
EXAME DE ADMISSÃO 

07|02|2019                                         UMUM 

NOTAS 
Utilização de caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 
As respostas ilegíveis ou que possam ser claramente identificadas não serão consideradas. 
A prova é realizada na folha enunciado, não sendo permitido qualquer outro material, nomeadamente folhas, 
dicionário, corrector e telemóveis ou outros equipamentos de comunicação. 
A saída da sala de exame é vedada até os últimos 15 minutos do tempo regulamentar, 90 minutos. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

NOMES PRÓPRIOS 
 
 

APELIDOS 
 
 

DATA DE NASCIMENTO                                                                                 DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO NO 
 

CURSO A QUE SE CANDIDATA: MARQUE O [  X ], O CURSO A QUE SE CANDIDATA. 
 
[   ] CIÊNCIAS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO (CAG)                                                                                   [   ] CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO (CED) 
[   ] CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS (CSH)                                                                      [   ] ENGENHARIA INFORMÁTICA E TECNOLOGIAS (EIT) 
[   ] TEOLOGIA (TEO) 
 

 

1A PARTE – RELAÇÃO ALUNO UMUM 

Leia com atenção as questões que lhe são colocadas, reflicta sobre o assunto em destaque e, antes de tomar 

conhecimento das alternativas oferecidas para escolher uma resposta, medite e formule as suas próprias ideias. 

No caso de questões de escolha múltipla, assinale com ☒ a resposta que considera mais adequada. No caso de 

questões abertas, responda de forma sucinta e objectiva.  

A. Qual a Missão da UMUM?  

A UMUM propõe-se promover a formação do Homem moçambicano, dotado de conhecimentos, valores ético-morais 

e de cidadania que o habilitem a participar de forma activa e criadora nos desafios da transformação social, 

cultural e económica do país, consequência da Globalização, empenhando-se na Sociedade do Conhecimento e da 

Aprendizagem. 

1. Abrir a formação a nível internacional. ☐ 

2. Transformação do país, através da formação holística do cidadão moçambicano, no tempo actual e no 

contexto mundial. ☐ 

3. Transformação do contexto em que se insere. ☐ 

B. Que Visão orienta a UMUM? 

A UMUM visa oferecer oportunidades de educação e formação aos cidadãos nacionais, constituindo-se como uma 

inovação no panorama educativo nacional, tanto no ensino público, como no privado, procurando a excelência, 

através de um sistema continuado de controle de qualidade dos serviços prestados e através da capitalização das 

valências da Igreja Metodista Unida de Moçambique (IMUM) no domínio das Ciências Sociais e Humanidades. 

Pretende ainda contribuir para o esforço global de combate à pobreza promovendo uma política de equidade social 

no acesso ao ensino e formação. 

1. A qualidade do ensino e da investigação a nível mundial. ☐ 

2. A promoção da igualdade social na área da educação, disponibilizando formação de qualidade, sustentada 

nos valores da IMUM. ☐ 

3. A educação e formação do cidadão nacional tendo por base os valores da IMUM ☐ 

C- Como interpreta os princípios da UMUM? 

1. Inclusão – UMUM é uma instituição aberta a todos os cidadãos nacionais, sem discriminações fundadas na 

religião, sexo, raça e região de origem. 
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a. A UMUM defende a cidadania nacional. ☐ 

b. A UMUM organiza-se de acordo com a origem dos seus estudantes. ☐ 

c. A UMUM cria condições de acordo com a religião dos seus estudantes. ☐ 

2. Integração – UMUM assume-se como parte do Sistema Nacional de Educação e, nessa base, a sua actuação 

observa as metas e funções definidas pelo Governo para as Instituições do Ensino Superior. 

a. Sendo uma universidade, a UMUM não integra o Sistema Nacional de Educação. ☐ 

b. A constituição da UMUM rege-se pelas directrizes do Governo. ☐ 

c. As funções assumidas pela UMUM caracterizam-se pela sua autonomia. ☐ 

3. Complementaridade – a determinação dos cursos e especialidades oferecidos pela Universidade, fundamenta-

se nas necessidades das transformações sociais, económicas e culturais em curso no país e visam complementar 

os esforços desenvolvidos por instituições congéneres. 

a. A UMUM criou os seus cursos de acordo com as áreas dos elementos da sua Comissão Instaladora. ☐ 

b. Os cursos da UMUM vão ao encontro das necessidades do país, complementando a oferta existente a nível 

nacional. ☐ 

c. A UMUM tem por objectivo promover transformações específicas. ☐ 

4. Parceria – no seu funcionamento, a UMUM desenvolve parcerias estratégicas com o tecido produtivo nacional, 

com a comunidade académica a nível nacional, regional e internacional. 

a. A UMUM tem como princípio criar os seus próprios modelos, sustentados nos conhecimentos científicos das 

áreas dos cursos. ☐ 

b. A UMUM tem por objectivo implementar o seu desenvolvimento sustentado em parcerias com universidades 

a nível internacional. ☐ 

c. Em termos produtivos, a UMUM aposta na interacção com o contexto envolvente e, em termos académicos, 

com instituições nacionais e internacionais. ☐ 

D – A UMUM 

1. Como ficou a saber da Universidade Metodista Unida de Moçambique? 

a. na igreja ☐               b. na família ☐                    c. nos panfletos publicitários ☐                  d. com amigos ☐   

e. ao acaso ☐                f. outras formas (especifique) _________________________________________________. 

2. O que espera da Universidade Metodista Unida de Moçambique, como Instituição?   

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________. 

2A PARTE – O CURSO ESCOLHIDO 

Indique o curso de acordo com a sua 1ª opção [x] e responda às questões de escolha múltipla, assinalando a que 

considerar ser a que se adequa às suas expectativas ☒. No caso de questões abertas, desenvolva o tema pedido. 

A- Ciências de Gestão e Administração [  ] 

O Curso de Gestão e Administração visa proporcionar ao seu titular, capacidades de trabalhar em diferentes 

organizações, públicas ou privadas, com o objectivo de maximizar os seus recursos, tendo em vista o seu 

desenvolvimento. 

1. A realização deste curso permite-me desenvolver as minhas competências na área de gestão e 

administração, de forma a assumir uma função executiva. ☐ 

2. A opção por este curso permite-me desenvolver actividades administrativas numa empresa industrial. ☐ 

3. Esta licenciatura em Gestão e Administração possibilitará assumir funções operacionais em qualquer tipo 

de entidade. ☐ 
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B- Ciências da Educação [  ] 

O termo ‘educação’ pode referir-se a uma instituição, a uma acção, a um produto, a um conteúdo do 

conhecimento, à forma como cada sujeito evolui. Por isso mesmo as ciências da educação constroem-se como a 

representação da educação e apontam para a diversidade dos modos de produzir os diferentes saberes que dela 

fazem parte. Enquanto ciências humanas e sociais, a diversidade paradigmática das ciências da educação 

corresponde a métodos, campos de análise, projecções sobre a realidade, e reflecte uma diversidade de percursos 

e de estatutos. A cientificidade da educação contempla a produção do conhecimento, a preparação de acções que 

possam trazer respostas aos desafios, com que o ser humano se confronta, acções que possam encontrar soluções, 

para os problemas que continuamente se erguem no dia-a-dia. 

1.  Este curso abre-me hipóteses de vir a ser professor, isto é, um profissional no contexto escolar. ☐ 

2. A opção por este curso tem a ver com o meu desejo de vir a ser um técnico superior útil para a organização 

e gestão escolar. ☐ 

3. Espero que este curso me prepare para eu contribuir para o desenvolvimento do ser humano. ☐ 

 

C- Ciências Sociais e Humanas [  ] 

O Curso de Ciências Sociais e Humanas permite um melhor entendimento do funcionamento das relações sociais 

que se estabelecem na vida em sociedade, assim como, dos conflitos e problemas sociais. O titular deste curso 

poderá intervir junto das diferentes organizações e da comunidade no sentido de desenvolver políticas sociais 

promotoras do desenvolvimento individual e colectivo e num maior envolvimento da comunidade na resposta às 

necessidades apresentadas. 

1. Seleccionei este curso porque sei que tenho respostas para melhorar o funcionamento da sociedade. ☐ 

2. Este curso é ideal para colocar em prática os sonhos que idealizamos para a vida na sociedade. ☐ 

3. Seleccionei este curso porque quero intervir numa sociedade que promova a autonomia e a participação 

da população na satisfação dos seus desejos e necessidades. ☐ 

 

D- Engenharia Informática e Tecnologias [  ] 

O curso em Engenharia Informática e Tecnologias forma profissionais que possam responder eficazmente aos 

desafios emergentes do mundo das tecnologias de informação, desenvolvendo competências sólidas na análise de 

requisitos, no desenho e desenvolvimento de soluções informáticas, na integração de sistemas, e claro, no 

planeamento de projectos e gestão de equipas. Neste sentido abre oportunidades de carreira em organizações dos 

sectores económicos, em áreas diversificadas: especialista em desenvolvimento baseado nos diversos paradigmas 

de produção de equipamentos e software informático e de programação (aplicações para ambiente Web, 

programação visual orientada a objectos); oferece oportunidades também para a análise de sistemas 

transaccionais, de suporte à decisão, especialista no levantamento e redefinição de processos organizacionais a 

serem informatizados, operação e manutenção de sistemas informáticos. Tendo em conta as oportunidades que o 

curso abre, eu identifico-me mais com a que: 

1. me permitirá participar na produção de equipamentos e software informático de programação. ☐ 

2. me oferece conhecimentos para a análise de sistemas transaccionais, de suporte à decisão, isto é, 

construir uma carreira de especialista na área. ☐ 

3. me tornará apto para a informatização de processos organizacionais, na operação e manutenção de 

sistemas informáticos. ☐ 

 

E- Teologia [  ] 

O curso de Teologia é ministrado em ambos os ciclos. O primeiro ciclo pretende oferecer um tronco comum, com 

três variantes de (i) Teologia, (ii) Eclesiologia – a dimensão histórica da Igreja e (iii) Ética, Cidadania e Educação 

Moral, abrindo vias para cursos de 2º ciclo que aprofundam os conhecimentos científicos em cada uma das 

vertentes, atendendo à sua especificidade, objectivando os estudos. Ao terminar o 1º Ciclo, o estudante deverá 

estar apto a desempenhar funções que o trabalho técnico exigido pela coordenação em estruturas e projectos 

para uma intervenção com base na interpretação bíblica, com vista no desenvolvimento da fé cristã. Esse trabalho 

visa o diálogo com denominações cristãs de diversas origens, o conhecimento das suas estruturas doutrinárias, a 

mailto:info@umum.education


Página 4 de 8 
 

+258 865 866 863/850 159 773                                      info@umum.education                                              umum.education 

prática eclesial e missionária. O alvo é o de poder actuar para a renovação e transformação da sociedade, 

sustentadas na fidelidade ao reino de Deus. 

1. Ao escolher este curso, tenho em mente o trabalho que pretendo desenvolver no âmbito da educação, 

promovendo um relacionamento ético. ☐ 

2. 2. Reconheço neste curso, uma visão de grande responsabilidade perante a sociedade, sustentada nos 

ensinamentos cristãos que a Bíblia nos oferece. ☐ 

3. Como aspecto mais importante, saliento renovação e transformação da sociedade, sustentadas na 

fidelidade ao reino de Deus. ☐ 

REDACÇÃO: O QUE ESPERA NO CURSO PELO QUAL OPTA. 

Identifique o curso a que se candidata e faça uma dissertação (100 a 150 palavras), deixando claras as motivações 

que o levam a escolher o curso assim como as espectativas de aprendizagem. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________. 

 

3A PARTE – COMPETÊNCIAS DISCIPLINARES 

A - COMPETÊNCIAS DA LÍNGUA INGLESA 

I-Read the text below. For each question choose the best answer   

Maria Mutola, Former 800 meters Olympic champion 

In 1988, Maria de Lurdes Mutola was playing   football as the only girl in an all-boys team in a local competition in 

Mozambique.  “We won,” she said.   “At first no one thought it was a problem that I was a girl.  But then the team 

we beat complained.”  
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The story appeared in a local newspaper and José Craveirinha, who had encouraged other African athletes, learnt 

about Maria.  He went to meet her and found her kicking a ball around outside the football club. He realized that 

she was fast. ‘He talked to me about athletics.  I had no idea what he meant.  The only sport I knew about was 

football.  Then he bought me running shoes and took me training.  It was such hard work and my legs really ached.” 

José visited her parents and persuaded them she could be successful and this would help end their poverty. They 

agreed to let him take her away to train.  

In 1991, she finally accepted an invitation to train in the United States.  She had refused previously because she 

knew she would miss her family.  Her background was unlike those of the girls she met in the US.  She explains 

“they were good athletes but, while I worried about my parents having enough to eat, they worried about dresses 

and make-up.  They knew very little about me and even less about my problems.   But I knew I was lucky to be 

there.  The trainers were brilliant and I learnt a lot.”  Today, after finishing her career Maria works in her own 

organization helping many people.  

1. What does the writer trying to do in the text?  

a. Persuade more Africans to take up athletics ☐                      b. Describe how Maria became a top athlete ☐ 

c. Give information about moving to America ☐       

2. José Craveirinha  found out about Maria when: 

a. He went to watch a local football competition ☐            

b. People complained about a member of her football team ☐                                                  

c. He saw an article about her role in a football match ☐   

3.  When Jose first introduced Maria to athletics, she:   

a. didn't know what was involved ☐                                                        b. was worried about being injured ☐  

c. was keen to learn everything he knew ☐   

4.  What does Maria say about the girls she met in the United States?   

a. They used too much make-up ☐                               b. They did not show enough respect for the trainers ☐  

c. Their experiences of life were very different from hers ☐                                   

 

II-GRAMMAR 

5.Put the verbs into the past simple. 

a. Last night we (have) ________ a party at University.  

b. There (be) _________ fantastic days in Europe. 

6.Choose the correct word (some or any). 

a. Would you want to give us ________ blue tickets for the concert? 

b. Lucas hasn't got ________ friend in Massinga. 

7. Decide whether to use much or many: 

a. There isn’t _____ sugar in my tea. 

b. I didn’t get _____ sleep last night because there was a lot of noise. 

8.   A stepfather is: 

a. the father of my father who doesn’t live with me ☐                          b. the father of your brother-in-law ☐    

c. the man who has married your mother but is not your father ☐             d. the father of your grandfather ☐ 

9. My birthday is__________ 19 November 1980.  

a. at ☐                                           b. in ☐                                     c. to ☐                                        d. on ☐ 

10. Which expression shows agreement? 

a. I entirely disagree ☐                                                                               b. I see things rather differently ☐ 

c. yes, you’re right ☐                                                                               d. that’s not exactly what I think ☐ 
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B - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

1. O que entende por Tecnologias da Informação e comunicação? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ _. 

2. São exemplos de periféricos de entrada: 

a. Teclado, rato (mouse), disquete, impressora ☐                                            b. Monitor, CPU, impressora ☐ 

c. Caneta óptica, teclado, rato (mouse), monitor ☐                  d. Teclado, rato (mouse), disquete, scanner ☐ 

3. O computador significa? 

a. Máquina mecânica ☐                               b. Tratamento de dados automáticos (Contar, calcular, avaliar) ☐ 

c. Tratamento manual (Contar, calcular, avaliar) ☐                                         d. Máquina de gerir números ☐ 

4. A finalidade de utilização dos computadores pode ser de uso 

a. Indicativo ou narrativo ☐                                                                                b.  Genérico ou específico ☐                 

c. Matemático ou discreto ☐                                                                             d.   Abstracto ou específico ☐ 

5. Qual é a unidade principal de processamento do computador: 

a. Unidade decimal ☐              b. CPU  ☐                      c. UTP ☐                      d. Sistema computacional ☐ 

6. Identifica quais dos seguintes não são navegadores de Web (browsers) 

a. Windows ☐              b. Google Chrome ☐                   c. Mozila Firefox ☐                  d. Internet Explorer ☐ 

7. A expressão WWW é uma abreviatura de  

a. World Wide Web ☐                        b. World Wild Watch ☐                                c. Wolverine World Wide ☐ 

8. Hardware é o conjunto de componentes físicos do computador.                                     Verdadeiro ☐ Falso ☐  

10. O teclado serve apenas para escrever textos no computador.                                      Verdadeiro ☐ Falso ☐  

11. Para aceder à Internet é necessário um programa para navegar (browser).                   Verdadeiro ☐ Falso ☐ 

12. O Sistema Operativo é essencial para o funcionamento do computador.                               Verdadeiro ☐ Falso ☐ 

13. Um computador pode ter 320KB de disco duro.                              Verdadeiro ☐ Falso ☐ 

14. Todos os computadores têm pelo menos um processador.                                            Verdadeiro ☐ Falso ☐  

15. Um Terabyte são, aproximadamente, 1000MB.                                                            Verdadeiro ☐ Falso ☐ 

16. Um byte é um conjunto de 7 bits.                                                                               Verdadeiro ☐ Falso ☐  

17. O Macintosh é um programa específico para cálculos.                                                  Verdadeiro ☐ Falso ☐  

18. Um HD (Hard disk) serve para armazenar dados.     Verdadeiro ☐ Falso ☐  

19. Num processador de texto podem-se inserir figuras no meio do texto.                          Verdadeiro ☐ Falso ☐  

20. Computadores são máquinas que executam tarefas ou cálculos de acordo com um 
conjunto de instruções (os chamados programas)..                                                      

Verdadeiro ☐ Falso ☐  

 
21. Hardware é a parte física de um computador, é formado pelos componentes 
eletrônicos, como por exemplo, circuitos de fios e luz, placas, utensílios, correntes, e 
qualquer outro material em estado físico, que seja necessário para fazer com o que 
computador funcione.                                                      

Verdadeiro ☐ Falso ☐  

 

 

C - O MUNDO: REFLEXÃO E INTERPRETAÇÃO [APENAS PARA OS CANDIDATOS DOS CURSOS DE CAG, CED E CSH.] 

Assinale com ☒ a resposta que considera mais adequada. 

1. A filosofia dos naturalistas é predominada pelo problema: 

a. cosmológico ☐                    b. antropológico ☐                   c. gnoseológico ☐                      d. teológico ☐ 

2. A ética ambiental preconiza: 

a. o uso do ambiente sem contar com as gerações vindouras ☐ 

b. o uso do ambiente tendo em conta as gerações vindouras ☐ 
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c. o uso do ambiente, tendo em conta só às gerações presentes ☐ 

d. reservar o ambiente apenas para as gerações futuras ☐ 

3. As concepções políticas de Maquiavel são consequências da sua concepção antropológica, 

segundo a qual: 

a. O homem é por natureza, um ser político ☐                             b. O homem é por natureza, um ser social ☐ 

c. O homem é, por natureza, um animal racional; ☐                                 d. O homem é, por natureza mau, ☐ 

4. A actividade de filosofar emerge quando: 

a. há satisfação em relação às respostas das escolas vigentes ☐ 

b. há problemas e as respostas dadas não satisfazem o espírito humano ☐ 

c. não há nenhum problema e o espírito humano não é molestado ☐ 

d. o homem nasce e começa a despertar as ideias inatas ☐ 

5. A expressão "só sei que nada sei" pertence ao filósofo:  

 a. Sócrates ☐                       b. Protágoras; ☐                            c. Aristóteles ☐                           d. Platão ☐ 

6. O conjunto de acções levadas a cabo pelos governantes com vista a resolver os problemas postos na vida social 

para garantir a paz, a harmonia e o bem-estar colectivo, chama-se:  

a. Direito ☐                          b. Política ☐                                  c. Sociologia ☐                         d. Filosofia ☐ 

7. Na tentativa da construção da paz para Moçambique, foram assinados vários acordos. Indique a opção correcta: 

a. 1974, os acordos de Nkomati, visando a libertação do país do jugo colonial ☐ 

b. 1984, os acordos de Roma, visando o cessar-fogo em Moçambique ☐ 

c. 1974, Acordos de Lusaka, visando estabelecer critérios para a transição do poder para os moçambicanos, sob 

a direcção da Frelimo ☐ 

d. 1992, Acordos de Roma, visando a boa vizinhança e não agressão ☐ 

8. No Contexto da União Africana surgiu a NEPAD que significa: 

a. Nova parceria para África desenvolver ☐                                   c.  Novos Estados para África desenvolver ☐ 

d. Parceira com os europeus ☐                                        d. Nova parceira para o desenvolvimento da África ☐ 

9. Num Estado de direito o poder é dividido em três formas: 

a. Executivo, Legislativo e Judicial ☐              b. Judicial, Executivo, Relacional ☐ 

c.   Legislativo, Defesa e Judicial ☐      d. Religioso, executivo e Judicial ☐ 

 

D - O MUNDO “RACIONALIZAR” A NATUREZA [APENAS PARA OS CANDIDATOS DE EIT E CAG]. 

Assinale com ☒ a resposta que considera mais adequada. 

1. O valor √2 + √3 é igual a: 

a. √5 □              b. √6  □               c. √36
4

 □                 d. 3.5 □                    e. Nenhum dos valores anteriores □ 

2. O número 4−3 pode ser escrito na seguinte forma: 

a. −0,43 □                          b.
1

43 □                       c. 
125

8
  □                          d. 0,064 □                             e. -1,2□ 

3. O binómio (1 + 2√3)
2
 é equivalente a: 

a. 13 □                             b. 1 + 4√3  □                                    c. 13 + 4√3 □                                    d. 1 + 8√3 □ 

4. Qual das seguintes relações é uma função? 

a. 𝑥 = 4 □                                      b. 𝑥 =  𝑦2 +  1 □                             c. 𝑦 = 4 □                        d. 𝑥2 +  𝑦2 = 16 □ 

5. A expressão √27 +  √12 é equivalente a: 
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a. 5√3 □                                    b. 10√3  □                                      c. 5√6 □                                         d.√39 □ 
6. Se 𝑥𝑦 = 3 então 𝑥3𝑦 +  2 é igual a: 

a. 11 □                                        b. 5 □                                                c. 29 □                                            d. 6 □ 

7. O valor 𝑥 que satisfaz a condição 
1

2
+  

1

3
+  

1

4
=  

𝑥

48
 é: 

a. 16 □                                      b. 36 □                                              c. 52 □                                            d. 39 □ 

8. A expressão √(−4)2 é equivalente a: 

a. -4 □                             b. 2 □                         c.  4 □                          d.  -2 □                          e. Não existe □ 

9. O valor da fracção 
182− 192

562− 192 é igual a: 

a. 0,75 □                             b. 
1

75
  □                         c. −

1

75
  □                          d. 

5

73
  □                        e. −

5

73
 □ 

10. É correcta a afirmação: 

a. lim
𝑥 →3

𝑥2− 9

𝑥+3
= 0 □                 b. lim

𝑥 →3

𝑥2− 9

𝑥+3
= ∞ □                  c. lim

𝑥 →3

𝑥2− 9

𝑥+3
= 3 □                  d. lim

𝑥 →3

𝑥2− 9

𝑥+3
= −6  □  

11. Num determinado parque de estacionamento lê-se o seguinte: 
A lei (fórmula) que dará o preço a pagar para cada veículo será 
 

a. y =150x + 200 □                 b. y = 200x + 150  □                  c. y = 150x  - 200 □                        d. y = 200x -150 □ 

 

 

FIM 

200,00 MZN – entrada 
150,00 MZN – por hora de permanência da viatura 
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