UNIDADE: Pedir informações sobre Moçambique / Moçambique
SITUAÇÃO DE USO
Pedir informações sobre Moçambique e falar sobre o seu próprio país.
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
- Pedir informações sobre Moçambique;
- Dar informações sobre o seu país;
- Conhecer alguma línguas faladas em Moçambique;
- Usar os verbos ser, estar, falar, localizar-se;
- Usar os pronomes interrogativos: como, quanto(s), quantas, qual(ais).
ACTIVIDADE DE PREPARAÇÃO
1. Observe o mapa de Moçambique e responde às questões que lhe são colocadas:

(http://www.portaldogoverno.gov.mz/Mozambique?mapa)
a) Quantos países fazem fronteira com Moçambique?

b) Quais são?
c) Quantas provincias tem o país?
d) Que Províncias se localizam na região norte, centro e sul?
2. Leia as formas do verbo SER no presente do indicativo (formas afirmativa e negativa)
Afirmativa
(Eu) sou
(Tu) és
(Você, ele, ela) é
(Nós) somos
(Vocês, eles, elas) são
BLOCO DE ACTIVIDADES

Negativa
(Eu) não sou
(Tu) não és
(Você, ele, ela) não é
(Nós) não somos
(Vocês, eles, elas) não são

1. Agora, leia o seguinte diálogo.
A Teresa e o Matusse são dois jovens africanos que se encontram a estudar numa
Universidade no Brasil.
Matusse: Olá Teresa. Tudo bem?
Teresa: Estou bem, e tú?
Matusse: Também estou bem. Oh Teresa, de onde és?
Teresa: Sou Cabo-Verde. E tu, de onde és Matusse?
Matusse: Sou de Moçambique!
Teresa: Moçambique?
Matusse: Sim. Moçambique é um país africano e, tal como o teu país, Cabo Verde, é
uma ex-colónia portuguesa, país de expressão portuguesa.
Teresa: Mas, em que zona de África está situado Moçambique?
Matusse: Bem, Moçambique é um país com 11 províncias e situa-se na costa oriental
africana, limitado a Norte pela Tanzânia; a Oeste, pelo Malawi, Zâmbia, o Zimbabwe,
a África do Sul e a Suazilândia: a Sul pela África do Sul; a Este é banhado pelo Oceano
Índico.
Teresa: De que província és?
Matusse: Eu sou de Maputo, a capital de Moçambique.
Teresa: - A única língua falada é o Português?
Matusse: Não. Existem várias línguas nativas. Por exemplo: Bitonga, Cicopi, Cindau, ,
Cinyanja, Cinyungwe, Cisena, Citshwa, Ciyao, Echuwabo, Ekoti, Elomwe, Emakhuwa,
Kiswahili, Shimakonde, Xirhonga, Xitsonga.
Teresa: São tantas línguas...! Falas todas elas?
Matusse: Não, só falo o Xirhonga.
2. Depois de ter lido o texto, responda às questões seguintes:
a) Qual é a localização geográfica de Moçambique?
b) Qual é a capital?
c) Que países fazem fronteira com Moçambique?
d) Quantas províncias tem Moçambique?
e) Qual é a língua oficial de Moçambique?
f) Que línguas nativas de Moçambique o Matusse fala?

3. Tendo em conta a descrição das línguas nativas moçambicanas, apresentadas no
diálogo, preencha os espaços em branco do quadro com letras que permitam
identificar as seguintes línguas: Bitonga, Cindau, Cicopi, Ekoti, Elomwe, Emakhwa,
Xironga e Xitsonga.
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EXTENSÕES DA UNIDADE
A seguir, para responder as questões abaixo, preste atenção no mapa que lhe foi apresentado
na secção acima. (caso não consiga visualizá-lo, poderá encontrá-lo disponível no seguinte
endereço: http://www.portaldogoverno.gov.mz/Mozambique?mapa
1. Quantas províncias tem o mapa?
2. Quantas províncias tem o seu país?
3. Escolha uma das províncias do teu país e diga:
a. De que província se trata?
b. Onde se situa a província?
c. Qual é a sua capital?
d. Com que outras províncias ela faz fronteira?
4. Preencha os espaços em branco usando os verbos indicados entre parentesis.
Exemplo: O Matusse é (ser) moçambiçano e está (estar) a estudar no Brasil.
a. A Teresa ______ (estar) a estudar no Brasil. Ela _____ (ser) cabo-verdiana.
b. Tanto a Teresa como o Matusse _____ (ser) africanos e _____ (falar)
Português.
c. Apesar da Teresa e do Matusse______ (estar) a estudar numa universidade
brasileira, eles sempre ______ (ser) africanos.
d. Moçambique ____ (ter) 11 províncias.
e. Beira, Manica, Tete e Zambézia _____ (ser) da Zona Centro de
Moçambique.
ACTIVIDADE DE AVALIAÇÃO
1. Agora, chegou a sua vez de falar sobre o seu país.
a) Qual é o nome do seu país? Onde fica?

b) Como está dividido?
c) Qual é a capital?
d) Que língua(s) se fala(m)?

