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

 
IDENTIFICAÇÃO 

Nomes próprios 
 
Apelidos 
 
Data de Nascimento Documento de identificação nº 
 

 
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. 
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. ☐ 
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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- Considerações, reflexões sobre a UMUM. 
1. A inovação e o Empreendedorismo constituem a resposta aos desafios da transformação social, cultural e económica de 

Moçambique e são, sem dúvida, os catalisadores que permitirão alcançar o desenvolvimento sustentável que se 
pretende. 
a. Com a promoção da inovação e do empreendedorismo, a UMUM pretende promover desenvolvimento sustentável 

através do crescimento económico, cultural e social. ☐ 
b. A UMUM promove o aumento do emprego através do crescimento económico e da competitividade. ☐ 
c. O Empreendedorismo é uma aposta da UMUM como via para o aumento da riqueza do país. ☐ 

2. A Educação tem um papel fundamental na formação de competências, atitudes e cultura. A formação em 
Empreendedorismo é, por isso mesmo, crucial para a dinamização que se pretende do espírito e cultura de cidadãos 
empreendedores, envolvidos na sociedade e comprometidos com o desenvolvimento sustentável. 
a. A Educação da UMUM promove o aumento do conhecimento, de acordo com uma visão única de transformação. ☐ 
b. A UMUM preocupa-se em desenvolver uma atitude crítica, activa, promotora dos valores ético-morais de cidadania 

tendo em vista o desenvolvimento sustentável. ☐ 
c. O desenvolvimento sustentável é promovido pela UMUM através do seu contributo para o crescimento económico. ☐ 

3. Por uma educação intercultural ... 
“(...) the wide diffusion of culture and the education of humanity for justice and liberty and peace (...) the means 
of communication between their peoples and to employ these means for the purposes of mutual understanding and 
a truer and more perfect knowledge of each other’s lives.”                                                         UNESCO, 2014 

Comente os princípios da UMUM à luz deste desígnio traçado pela UNESCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E- Reflexão: O que espera da UMUM 

Em duas ou três frases, diga o que pensa e o que espera da UMUM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. ☐ 



Página 3 de 8 

 
+258 865 866 863 info@umum.education umum.education 

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 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. 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. ☐ 
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F- Redacção: O que espera do curso por que opta 

Identifique o curso a que se candidata e faça uma reflexão (150 a 200 palavras); refira as motivações que o levam 
a escolher este curso e ponha em destaque os seus objectivos relativamente à área temática contemplada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3ª PARTE – AS DISCIPLINAS TRANSVERSAIS A TODOS OS CURSOS 

A- A natureza: um texto sobre a Seca 
Leia o texto com atenção.  

A seca é um desastre natural com propriedades bem características. De uma maneira geral, é entendida como 
uma condição física transitória caracterizada pela escassez de água que está associada a períodos extremos de 
precipitação reduzida mais ou menos longos, com repercussões negativas nos ecossistemas e nas actividades 
socioeconómicas. 

A seca distingue-se das restantes catástrofes, porque se desencadeia de forma mais imperceptível, se desenvolve 
de forma muito lenta, ocorre por um período de tempo maior e pode atingir extensões superficiais de proporções 
muito maiores que as outras catástrofes. Contrariamente a uma catástrofe de curta duração, pode causar roturas 
económicas de longo termo. A recuperação de um período de seca processa-se de um modo muito lento. 

Não existe um conceito de seca rigoroso e universal, pois esta calamidade é interpretada de modo diferente em 
regiões com características distintas. A definição de seca depende da inter-relação entre os sistemas naturais, 
sujeitos a variações climáticas, e os sistemas construídos pelos homens, com exigências e vulnerabilidades 
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próprias. Assim, existem secas meteorológicas (climáticas e hidrológicas), secas agrícolas e secas urbanas. A 
definição de seca também depende do seu impacto inerente. Por exemplo, em regiões de clima húmido, um 
período relativamente curto sem precipitação pode ser considerado uma seca; em regiões áridas, uma época 
prolongada sem precipitação considera-se normal. Quando a redução da quantidade de chuva se estende até níveis 
em que o abastecimento de água potável ou a produção industrial e o funcionamento das instituições é seriamente 
afectado diz-se que se está perante uma seca socioeconómica ou calamidade. 

Em Moçambique, a seca é um fenómeno historicamente frequente e com grande impacto na vida das populações. 
A vulnerabilidade da seca é alta nas Regiões Sudoeste (oeste da província de Gaza) e Central (oeste da província 
de Tete). Esta vulnerabilidade deve-se, em parte, a precipitações irregulares e imprevisíveis. Frequentemente, a 
estação chuvosa não inicia conforme as previsões. Quando ocorre, concentra-se em períodos bastante curtos, o 
que causa a degradação física dos solos. As secas intensas têm ocorrido em intervalo de 7 a 11 anos, sendo as 
secas de menor intensidade as que ocorrem mais regularmente. A seca de 1991-92, que afectou a maior parte da 
região Austral de África, foi a pior da memória. 

Ano  Descrição 

2002 43 distritos afectados nas províncias do Sul e o Centro de Moçambique. 
1999 1 000 000 pessoas afectadas. 
1994-95 Sul e Centro de Moçambique. 1,5 milhões de pessoas afectadas. Escassez de água potável e aparecimento de surto 

de cólera. 
1991- 93  Todo o país afectado. 1.32 milhões de pessoas afectadas; grande fracasso agrícola, escassez de água potável. 
1997 Inhambane - 8 000 pessoas afectadas. 
1983-84 Maior parte do país afectado. Epidemia de cólera. Muitas pessoas morrem devido á seca. 
1981-83  Cerca de 2,46 milhões de pessoas afectadas a Sul e Centro de Moçambique. 
1980 60 000 pessoas afectadas no Centro e Sul de Moçambique. 

In Língua Portuguesa 
Carla Ataíde Macie & Angelina Paulino Comé (Plural Editores) 

Para responder a cada item, seleccione a opção que permite obter uma afirmação adequada ao sentido do texto e 
assinale-a com ☒. No caso de questões abertas, responda de forma sucinta e objectiva. 

1. Classifique o texto quanto à tipologia.    2. Qual é a função da linguagem predominante.   
a. Narração ☐ a. Apelativa/conotativa ☐ 
b. Descrição ☐ b. Informativa/denotativa ☐ 
c. Dissertação ☐ c. Metalinguística ☐ 
d. Exposição ☐ d. Emotiva/expressiva ☐ 

3. Que regiões de Moçambique são mais vulneráveis à seca? 4. Como caracteriza a seca? 
a. Norte e Centro ☐ a. Precipitação reduzida ☐ 
b. Centro e sul ☐ b. Escassez de água ☐ 
c. Norte e Sul ☐ c. Causadora de roturas económicas de longo termo ☐ 

5. Que outros desastres naturais conhece? Refira 2, caracterizando-os. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Qual o significado de cada uma das seguintes palavras: 
a. Rotura 

 
b. Vulnerabilidade 

 
c. Fragilidade 

 
d. Inerente  

 
e. Repercussão 

 
7. Explique o sentido desta afirmação: “Não existe um conceito de seca rigoroso e universal.”  
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8. “Em Moçambique, a seca é um fenómeno historicamente frequente e com grande impacto na vida das populações.” 
a. Classifique morfologicamente as palavras seguintes:  

historicamente  
 
com  
 
frequente  
 
impacto  
 

b. Analise sintaticamente as seguintes expressões:  
em Moçambique  
 
um fenómeno  
 
frequente e com grande impacto  
 

9. De forma objectiva e sucinta diga como se pode formar a comunidade de modo a prevenir o impacto da seca.  
a. A nível económico 

 
b. A social 

 
c. A nível ambiental  

 
 

B- Everyday life: News about health worries 

In the case of open questions, respond in a succinct and objective manner. For the rest, tick ☒ the answer you think is 
most appropriate. 

1. Your position about this subject. 
a. Do you do physical exercise every day? 

 
2. What is your favorite sport?  

 
3. How important is physical activity to you?  

 
 

4. Why is nutrition related to physical activity? 
 
 
 
 
 

Read the text with attention 

Regular physical activity substantially reduces the risk for many diseases and high blood pressure. It also helps to 
control weight, contributes to healthy bones, muscles, and joints. Moreover, physical activity need not be hard to 
be beneficial; people of all ages benefit from moderate physical activity, such as 30 minutes of walking five or 
more times a week. 

Despite the proven benefits of physical activity, more than 60% of adults do not get enough physical activity to 
provide health benefits. More than 25% are not active at all in their leisure time. But, insufficient physical activity 
is not limited to adults. More than a third of young people do not regularly engage in vigorous physical activity. 

We now know that good nutrition lowers the risk for many chronic diseases. Slowly we must adopt healthier diets. 
Poor eating habits are often established during childhood. More than 60% of young people eat too much fat, and 
less than 20% eat the recommended fruits and vegetables each day. 

1. Are these statements true or false?  Correct the false one using statements from the text. 
a. Chronic diseases prevent the quality of life. True ☐ False ☐ 
b. Physical exercise should be done by everyone. True ☐ False ☐ 
c. Physical activity contributes to heart attacks. True ☐ False ☐ 
d. Young people generally have a poor diet. True ☐ False ☐ 

2. Correction of the false one: 
 
 

3. Answer the following questions according do the text. 
a. Physical activity and good nutrition are the basis of a good health. Explain this statement. 
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b. Why is it so beneficial to do physical exercise?  
 
 
 

c. When do most unsatisfactory eating habits usually begin? 
 
 
 

4. Match the words on the left with the correct equivalent or explanation on the right. 
a. disease •  • big difference 
b. inactivity •  • keep interest 
c. reduces •  • using a lot of energy and determination 
d. strenuous •  • illness 
e. engage •  • makes smaller 
f. vigorous •  • needing great effort 
g. gap •  • the fact that someone is not doing anything 
h. servings •  • an amount of food that is enough for one person 

C- A actualidade: as TIC 

Na questão 1, faça uma reflexão de forma sucinta e objectiva. Nas restantes, assinale com ☒ a resposta que considera 

mais adequada. 

1. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) desempenham um papel cada vez mais importante em todos no dia 
a dia dos cidadãos. Descreve uma situação em que as TIC tenham alterado o modo como fazemos as coisas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Para aceder à Internet é necessário um programa para navegar (browser).  Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
3. O Sistema Operativo tem como função o processamento de textos.  Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
4. Um megabyte (MB ou Mbytes) são 1024 kilobytes. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
5. Um computador pode ter 4GB de memória RAM. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
6. Um computador pode ter 320KB de disco duro. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
7. Um Terabyte são, aproximadamente, 1000MB. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
8. Hardware é o conjunto de componentes físicos do computador. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
9. O teclado serve apenas para escrever textos no computador. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
10. O Sistema Operativo é essencial para o funcionamento do computador. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
11. Um byte é um conjunto de 7 bits. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
12. O Windows é um programa específico para cálculos. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
13. Um CD serve para armazenar dados. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
14. Num processador de texto podem-se inserir figuras no meio do texto. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
15. Os textos efectuados no Processador de texto não podem ser gravados. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
16. Normalmente os endereços de uma página começam por XXX. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
17. Este site é moçambicano (não se questiona a Marca): http://www.toyota.co.mz/ Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
18. É possível obter e utilizar um endereço de correio electrónico (e-mail) gratuito. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
19. O correio electrónico pode transportar vírus informáticos. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
20. Os sistemas operativos, bem como os web browsers e os programas de correio  

electrónico (e-mail) possuem aplicações de segurança que convém actualizar. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
21. Numa célula de uma folha de cálculo só podes escrever números. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
22. Numa folha de cálculo não existe uma função que some automaticamente  

valores numéricos. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
23. O rato permite dar instruções ao Sistema operativo. Verdadeiro ☐ Falso ☐ 
24. Os Computadores Pessoais (PCs) são construídos tendo como base a arquitectura de Von Neumann, apresentada de 

forma simplificada abaixo. Quais os dispositivos e componentes utilizados em PCs para implementar a Memória. 

 

a. Memória Principal e Disco Rígido. ☐ 
b. Disco Rígido e Rato (mouse). ☐ 
c. Memória Cache e Teclado. ☐ 
d. Disco Rígido e Teclado. ☐ 

25. Considerando a imagem ao lado de uma folha de cálculo, qual o resultado da fórmula =A1+A2/B1*B2? 

 

a. 8 ☐ 
b. 1,5 ☐ 
c. 0 ☐ 
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26. Qual dos seguintes caracteres consta nos endereços de correio electrónico (e-mail)? 
a. % ☐ b. # ☐ c. @ ☐ d. $ ☐ 

27. Identifica quais dos seguintes são navegadores de Web (browsers) 
a. Windows ☐ b. Google ☐ c. Sapo ☐ d. Internet Explorer ☐ 

28. A expressão WWW é uma abreviatura de 
a. World Wide Web ☐ b. World Wild Watch ☐ c. Wolverine World Wide ☐ 

29. É exemplo de um Sistema Operativo: 
a. Paint ☐ b. Placa de rede ☐ c. Windows ☐ 

30. É exemplo de software de aplicação:  
a. Linux ☐ b. Microsoft Excel ☐ c. Motherboard (placa mãe de um PC) ☐ 

31. Numa folha de cálculo qual a fórmula correcta, a ser introduzida na célula A9, para somar os valores da célula A1 até 
a célula A8, inclusive: 
a. =A1+A3+A4+A7+A8 ☐ b. =SOMA(A1:A8) ☐ c. =SOMA(A1 até A8) ☐ 

32. Numa folha de cálculo, uma das formas de calcular a média entre duas células, por exemplo A1 e A2, é: 
a. =MÉDIA(A1/A2) ☐ b. =MÉDIA(A1*A2) ☐ c. =MÉDIA(A1;A2) ☐ 

D- Disciplinas transversais 

Leia os textos referentes ao conteúdo de cada disciplina e assinale com ☒ a resposta que considera mais adequada. 

1. Diálogo Paz e Desenvolvimento [DPD] – O que espera aprender com DPD? 
Promover conhecimentos teórico-práticos respeitantes à problemática dos conflitos, a transversalidade do conflito 
na existência humana, bem como a relação entre conflito e desenvolvimento. Dotar os participantes de 
conhecimentos teórico-práticos de análise, gestão, resolução e transformação de conflitos. Desenvolver 
capacidades, competências e habilidades que permitam detectar, prevenir e resolver situações de disputas e 
conflitos em contextos diversificados usando métodos colaborativos e cooperativos. Introduzir o conceito de 
planeamento sensível a conflitos em várias esferas do saber. 

a. Espero ficar a conhecer e diferenciar os conceitos de ‘diálogo’, ´paz´ e ‘desenvolvimento’. ☐ 
b. Espero aprender a utilizar o diálogo na construção de relações pacíficas, contribuindo assim não só para o meu 

desenvolvimento, mas também para o desenvolvimento de grupos, de comunidades, da sociedade. ☐ 
c. Espero desenvolver competências para construir a paz à minha volta. ☐ 

 

2. Técnicas de Expressão Oral e Escrita [TEOE] – O que espera aprender com TEOE? 
Dominar técnicas de comunicação e expressão oral. Dominar técnicas de comunicação e expressão escrita. 
Dominar técnicas comunicativas e expressivas adequadas a diferentes contextos e intencionalidades 
comunicativas. Utilizar a língua portuguesa de forma autónoma e independente. Adaptar-se, em termos 
comunicativos, a novas realidades. Argumentar de forma consistente, coerente e fundamentada. Reconhecer a 
língua como veículo de intervenção social. 

a. Espero ficar a conhecer as regras gramaticais da língua portuguesa. ☐ 
b. Espero ficar com conhecimentos da comunicação oral. ☐ 
c. Espero desenvolver competências de comunicação oral e escrita, adequando-me às diferentes situações em que me 

vier a situar. ☐ 
 

3. Tecnologias da Informação e Comunicação [TIC] – O que espera aprender com TIC? 
Utilizar as aplicações que constituem o Office (Word, Excel, PowerPoint). Conhecer as potencialidades destas 
aplicações, nomeadamente ao nível das ferramentas que integram o Office e da capacidade de produção de 
documentos. Conhecer as ferramentas mais comuns de navegação na Internet, como o Netscape e o Internet 
Explorer. Dominar técnicas de pesquisa de Informações na Internet. Conhecer aplicações de correio electrónico, 
bem como as evoluções tecnológicas ao nível de informática aplicada.  

a. Espero ficar a conhecer diferentes softwares de informática. ☐ 
b. Espero vir a utilizar diferentes softwares de informática com eficácia. ☐ 
c. Espero desenvolver competências para utilizar ferramentas de navegação na Internet. ☐ 

 

4. Inglês [ING] – O que espera aprender com ING? 
Esta disciplina contempla conhecimentos que levem ao desenvolvimento de competências comunicativas de língua 
inglesa, que permitam interagir e aceder ao trabalho de peritos mundiais nas suas áreas de estudo. Disponibiliza 
instrumentos de apresentação do trabalho, numa perspectiva além-fronteiras. 

a. Espero desenvolver competências que reforcem a minha investigação. ☐ 
b. Espero ficar a conhecer as regras gramaticais da língua inglesa. ☐ 
c. Espero poder compreender os conteúdos de uma palestra mesmo quando o conferencista fale em inglês. ☐ 

 
FIM 























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 
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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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EXAME DE ADMISSÃO 

18|02|2020                                         UMUM 

NOTAS 
a) Utilização de caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 
b) As respostas ilegíveis ou que possam ser claramente identificadas não serão consideradas. 
c) A prova é realizada na folha enunciado, não sendo permitido qualquer outro material, nomeadamente folhas, 

dicionário, corrector e telemóveis ou outros equipamentos de comunicação. 
d) A saída da sala de exame é vedada até os últimos 15 minutos do tempo regulamentar, 90 minutos. 
e) Responda “apenas” as questões referentes ao curso a que se candidata na UMUM! 

 

IDENTIFICAÇÃO 

NOMES PRÓPRIOS 
 
 

APELIDO 
 
 

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. Votos de um bom trabalho! 

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. Na Televisão ☐                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 apenas no curso escolhido 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 
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doutrinárias, a 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 [PARA TODOS OS CURSOS]. 

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

My name is Paulo 

 

Hi! Nice to meet you! My name is Paulo Zulu. I am 16 and I’m a student at Joaquim Chissano Secondary School in 

Xai-Xai. My favorite courses are English, French, History, Mathematics and Philosophy. English is my solidest 

course. My professors are very friendly and smart. It’s my third year at this school. I love it! 

I live in a big house on Ndambini street. It’s near the school campus. I share the house with three other 

students. Their names are Bernardo, Tony, and Pascoal. We help each other with homework. On the weekend, 

we play football together. 

I have a younger brother. He also goes to secondary school. He is 14 and lives with my parents. They live in 

Manjacaze. Sometimes they visit me in Xai-Xai. I am happy when they visit. My Mom always brings me oranges 

and cashew nuts when they come. I really miss them, too! 

I-COMPREHENSION 

1-Where does Paulo Zulu go to school? 

A. Maputo ☐                          B. Quelimane ☐                             C. Xai-Xai ☐                                  D. Maxixe ☐   

2-What is Paulo Zulu’s solidest course? 

A. History ☐                            B. French ☐                               C. English ☐                              D. Philosophy ☐   

3-Who shares a house with Paulo Zulu? 
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A. Bill, John and Paulo ☐                                                                            C. Faustino, Anselmo and Nomissa ☐               

B. Zeca, Laura and Filas ☐                                                                                D. Tony, Bernardo and Pascoal ☐    

4-How old is Paulo Zulu’s younger brother?  

A. fourteen ☐                             B. sixteen ☐                             C. eighteen ☐                              D. eleven ☐   

5-What does Paulo’s Mom bring him when they visit? 

A. Sweets and potatoes ☐    C. oranges and cashew nuts ☐   B. cashew and oranges ☐    D. apples and cassava ☐    

II-GRAMMAR 

6. Complete this question tag. 

It won’t rain tomorrow, _________________?  

7.Which of the following sentences has the correct form of possessive? 

A. This is Marcus car ☐         C. This is Marcus’s car ☐         B. This is Marcus’ car ☐         D. This is Marcus car’☐   

8. This cellphone was made _____ China. 

A.   of ☐                                       B.  in ☐                                      C.  to ☐                                         D.  for ☐   

9.Which sentence is in the reported speech. “The sun is round’’ 

A.  The sun was round ☐                                                                                          C.  The sun it’s not round ☐       

B. He said that the sun is round ☐                                                              D. He said that the sun were round ☐   

10. This is the political party _____ won the election. 

A . who ☐                          B.   which ☐                                 C.  where ☐                                        D. whose ☐   

11.The sentence “ if it rains, the grass get wet” is in the… 

A.   zero conditional ☐        B.   first conditional ☐           C.  second conditional ☐          D.   third conditional ☐   

12. I was watching TV _____ my father was reading newspaper.  

A. while ☐                              B. then ☐                                    C.  when ☐                                       D.   first ☐   

13. We ______ have general elections in Mozambique since 1994. 

A. always ☐                          B.  never ☐                                  C.  sometimes ☐                            D.   seldom ☐   

 14. My birthday is__________ 19 November 1980.  

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

15. ______ the honeymoon take place abroad? 

A. Went ☐                                  B. Did ☐                                       C. Done ☐                                        D. Do ☐   

 

B - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO [APENAS PARA CANDIDATOS DO CURSO DE EIT] 

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

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________. 

Assinale com ☒ a resposta que considera mais adequada. 

2. Quanto equivale a 1 byte 

A. 16 bits ☐              C. 8 bits ☐   

B. 4 bits ☐                 D. 1 bit ☐   

3. O que significa CPU 

A. Critical Process Unit ☐   

B. Crucial Processing Unit ☐   

C. Central Print Unit ☐   

D. Central Processing Unit ☐   

4.  O processo de iniciar ou reiniciar um 

computador é chamado de: 

A. Booting ☐                  C. Startup Point ☐   

B. Connecting ☐                  D. Resetting ☐   

5. O nome de disco duro em inglês é: 

A. Compact Disk ☐               C. Fixed Disk ☐   

B. Hard Disk Drive ☐          D. Floppy Disk ☐   

 

6. Um dos componentes da placa mãe é: 

A. Processador ☐ 
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B. Transístor ☐ 

C. Software ☐ 

D. Word ☐ 

7. Qual dos itens é um dispositivo de entrada: 

A. Teclado ☐                    C.     Monitor ☐   

B. Projector ☐                          D. BIOS ☐   

8. A tecla mais larga do teclado é a shift. 

A. Verdade ☐                B. Falso ☐   

9. O email é utilizado para as seguintes tarefas 

excepto: 

A. Enviar ☐                   C. Receber ☐   

B. Aceitar ☐                  D. Destruir ☐   

10.O que significa WWW? 

A. Wide World Web ☐   C. World Wide Web ☐   

B. Web World Wide ☐   D. World Web Wide ☐   

11. A ___________ conecta os computadores. 

A. Rede ☐     B.  Extranet ☐    C. Intranet ☐   

12. O que significa o E em e-mail? 

A. Eléctrico ☐                  C. Eterno ☐   

B. Electrónico ☐           D. Evolução ☐   

13.Para navegares na internet utilizamos um 

aplicativo denominado navegador? 

A. Verdade ☐           B. Falso ☐ 

14. Qual dos seguintes caracteres consta nos 

endereços de correio electrónico (e-mail)? 

A. $ ☐                  C. @ ☐   

B. # ☐                   D. * ☐   

15.Quais são os programas utilizados para criar 

apresentação e folha de cálculo 

A. Power point e Word ☐         

B. Word e Excel ☐   

C. Power Point e Excel ☐   

D. Excel e Outlook ☐   

16. Um Terabyte são, aproximadamente, 1000MB. 

A. Verdade ☐           Falso ☐   

17. O Macintosh é um programa específico para 

cálculos. 

A. Verdade ☐           Falso ☐   

18.  O que significa SO? 

A. Sistema Ocular ☐                  

B. Sistema Operativo ☐   

C. Sistema Ordenado ☐   

D. Serviço Ordenado ☐   

19. Identifica quais dos seguintes não são 

navegadores de Web (browsers) 

A. Internet Explorer ☐   

B. Microsoft Edge ☐   

C. Safari ☐   

D. Windows XP ☐   

20. Um Hard Disk serve para armazenar dados. 

A. Verdade ☐            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 acertada. 

1. Quanto ao método, a Filosofia difere-se das outras ciências, pois … 

A. aplica a análise dos fenómenos sociais e as ciências estudam os factos naturais ☐   

B. usa princípios da lógica formal e as outras ciências usam os princípios da lógica material ☐   

C. aplicar a justificação lógico-racional e as outras ciências usam o método experimental ☐   

D. usa o método de análise (indução) e as outras ciências usam a síntese (dedução) ☐   

2. Os três elementos do conhecimento são:  

A. o sujeito, objecto e o conhecimento ☐                                    B. o sujeito, o conceito e a realidade ☐   

C. o sujeito, o objecto e o conceito ☐                               D. o sujeito, o objecto e o acto de conhecer ☐   

3. “O conhecimento autêntico é aquele que tem como fonte a razão”. Os que defendem esta tese são: 

A. Cépticos ☐                  B. Empiristas ☐                    C. Racionalistas ☐                       D. Relativistas ☐   

4. Ao nível gnosiológico. Kant operou uma mudança que se chama revolução copernicana na relação sujeito-

objecto. Esta revolução consiste: 

A. no sujeito cognoscente adaptar-se ao objecto ☐   

B. no sujeito descrever fielmente o objecto para elaboração do conhecimento ☐   

C. no sujeito adaptar-se às categorias da mente humana ☐   

D. no sujeito e objecto correlacionar-se para a elaboração do conhecimento ☐   
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5. Considere o seguinte raciocínio “Filipe Jacinto Nyusi é o 1o presidente da FRELIMO”. Este raciocínio tem 

validade: 

A. Formal ☐             B. Formal e Material ☐                C. Material ☐               D. Formal e não Material ☐   

6. Nas inferências imediatas por oposição as proposições contrárias são aquelas que: 

A. são universais e diferem na qualidade ☐                          B. são particulares e diferem na qualidade ☐   

C. diferem na quantidade e na qualidade ☐           D. diferem na quantidade e tem a mesma qualidade ☐   

7. O Termo Médio (M) é sujeito na premissa Maior e predicado na Menor. Qual é a figura? 

A. 1a fig. ☐                            B. 2a fig. ☐                           C. 3a fig. ☐                                   D. 4a fig ☐   

8. A política como ciência tem a sua origem com Nicolau Maquiavel com a publicação da obra intitulada: 

A. A República ☐                  B. O Príncipe ☐                     C.  Organon ☐                         D.  A Política ☐     

9. O hino da negritude “Chaier d’um retour au Pays natal” foi escrita por: 

A. Booker Washinghton ☐              B. Aime Cesaré ☐                C. Julius Nyerere  ☐             D.  Du Bois ☐   

10. A obra a “África deve unir-se” pertence à: 

A. K. Nkrumah ☐                B. Albert Luthuli ☐            C. Nelson Mandela ☐              D. Agostinho Neto ☐   

11.  “Todo o homem é por natureza um animal socialmente político”. Esta celebre frase pertence à: 

        A.  Sócrates ☐                    B. Locke ☐                          C.  Platão ☐                             D.  Aristóteles ☐    

12. Moçambique implementa o principio de separação de poderes que foi desenvolvido por: 

       A. Nicolau Maquiavel ☐     B. Charles de Montesquieu ☐     C. Jean-Jacque Rousseau ☐      D. John Lock ☐   

13. Os três poderes do Estado são: 

      A. económico, legislativo e judicial ☐                                               B. popular, democrático e tirânico ☐   

      C. legislativo, executivo e judicial ☐                                                 D. executivo, económico e político ☐   

14. Se na natureza tudo está em mudança e movimento, isto quer dizer que tudo está em…  

     A. acto ☐                             B. forma ☐                              C. potência ☐                             D. matéria ☐   

15. Uma das características do belo em Kant é o sublime, que significa o que… 

       A. dá agrado e medo ao mesmo tempo ☐                         B. não dá agrado nem medo ao mesmo tempo ☐   

       C. simplesmente dá agrado ☐                                                                       D. simplesmente dá medo ☐   

D – TEOLOGIA: CONHECIMENTO [APENAS PARA OS CANDIDATOS DO CURSO DE TEO.] 

I – Complete os espaços vazios: 

A. A Bíblia é dividida em  _____________________________ e ________________________. 

B. O Antigo Testamento é ____________________________ da história da salvação. 

C. O Novo Testamento é a  _____________________ da história de Salvação 

II – Assinale com ☒ a resposta que considera mais acertada: 

1. O Antigo Testamento é formado por estes grupos segundo a divisão Hebraica: Lei ou Torá, Profetas e Escritos.  

A. O Livros seguintes fazem parte da Lei ou Torá: Hebreus, Números, Deuteronómio ☐   

B. Os livros seguintes fazem parte dos Escritos: Ester, Salmos, Provérbios, Esdras ☐   

C. Os livros seguintes fazem parte do grupo de escritos: Cântico dos Cânticos, Neemias Ezequiel, Jó ☐   

2. O Novo Testamento é formado pelos seguintes grupos: 

A. Evangelhos, Escritos, Epístolas Paulinas e Apocalipse ☐   

B. Evangelhos, Atos, Cartas Paulinas, Cartas Universais e Apocalipse ☐   

C. Evangelho, Atos, Cartas Apostólicas, Lei e Apocalipse ☐   

3. Os antepassados de Israel são conhecidos como Patriarcas, as seguintes personagens fazem parte do grupo 

de Patriarcas: 

A. David, Salomão, Isaías e Ezequiel ☐                             C. Jacob, Judas, Manassés, Zabulon, e Gad ☐   

B.  Abraão, Isaac, Jeremias e Malaquias ☐   
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4. No Antigo Testamento temos profetas Pregadores, aqueles que não escreveram nenhum livro e Profetas 

escritores, aqueles que escreveram as suas profecias. 

Estes profetas pertencem ao grupo dos profetas Pregadores:  

A. Elias, Eliseu, Natan e Aias ☐                                                   C. Samuel, Joel, Sofonias e Habacuc ☐   

B. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Oseias. 

5. Estes profetas fazem parte dos profetas escritores: 

A. Natã, Samuel, Elias e Eliseu ☐   

B. Jó, Neemias, Zacarias e Jonas ☐  

6. Este foi o papel desempenhado pelas personagens seguintes do Antigo Testamento. 

A. Moisés dirigiu os filhos de Israel na conquista de Canaã ☐   

B. Gedeão libertou os Israelitas do jugo dos Midianitas ☐   

C. Josué libertou os filhos de Israel da escravidão Egípcia ☐   

7. Os livros seguintes pertencem ao grupo chamado evangelhos no Novo Testamento: 

A. Mateus, Marcos, Atos e João ☐                                               C. Lucas, Mateus, Romanos e Marcos ☐   

B. João, Marcos, Mateus e Lucas ☐   

8. Os livros seguintes fazem parte das cartas Paulinas 

A. Gálatas, Filémon, Filipenses, e Colossenses ☐                        C. Romanos, 1 Coríntios, Tiago e Hebreus ☐   

B. 1 Tessalonicenses, 1 Pedro, Efésios, e Gálatas ☐   

9. O significado das referências seguintes é: 

A. Gn 2: 4a é Génesis capítulo 4, primeira parte do versículo 2 ☐   

B. Gn 2: 1 – 3:2 é Génesis capítulo 2, versículo 1 e Génesis capítulo 3, versículo 1 ☐   

C. Gen 1:1 -15a é Génesis capítulo 1, versículo 1 até a primeira parte de versículo 15 ☐     

10. O Pentecostes é: 

A. Uma festa que começou no dia da vinda do Espírito Santo ☐   

B. A festa de semanas, que os Israelitas celebravam sete semanas depois da Páscoa ☐   

C. Uma celebração Cristã ordenada pelo Senhor Jesus ☐   

11. A Primeira Bíblia dos Cristãos foi: 

A. O Evangelho de Mateus ☐                                                               C. A coleção das cartas Paulinas ☐   

B. O Antigo Testamento dos Judeus ☐   

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

Assinale com ☒ a resposta que considera mais adequada. 

1. O valor  +  é igual a: 

A.  ☐                    B.  ☐                C.  ☐               D. 3.5 ☐           E. Nenhum dos valores anteriores ☐ 

2. O valor de K de modo que a função  seja continua em IR é: 

A. -6 ☐                            B. 0 ☐                        C. 3 ☐                                 D. -3 ☐                              E. 6 ☐ 

3. O binómio  é equivalente a: 

A. 13 ☐                                B.   ☐                         C.  ☐                                      D.  ☐  

4. Qual das seguintes relações é uma função? 

A.  = 4 ☐                                B.  ☐                             C.  = 4 ☐                        D.  ☐ 

5. A expressão é equivalente a: 

A.  ☐                            B.  ☐                                           C. 5  ☐                                         D.  ☐ 

6. Se  então  é igual a: 

A. 11 ☐                              B. 5 ☐                                                C. 29 ☐                                              D. 6 ☐ 
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7. O valor  que satisfaz a condição  é: 

A. 16 ☐                                      B. 36 ☐                                         C. 52 ☐                                            D. 39 ☐  

8. Ache o termo geral da seguinte sucessão: 5; 11; 17; 23; 29; ……. 

A. an = 4n - 2 ☐                        B. an = 4n – 6 ☐                             C.  an = n - 6 ☐                       D.  an = 6n – 1 ☐ 

9. O valor da fracção  é igual a: 

A. 0,75 ☐                         B.  ☐                         C.   ☐                             D.   ☐                        E.  ☐ 

10. É correcta a afirmação: 

A.  ☐        B.  ☐       C.  ☐       D.  ☐     

11. Sejam dadas as funções A grandeza  é igual a: 

A. 1 ☐                            B. 2 ☐                                C. 3 ☐                             D. 4  ☐                                E. 5 ☐   

12. A forma mais simples de escrever a sucessão -2; 2; -2; 2; -2; 2; … é: 

A.  ☐      B.  ☐       C.   ☐           D.  ☐       E.  ☐         

13. O limite da expressão  é igual a 

A.  ☐                           B.   ☐                                  C.   ☐                            D.  ☐                              E. 0 ☐   

14. A função inversa da seguinte expressão  é: 

A.  + 1 ☐             B.  + 1 ☐      C.  + 7 ☐       D.  + 1 ☐          

15. A expressão  é equivalente a: 

A. -4 ☐                          B. 2 ☐                              C.  4 ☐                       D.  -2 ☐                         E. Não existe ☐    

F – PEDAGOGIA: CONHECIMENTO [APENAS PARA OS CANDIDATOS DO CURSO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO.] 

1. Embora seja relativamente curta, a definição completa, consensual e actual da Pedagogia é simplesmente 

apresentada como: 

A. Área que se ocupa com a formação escolar de crianças ☐    C. Ensino, ou melhor, o modo de ensinar ☐ 

B. Um campo de conhecimentos sobre a problemática educativa na sua totalidade e historicidade e, ao 

mesmo tempo, uma directriz orientadora da acção educativa ☐ 

2. A origem da pedagogia: 

A. Remota da designação Paidagogia, na Grecia antiga, para referir aos castigos oferecidos aos escravos ☐ 

B. Remota da designação Paidagogia, na Grecia antiga, para referir aos condutores das crianças sofridas ☐ 

C. Remota da designação Paidagogia, na Grecia antiga, para referir à vigilância e ao acompanhamento das 

crianças, pelos escravos, à escola ☐ 

3. O profissional da área da Pedagogia é designado de: 

A. Pedagógico ☐                                   B.  Pedagogo ☐                                            C.  Pedagogicante ☐ 

4. A relação entre a Pedagogia com as outras ciências fundamenta-se em: 

A. Integrar os enfoques parciais de cada ciência, em função de uma aproximação global e 

intencionalmente dirigida aos problemas educativos ☐ 

B. Olhar as suas práticas, sistematizá-las, categorizá-las e as estudar ☐ 

C. Clarificar a noção da praxis e a relação dialéctica entre a teoria e a prática ☐  

5. A relação entre a Pedagogia e a Matemática fundamenta-se em: 

A. Identificar os objectivos sociopolíticos a que serve o conhecimento desta ciência ☐ 
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B. Identificar representações, atitudes e convicções formadas em cima do conhecimento desta ciência ☐ 

C. Identificar as habilidades, hábitos e métodos, auxiliando os alunos a agirem correctamente frente à 

situações concretas da vida ☐ 

6. A relação entre a Pedagogia e a Psicologia fundamenta-se em: 

A. Incidir e actuar directamente sobre a mente humana, influenciando as decisões sobre os processos de 

organização, transmissão e assimilação de saberes e modos de acção ☐ 

B. Incidir e actuar directamente sobre a mente humana, actuando nas várias instâncias da prática 

histórica ☐ 

C. Incidir e actuar directamente sobre a mente humana, com vista à definição e contextualização da 

Psicologia☐ 

7. O livro cujo título é “Pedagogia e pedagogos, para quê?”, muito utilizado por profissionais da Educação, é 

da autoria de: 

A. Pimenta, S. G. ☐                                     B. Libâneo, J. C. ☐                                   C. Estrela, A. C. ☐ 

8. Como defensor acérrimo do pragmatismo, John Dewey enquadra-se melhor na seguinte (famosa) pedagogia 

moderna, muito importante no processo educativo 

A. Pedagogia dogmática ☐                B. Pedagogia democrática ☐                           C. Pedagogia activa ☐ 

9. A expressão “aprender fazendo”, também atribuída ao autor citado em 8, significa que: 

A. No processo educativo, o educando deve ter oportunidades para brincar e contar histórias sobre a sua 

família ☐ 

B. No processo educativo, o educando deve ser castigado (punido), em caso de cometimento de erros, até 

que compreenda ☐ 

C. No processo educativo, o educando deve ter oportunidades de exercitar o que lhe é transmitido ☐ 

10. Alguma vez você já usou a pedagogia? 

A. Sim ☐                                                  B. Não ☐                                                          C. Não sei ☐ 

11. Como Licenciado em Ciências da Educação, você vai, na realização das suas actividades profissionais, 

consideravelmente se valer dos conhecimentos da pedagogia 

A. Concordo parcialmente ☐                        B. Concordo totalmente ☐                              C. Concordo ☐ 

12. Em que disciplina, no ensino secundário geral, a pedagogia se encontra inserida, em Moçambique? 

A. Introdução à psicopedagogia ☐                                                        C. Noções de empreendedorismo 

☐  

B. Tecnologias de informação e comunicação ☐ 

13. No livro sobre a Pedagogia do Oprimido, os escritos de Paulo Freire se relacionam com: 

A. Educação prática ☐               B. Educação centrada no educando ☐              C. Educação libertadora ☐ 

14. A Pedagogia é categórica e indubitavelmente considerada ciência da e para a educação: 

A. Porque serve-se da educação, em mesma medida que serve para ela ☐ 

B. Porque nasce da educação e está completamente ao seu serviço ☐ 

C. Porque encontra na educação o campo para a sua aplicação ☐ 

 
 

FIM 
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EXAME DE ADMISSÃO - 2021 

29|04                                                    UMUM 

NOTAS 
a) Utilização de caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 
b) As respostas ilegíveis ou que possam ser claramente identificadas não serão consideradas. 
c) A prova é realizada na folha enunciado, não sendo permitido qualquer outro material, nomeadamente folhas, 

dicionário, corrector e telemóveis ou outros equipamentos de comunicação. 
d) A saída da sala de exame é vedada até os últimos 15 minutos do tempo regulamentar. 
e) A correção do presente exame é feita em pontos.                                                                         120 MINUTOS 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

APELIDO 
 

NOMES PRÓPRIOS 
 
 

DATA DE NASCIMENTO:                                                                                DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO NO: 
 

CIÊNCIAS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO (CAG) 
 

 

PARTE I: RELAÇÃO CANDIDATO - 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 acertada. No caso de questões 

abertas, responda de forma sucinta e objectiva. Votos de um bom trabalho! 

A. Qual a Missão da UMUM?  

A UMUM propõe-se promover a formação do (a) homem / mulher moçambicano (a), em vários domínios de 

conhecimento, dotando-o (a) de habilidades e competências profissionais, valores ético-morais e de cidadania que 

o (a) habilite a participar de forma activa e criadora nos desafios da transformação social, cultural e económica do 

país como consequência da globalização. 

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. Liberdade - a Universidade é integrada no ensino, aprendizagem, pesquisa e divulgação do conhecimento 

construído na UMUM. 

a. A UMUM é uma instituição que goza de autonomia pedagógica e científica ☐ 

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

c. Na UMUM cada estudante faz o que quiser ☐ 
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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. Na Televisão ☐                f. Outras formas (especifique) _______________________________________________. 

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

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

 

 

PARTE II: O CURSO ESCOLHIDO 

Responda à questão de escolha múltipla, assinalando a que considera ser a que se adequa às suas expectativas com 

☒. Na questão aberta, faça uma redação do curso a que se candidata como primeira opção. 

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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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. 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

PARTE III: COMPETÊNCIAS DISCIPLINARES 

A - COMPETÊNCIAS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

O sol desprendeu-se bruscamente da abóbada celeste. Não se notou qualquer transição do dia para noite. Esta 
chegou subitamente – pano de tablado caindo no ingente e multifacetado teatro da vida. E, como sempre, vinha 
grávida de escuro, ulcerada pelas luzes distantes e trémulas das estrelas, trazendo consigo os seus ultimatos de 
silêncio e montões de medos estranhos. 

Os pilões calaram-se, deixando de bater no amendoim dos caris para o jantar. E as fogueiras começaram a pontilhar 
de tatuagens o vasto sudário que cobria o mundo. 

Chegara, então, a lembrança constante, o medo eterno da indefensável presença dos mortos. 

É que a noite de sertanejo não é igual, não se pode comparar à noite do citadino. Na selva, ela transforma o mundo. 
E novo mundo surge quando os pilões deixam de bater o amendoim dos caris. 

O quadro que então se esboça é trágico. Em todos os espíritos se evolam imagens vagas, alucinações colectivas, 
visuais, auditivas e outras: e toda a gente vê bruxos apresentando-se para a caça aos não iniciados nos segredos da 
vida dupla. 

Noite no ambiente, noite nos corações, noite nos cérebros. 

A noite da selva não é só de alegria, nem só de tristeza. É também ocasião propícia para o trabalho de bruxo, e é 
igualmente para o curandeiro. Por isso, Bondola, o curandeiro de Matavata, tinha esperado aquela noite com doentia 
ansiedade. 

Marcara-a com grande antecedência porque a tarefa que se propusera era enorme: ia jogar a sua reputação, provar 
o seu valor, porque seu rival, Macalija, não menos famoso curandeiro das terras de Jangamo, lhe tem contestado 
não só o conhecimento do tratamento que seria necessário instituir no caso em apreço, mas também o diagnóstico. 

Bondola afirmara, consultados os ossos divinatórios, que se tratava simplesmente de mandiqui, opostamente, 
Macalija dissera que se tratava de feitiço e que a deixar-se a doente nas mãos do rival, ela acabaria morrendo. 
Também Macalija viera, um sorriso escarninho bailando-lhe nos lábios muito finos e compridos, a cara roída, 
iluminada pela alegria de quem preliba o fracasso do rival. 

Agora, enchendo o pátio, os curiosos que para ali haviam acorrido aguardavam, com ansiedade, o início do ritual.  

Aníbal Aleluia, Mbelele e Outros Contos 

 (Adaptado) 
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COMPREENSÃO: responda as questões de forma sucinta e objectiva. 

1. “O sol desprendeu-se bruscamente da abóbada celeste. Não se notou qualquer transição do dia para noite. Esta 
chegou subitamente – pano de tablado caindo no ingente e multifacetado teatro da vida. E, como sempre, vinha 
grávida de escuro, ulcerada pelas luzes distantes e trémulas das estrelas, trazendo consigo os seus ultimatos de 
silêncio e montões de medos estranhos” 1º Parágrafo.                                 

1.1 Explicite a citação do ponto 1, substituindo as expressões sublinhadas por outras de sentido equivalente. 

 __________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

2. “Os pilões calaram-se deixando de bater no amendoim dos caris para o jantar.” 2º Parágrafo  

2.1 Identifique a figura de estilo presente na frase e justifique a sua resposta. ______________________________. 
2.2 Classifique sintacticamente a expressão sublinhada em frase 2. ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

3. “É que a noite de sertanejo não é igual (…) à noite de citadino.” 4º Parágrafo                   
3.1.Transcreve duas passagens textuais que caracterizam a noite do sertanejo. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

4. “Noite no ambiente, noite nos corações, noite nos cérebros.” 6º Parágrafo  
4.1. Com recurso ao texto, explique a frase em 4. _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

5. “A noite da selva não é só de alegria, nem só de tristeza”. 7º Parágrafo  
5.1 Com base no texto, justifique por que é que o narrador diz as palavras expostas no ponto 5. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

6. Que rivalidade existe entre os curandeiros Bondola e Macalija? __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

 

7. O narrador refere-se a uma prática corrente no campo, perante casos de enfermidade. 
7.1. A que prática descreve o narrador? _______________________________________________________________. 
7.2. Sob ponto de vista de combate e prevenção do HIV/SIDA, esta prática é correcta? Justifique tendo em conta 
que, no campo, a contaminação pelo HIV tem a ver também com esta prática. _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

8. Apresente três características físicas da personagem Macalija. __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________. 
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9. “Bondola afirmara, consultados os ossos divinatórios, que se tratava simplesmente de mandiqui, opostamente, 
Macalija dissera que se tratava de feitiço e que a deixar-se a doente nas mãos do rival, ela acabaria morrendo”. 
Antepenúltimo parágrafo.   
9.1. Em que modo e tempo verbal se encontram os verbos sublinhados no ponto 10?    

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

10. “Agora, enchendo o pátio, os curiosos que para ali haviam acorrido aguardavam, com ansiedade, o início do 
ritual”. Último parágrafo. 
10.1 Classifica morfologicamente os termos destacados na frase do ponto 11. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

11. Sugere o título ao texto  _________________________________________________________________________. 
12. Composição: Elabore um texto Expositivo-Explicativo falando sobre Covid-19. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

 

 

B - COMPETÊNCIAS DA LÍNGUA INGLESA 

The New Coronavirus 

Coronaviruses were discovered in the 1960s. They are a group of viruses that cause diseases in mammals and birds. 
In humans, coronaviruses cause respiratory tract infections that are typically mild, such as the common cold. 

At the end of 2019, a new type of coronavirus started spreading in China. This type of coronavirus is often called 
COVID-19. It is believed that the virus was transmitted from animals to humans.  

Some of the symptoms of the coronavirus are fever, cough, runny nose, sore throat, headache, and trouble breathing. 
These symptoms are very much like those people have with a cold or the flu. The virus can be more serious in some 
people, especially if they are sick or have health problems. 

The virus appears to spread mainly from person to person. The transmission occurs when someone comes into contact 
with an infected person. For example, a cough, sneeze or handshake could cause transmission. The spread may also 
be caused by coming into contact with something an infected person has touched and then touching your mouth, 
nose or eyes. 

There is no specific medication to cure the disease, but generally, symptoms will go away on their own. However, 
experts recommend seeking medical care early if symptoms feel worse than a standard cold.  

To protect yourself from the virus, here are some recommendations to follow: 

Avoid contact with people who are already infected; Wash your hands well and regularly for at least 20 seconds 
with soap and water or use hand sanitizer; Clean and disinfect surfaces and objects that people touch a lot; Stay 
home when you are sick. 

Sources: Wikipedia 
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COMPREHENSION: 

1. Coronaviruses were discovered in 2019.  

a. True ☐                                 b. False ☐ 

2. The source of the coronavirus probably comes from animals. 

a. True ☐                                 b. False ☐ 

 
3. Children get infected more than adults 

a. True ☐                                 b. False ☐ 

4. Mozambique received the 1st COVID 19 vaccine from: 

a. China ☐                                b. India ☐  

5. Some of the symptoms of the coronavirus are: 

a. fever, cough, runny nose, sore throat, headache, and trouble breathing ☐ 

b. fever, cough, malnutrition, sore throat, stomachache ☐  

6. To protect yourself from the virus, here are some recommendations to follow: 

c. Avoid contact with people who are already infected ☐ 

d. Don’t stay home when you are sick ☐ 

Grammar and Vocabulary: 

7. Fill in the blanks with there is or there are. 

a) ______________ four weeks in a month.         
b) _____________ a big box downstairs.          

8. Complete the spaces, use prepositions of place or time (on, in, at) 

a) You can see all members of your family ___________ this photograph.  

b) I saw a mistake ____________ the beginning of the text.  
9. Choose the correct word (some or any). 

a) I need a car and ____________ dollars. 

b) Manuel doesn’t need ___________ help from his father.   

10. Decide whether you have to use much or many: 
a) We saw __________ animals at the zoo. 

b) How __________ oranges did you put in the box? 

11. Conditional Clauses 
a) The sentence “If it rains, the grass grow quickly” is in the…  

a. zero conditional ☐          b. first conditional ☐           c. second conditional ☐            d.  third conditional ☐ 

  

 

C - FILOSOFIA: CONHECIMENTO 

Assinale com ☒ a resposta que considera mais acertada. 

1. Quanto ao método de estudo, a Filosofia difere das outras ciências porque a Filosofia: 

a. aplica a justificação lógica – racional, enquanto outras ciências usam o experimental ☐ 

b. preocupa-se com os aspectos imediatos do quotidiano ☐ 

c. opta pela observação, enquanto as outras ciências tratam da verificação ☐ 

d. usa a dedução, enquanto as outras ciências usam a indução ☐ 

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

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

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

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

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

4. A pluralidade da definição da Filosofia enquanto disciplina deve-se: 

a. divergência dos filósofos na sua definição ☐                       c. ambiguidade que o termo Filosofia apresenta ☐ 

b. à diferença dos problemas e épocas vividos por cada filósofo ☐            d. diversidade cultural dos filósofos ☐ 
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5. O carácter científico da Filosofia é problematizado por vários críticos, porque não possui: 

a. a objectividade no seu estudo ☐                                               c. um objecto específico para o seu estudo ☐ 

b. metodologias próprias para a sua abordagem ☐                                                      d. objectivos lucrativos ☐ 

6. A Filosofia dos naturalista é predominada pelo problema: 

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

7. O questionamento Kantiano sobre “o que deve fazer?” responde a seguinte disciplina: 

a.  Antropologia Filosófica ☐              b.  Ética Filosófica ☐                  c. Gnosiologia ☐             d. Metafísica ☐ 

8. Os problemas de água, terra, energia, poluição e desertificação são: 

a. problemas da ética social ☐                                                                      c. problemas da ética ambiental ☐ 

b. problemas da ética laboral ☐                                                                    d. problemas da ética individual ☐ 

9. No acto de conhecer, a relação entre o sujeito e objecto é ao mesmo tempo: 

a. um dualismo ☐                    b. uma oposição ☐                        c. apreensão ☐                      d. correlação ☐ 

10. A política pode ser definida como sendo: 

a. arte e a ciência de governar bem ☐                              c. o estudo do modelo ideal da organização política ☐ 

b. a reformulação do projecto de uma acção ☐                                     d. a luta incansável pelo bem do povo ☐ 

11. No contexto da Região da SADC, Eswatini representa um caso no qual o poder político encontra-se fundamentado 
na figura do rei. Portanto, o seu regime político é: 

a. Democrático ☐                     b.  Ditatorial ☐                         c. Monárquico ☐                     d. Republicano ☐ 

12. As proposições contraditórias são aquelas que... 

a. diferem na quantidade e na qualidade ☐                  c. tendo a mesma quantidade, diferença na qualidade ☐   

b. são idênticas na qualidade e na quantidade ☐           d. tendo a mesma qualidade e diferem na quantidade ☐ 

13. O objectivo de desenvolvimento da NEPAD é promover... 

a. a descolonização da África ☐                                                                             c. o nacionalismo africano ☐ 

b. a emacipação da África  ☐                                                           d. desenvolvimento sustentável da África ☐ 

14. O hino da negritude do homem negro, Cahier d’um retour au pay natal, que exprime o espírito do movimento 
encontra-se na poesia de: 

a. Leopold Senghor ☐                  b. W. E. B. Du Bois ☐               c. Aimé Césaire ☐              d. Marcus Garvey ☐ 

15. Toda a faculdade que a matéria tem de vir a ser algo Aristóteles deu o nome de: 

a. essência ☐                          b. existência ☐                           c. potência ☐                              d. acidente ☐ 

 

D - O MUNDO “RACIONALIZAR” A NATUREZA 

Assinale com ☒ a resposta que considera mais acertada. 

1. Calcule a soma da P.G. (1,
1

3
,

1

9
,

1

27
, … ) 

a. 
1

3
 ☐                            b. 

3

2
 ☐                           c. 

2

3
  ☐                            d. 9  ☐                                      e. 

1

27
 ☐ 

2. O número 42,5 pode ser escrito na seguinte forma: 

a. −0,43 ☐                        b. 
1

32
 ☐                            c.18 ☐                           d. 64  ☐                               e. 32 ☐ 

3. Determine a raiz de função 𝑓: 𝑅 → 𝑅, tal que f(x) =  3x + 1 

a. − 
1

3
 ☐                    b. -3 ☐                      c.  

1

3
  ☐                       d. 3 ☐               e. Nenhuma das alternativas ☐ 

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: 

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 √(−9)2 é equivalente a: 

a. -9 ☐                            b. 3 ☐                              c.  27 ☐                             d.  9  ☐                             e. -3 ☐ 

9. O valor da fracção 
182− 192

562− 192  é igual a: 
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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. A derivada de 32𝑥 é igual a: 

a. 32𝑥 ln 4 ☐                b. 62𝑥 ln 3  ☐                 c. 34𝑥 ln 2  ☐                   d. 32𝑥 ln 6  ☐                        e. 34𝑥 ln 4 ☐ 

12. A forma mais simples de escrever a sucessão -2; 2; -2; 2; -2; 2; … é: 

a. 𝑎𝑛 = 2. (−1)𝑛 ☐       b. 𝑎𝑛 = 2. (1)𝑛 ☐      c.  𝑎𝑛 = −2. (−1)𝑛 ☐       d. 𝑎𝑛 = 2. (−1)−𝑛 ☐      e. 𝑎𝑛 = −2. (−1)−𝑛 ☐       

13. Determine o valor de K para que função: f(x) =  (4k + 12)x + 1 seja crescente. 

a. k = -3 ☐                     b. k < 3 ☐                        c. k > -3  ☐                    d. 3 < k < 3 ☐                      e. k = 9 ☐ 

14. O quarto termo de uma serie geométrica é igual a 
3

2
 e o nono termo é igual a 46. Então, o primeiro termo da 

sucessão é igual a: 

a. 
5

16
  ☐                         b. 

3

13
 ☐                         c. 

1

16
  ☐                                d. 

3

16
  ☐                                 e. 

2

13
 ☐ 

15. Numa progressão artimética o valor do primeiro termo é -10 e a razão é 10. Então, a soma dos 12 primeiros 
termos é igual a: 

a. 500 ☐                         b. 510 ☐                          c. 520 ☐                           d. 530 ☐                           e. 540 ☐ 

 

FIM 
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b) As respostas ilegíveis ou que possam ser claramente identificadas não serão consideradas. 
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DATA DE NASCIMENTO:                                                                                DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO NO: 
 

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO (CED) 
 

 

PARTE I: RELAÇÃO CANDIDATO - 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 acertada. No caso de questões 

abertas, responda de forma sucinta e objectiva. Votos de um bom trabalho! 

A. Qual a Missão da UMUM?  

A UMUM propõe-se promover a formação do (a) homem / mulher moçambicano (a), em vários domínios de 

conhecimento, dotando-o (a) de habilidades e competências profissionais, valores ético-morais e de cidadania que 

o (a) habilite a participar de forma activa e criadora nos desafios da transformação social, cultural e económica do 

país como consequência da globalização. 

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. Liberdade - a Universidade é integrada no ensino, aprendizagem, pesquisa e divulgação do conhecimento 

construído na UMUM. 

a. A UMUM é uma instituição que goza de autonomia pedagógica e científica ☐ 

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

c. Na UMUM cada estudante faz o que quiser ☐ 
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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. Na Televisão ☐                f. Outras formas (especifique) _______________________________________________. 

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

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

 

 

PARTE II: O CURSO ESCOLHIDO 

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

 

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. 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

PARTE III: COMPETÊNCIAS DISCIPLINARES 

A - COMPETÊNCIAS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

O sol desprendeu-se bruscamente da abóbada celeste. Não se notou qualquer transição do dia para noite. Esta 
chegou subitamente – pano de tablado caindo no ingente e multifacetado teatro da vida. E, como sempre, vinha 
grávida de escuro, ulcerada pelas luzes distantes e trémulas das estrelas, trazendo consigo os seus ultimatos de 
silêncio e montões de medos estranhos. 

Os pilões calaram-se, deixando de bater no amendoim dos caris para o jantar. E as fogueiras começaram a pontilhar 
de tatuagens o vasto sudário que cobria o mundo. 

Chegara, então, a lembrança constante, o medo eterno da indefensável presença dos mortos. 

É que a noite de sertanejo não é igual, não se pode comparar à noite do citadino. Na selva, ela transforma o mundo. 
E novo mundo surge quando os pilões deixam de bater o amendoim dos caris. 

O quadro que então se esboça é trágico. Em todos os espíritos se evolam imagens vagas, alucinações colectivas, 
visuais, auditivas e outras: e toda a gente vê bruxos apresentando-se para a caça aos não iniciados nos segredos da 
vida dupla. 

Noite no ambiente, noite nos corações, noite nos cérebros. 

A noite da selva não é só de alegria, nem só de tristeza. É também ocasião propícia para o trabalho de bruxo, e é 
igualmente para o curandeiro. Por isso, Bondola, o curandeiro de Matavata, tinha esperado aquela noite com doentia 
ansiedade. 

Marcara-a com grande antecedência porque a tarefa que se propusera era enorme: ia jogar a sua reputação, provar 
o seu valor, porque seu rival, Macalija, não menos famoso curandeiro das terras de Jangamo, lhe tem contestado 
não só o conhecimento do tratamento que seria necessário instituir no caso em apreço, mas também o diagnóstico. 

Bondola afirmara, consultados os ossos divinatórios, que se tratava simplesmente de mandiqui, opostamente, 
Macalija dissera que se tratava de feitiço e que a deixar-se a doente nas mãos do rival, ela acabaria morrendo. 
Também Macalija viera, um sorriso escarninho bailando-lhe nos lábios muito finos e compridos, a cara roída, 
iluminada pela alegria de quem preliba o fracasso do rival. 

Agora, enchendo o pátio, os curiosos que para ali haviam acorrido aguardavam, com ansiedade, o início do ritual.  

Aníbal Aleluia, Mbelele e Outros Contos 

 (Adaptado) 
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COMPREENSÃO: responda as questões de forma sucinta e objectiva. 

1. “O sol desprendeu-se bruscamente da abóbada celeste. Não se notou qualquer transição do dia para noite. Esta 
chegou subitamente – pano de tablado caindo no ingente e multifacetado teatro da vida. E, como sempre, vinha 
grávida de escuro, ulcerada pelas luzes distantes e trémulas das estrelas, trazendo consigo os seus ultimatos de 
silêncio e montões de medos estranhos” 1º Parágrafo.                                 

1.1 Explicite a citação do ponto 1, substituindo as expressões sublinhadas por outras de sentido equivalente. 

 __________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

2. “Os pilões calaram-se deixando de bater no amendoim dos caris para o jantar.” 2º Parágrafo  

2.1 Identifique a figura de estilo presente na frase e justifique a sua resposta. ______________________________. 
2.2 Classifique sintacticamente a expressão sublinhada em frase 2. ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

3. “É que a noite de sertanejo não é igual (…) à noite de citadino.” 4º Parágrafo                   
3.1.Transcreve duas passagens textuais que caracterizam a noite do sertanejo. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

4. “Noite no ambiente, noite nos corações, noite nos cérebros.” 6º Parágrafo  
4.1. Com recurso ao texto, explique a frase em 4. _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

5. “A noite da selva não é só de alegria, nem só de tristeza”. 7º Parágrafo  
5.1 Com base no texto, justifique por que é que o narrador diz as palavras expostas no ponto 5. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

6. Que rivalidade existe entre os curandeiros Bondola e Macalija? __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

 

7. O narrador refere-se a uma prática corrente no campo, perante casos de enfermidade. 
7.1. A que prática descreve o narrador? _______________________________________________________________. 
7.2. Sob ponto de vista de combate e prevenção do HIV/SIDA, esta prática é correcta? Justifique tendo em conta 
que, no campo, a contaminação pelo HIV tem a ver também com esta prática. _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

8. Apresente três características físicas da personagem Macalija. __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________. 
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9. “Bondola afirmara, consultados os ossos divinatórios, que se tratava simplesmente de mandiqui, opostamente, 
Macalija dissera que se tratava de feitiço e que a deixar-se a doente nas mãos do rival, ela acabaria morrendo”. 
Antepenúltimo parágrafo.   
9.1. Em que modo e tempo verbal se encontram os verbos sublinhados no ponto 10?    

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

10. “Agora, enchendo o pátio, os curiosos que para ali haviam acorrido aguardavam, com ansiedade, o início do 
ritual”. Último parágrafo. 
10.1 Classifica morfologicamente os termos destacados na frase do ponto 11. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

11. Sugere o título ao texto  _________________________________________________________________________. 
12. Composição: Elabore um texto Expositivo-Explicativo falando sobre Covid-19. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

 

B - COMPETÊNCIAS DA LÍNGUA INGLESA 

The New Coronavirus 

Coronaviruses were discovered in the 1960s. They are a group of viruses that cause diseases in mammals and birds. 
In humans, coronaviruses cause respiratory tract infections that are typically mild, such as the common cold. 

At the end of 2019, a new type of coronavirus started spreading in China. This type of coronavirus is often called 
COVID-19. It is believed that the virus was transmitted from animals to humans.  

Some of the symptoms of the coronavirus are fever, cough, runny nose, sore throat, headache, and trouble breathing. 
These symptoms are very much like those people have with a cold or the flu. The virus can be more serious in some 
people, especially if they are sick or have health problems. 

The virus appears to spread mainly from person to person. The transmission occurs when someone comes into contact 
with an infected person. For example, a cough, sneeze or handshake could cause transmission. The spread may also 
be caused by coming into contact with something an infected person has touched and then touching your mouth, 
nose or eyes. 

There is no specific medication to cure the disease, but generally, symptoms will go away on their own. However, 
experts recommend seeking medical care early if symptoms feel worse than a standard cold.  

To protect yourself from the virus, here are some recommendations to follow: 

Avoid contact with people who are already infected; Wash your hands well and regularly for at least 20 seconds 
with soap and water or use hand sanitizer; Clean and disinfect surfaces and objects that people touch a lot; Stay 
home when you are sick. 

Sources: Wikipedia 

COMPREHENSION: 

1. Coronaviruses were discovered in 2019.  
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a. True ☐                                 b. False ☐ 

2. The source of the coronavirus probably comes from animals. 

a. True ☐                                 b. False ☐ 

 
3. Children get infected more than adults 

a. True ☐                                 b. False ☐ 

4. Mozambique received the 1st COVID 19 vaccine from: 

a. China ☐                                b. India ☐  

5. Some of the symptoms of the coronavirus are: 

a. fever, cough, runny nose, sore throat, headache, and trouble breathing ☐ 

b. fever, cough, malnutrition, sore throat, stomachache ☐  

6. To protect yourself from the virus, here are some recommendations to follow: 

c. Avoid contact with people who are already infected ☐ 

d. Don’t stay home when you are sick ☐ 

Grammar and Vocabulary: 

7. Fill in the blanks with there is or there are. 

a) ______________ four weeks in a month.         
b) _____________ a big box downstairs.          

8. Complete the spaces, use prepositions of place or time (on, in, at) 

a) You can see all members of your family ___________ this photograph.  

b) I saw a mistake ____________ the beginning of the text.  
9. Choose the correct word (some or any). 

a) I need a car and ____________ dollars. 

b) Manuel doesn’t need ___________ help from his father.   

10. Decide whether you have to use much or many: 
a) We saw __________ animals at the zoo. 

b) How __________ oranges did you put in the box? 

11. Conditional Clauses 
a) The sentence “If it rains, the grass grow quickly” is in the…  

a. zero conditional ☐          b. first conditional ☐           c. second conditional ☐            d.  third conditional ☐ 

  

 

D -PEDAGOGIA: CONHECIMENTO 

Assinale com ☒ a resposta que considera mais acertada. 

1. A definição da Pedagogia é simplesmente apresentada é: 

a. Área que se ocupa com a formação escolar de crianças ☐     

b. C. Ensino, ou melhor, o modo de ensinar ☐ 

c. Um campo de conhecimentos sobre a problemática educativa na sua totalidade e historicidade e, ao mesmo 

tempo, uma directriz orientadora da acção educativa ☐ 

2. A pedagogia se preocupa como objecto de estudo em estudar a: 

b. vida ☐                                b. educação ☐                        c. migrações ☐                                 d. política ☐ 

3. O profissional da área da Pedagogia é designado de: 

c. Pedagógico ☐               b. Pedagogiário ☐                     c. Pedagogo ☐                           d.  Pedagogicante ☐ 

4. Em que disciplina, no ensino secundário geral, a pedagogia se encontra inserida, em Moçambique? 

a. Introdução à psicopedagogia ☐                                              c. Tecnologias de informação e comunicação ☐            

b. Noções de empreendedorismo ☐                                                                                              d. Filosofia ☐ 

5. O termo PEA significa: 

a. Planificação Extensiva ao Aprender ☐                                             c.  Processo de Ensino e Aprendizagem ☐ 

b. Processo de Estudo e Alfabetização ☐                                             d.  Políticas de Ensino e Aprendizagem ☐ 

mailto:info@umum.education


Página 7 de 8 
 

+258 870 159 773/ 841 159 773                                   info@umum.education                                                umum.education 

6. A sigla SNE significa: 

a. Sistema dos Nativos Educados ☐                                                       c. Subssistema Nacional de Educação ☐ 

b. Sistema Nacional de Educação ☐                                                                 d. Sistema Nacional de Ensino ☐ 

7. O livro cujo título é “Pedagogia do Oprimido?”, muito utilizado por profissionais da Educação, é da autoria de: 

a. Pimenta, S. G. ☐               b. Libâneo, J. C. ☐                       c. Estrela, A. C. ☐                    d. Chapo, D. F. ☐ 

8. O Ministério que tutela os assuntos ligados ao ensino e aprendizagem, no actual governo chama-se: 

a. Ministério de Educação e Cultura (MEC) ☐                                                     

b. Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) ☐ 

c. Ministério de Educação, Ensino Superior e Técnico Profissional (MEESTP) ☐ 

d. Ministério de Educação (MINED) ☐ 

9. A Pedagogia é uma das ciências da educação: 

a. porque serve-se da educação ☐     b. porque nasce da educação ☐        c. porque aplicava-se na educação ☐ 

10. No caso de Moçambique onde há muitas províncias, a lógica é que cada província tenha a sua educação. 

a. Verdadeiro ☐                 b. Falso ☐ 

11. A criança é um adulto em... 

a. acto ☐                            b. potência ☐                            c. eficiência ☐                             d. substância ☐ 

 

E - FILOSOFIA: CONHECIMENTO 

Assinale com ☒ a resposta que considera mais acertada. 

1. Quanto ao método de estudo, a Filosofia difere das outras ciências porque a Filosofia: 

a. aplica a justificação lógica – racional, enquanto outras ciências usam o experimental ☐ 

b. preocupa-se com os aspectos imediatos do quotidiano ☐ 

c. opta pela observação, enquanto as outras ciências tratam da verificação ☐ 

d. usa a dedução, enquanto as outras ciências usam a indução ☐ 

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

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

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

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

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

4. A pluralidade da definição da Filosofia enquanto disciplina deve-se: 

a. divergência dos filósofos na sua definição ☐                       c. ambiguidade que o termo Filosofia apresenta ☐ 

b. à diferença dos problemas e épocas vividos por cada filósofo ☐            d. diversidade cultural dos filósofos ☐ 

5. O carácter científico da Filosofia é problematizado por vários críticos, porque não possui: 

a. a objectividade no seu estudo ☐                                               c. um objecto específico para o seu estudo ☐ 

b. metodologias próprias para a sua abordagem ☐                                                      d. objectivos lucrativos ☐ 

6. A Filosofia dos naturalista é predominada pelo problema: 

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

7. O questionamento Kantiano sobre “o que deve fazer?” responde a seguinte disciplina: 

a.  Antropologia Filosófica ☐              b.  Ética Filosófica ☐                  c. Gnosiologia ☐             d. Metafísica ☐ 

8. Os problemas de água, terra, energia, poluição e desertificação são: 

a. problemas da ética social ☐                                                                      c. problemas da ética ambiental ☐ 

b. problemas da ética laboral ☐                                                                    d. problemas da ética individual ☐ 

9. No acto de conhecer, a relação entre o sujeito e objecto é ao mesmo tempo: 

a. um dualismo ☐                    b. uma oposição ☐                        c. apreensão ☐                      d. correlação ☐ 

10. A política pode ser definida como sendo: 

a. arte e a ciência de governar bem ☐                              c. o estudo do modelo ideal da organização política ☐ 

b. a reformulação do projecto de uma acção ☐                                     d. a luta incansável pelo bem do povo ☐ 

11. No contexto da Região da SADC, Eswatini representa um caso no qual o poder político encontra-se fundamentado 
na figura do rei. Portanto, o seu regime político é: 

a. Democrático ☐                     b.  Ditatorial ☐                         c. Monárquico ☐                     d. Republicano ☐ 

12. As proposições contraditórias são aquelas que... 

a. diferem na quantidade e na qualidade ☐                  c. tendo a mesma quantidade, diferença na qualidade ☐   

b. são idênticas na qualidade e na quantidade ☐           d. tendo a mesma qualidade e diferem na quantidade ☐ 

13. O objectivo de desenvolvimento da NEPAD é promover... 
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a. a descolonização da África ☐                                                                             c. o nacionalismo africano ☐ 

b. a emacipação da África  ☐                                                           d. desenvolvimento sustentável da África ☐ 

14. O hino da negritude do homem negro, Cahier d’um retour au pay natal, que exprime o espírito do movimento 
encontra-se na poesia de: 

a. Leopold Senghor ☐                  b. W. E. B. Du Bois ☐               c. Aimé Césaire ☐              d. Marcus Garvey ☐ 

15. Toda a faculdade que a matéria tem de vir a ser algo Aristóteles deu o nome de: 

a. essência ☐                          b. existência ☐                           c. potência ☐                              d. acidente ☐ 

 
 

FIM 
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EXAME DE ADMISSÃO - 2021 

29|04                                                    UMUM 

NOTAS 
a) Utilização de caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 
b) As respostas ilegíveis ou que possam ser claramente identificadas não serão consideradas. 
c) A prova é realizada na folha enunciado, não sendo permitido qualquer outro material, nomeadamente folhas, 

dicionário, corrector e telemóveis ou outros equipamentos de comunicação. 
d) A saída da sala de exame é vedada até os últimos 15 minutos do tempo regulamentar. 
e) A correção do presente exame é feita em pontos.                                                                         120 MINUTOS 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

APELIDO 
 

NOMES PRÓPRIOS 
 
 

DATA DE NASCIMENTO:                                                                                DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO NO: 
 

ENGENHARIA INFORMÁTICA E TECNOLOGIAS (EIT) 
 

 

PARTE I: RELAÇÃO CANDIDATO - 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 acertada. No caso de questões 

abertas, responda de forma sucinta e objectiva. Votos de um bom trabalho! 

A. Qual a Missão da UMUM?  

A UMUM propõe-se promover a formação do (a) homem / mulher moçambicano (a), em vários domínios de 

conhecimento, dotando-o (a) de habilidades e competências profissionais, valores ético-morais e de cidadania que 

o (a) habilite a participar de forma activa e criadora nos desafios da transformação social, cultural e económica do 

país como consequência da globalização. 

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. Liberdade - a Universidade é integrada no ensino, aprendizagem, pesquisa e divulgação do conhecimento 

construído na UMUM. 

a. A UMUM é uma instituição que goza de autonomia pedagógica e científica ☐ 

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

c. Na UMUM cada estudante faz o que quiser ☐ 
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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. Na Televisão ☐                f. Outras formas (especifique) _______________________________________________. 

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

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

 

 

PARTE II: O CURSO ESCOLHIDO 

Responda à questão de escolha múltipla, assinalando a que considera ser a que se adequa às suas expectativas ☒. 

Na questão aberta, faça uma redação do curso a que se candidata como primeira opção. 

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 
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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 ☐ 

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 ☐ 

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. 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

PARTE III: COMPETÊNCIAS DISCIPLINARES 

A - COMPETÊNCIAS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

O sol desprendeu-se bruscamente da abóbada celeste. Não se notou qualquer transição do dia para noite. Esta 
chegou subitamente – pano de tablado caindo no ingente e multifacetado teatro da vida. E, como sempre, vinha 
grávida de escuro, ulcerada pelas luzes distantes e trémulas das estrelas, trazendo consigo os seus ultimatos de 
silêncio e montões de medos estranhos. 

Os pilões calaram-se, deixando de bater no amendoim dos caris para o jantar. E as fogueiras começaram a pontilhar 
de tatuagens o vasto sudário que cobria o mundo. 

Chegara, então, a lembrança constante, o medo eterno da indefensável presença dos mortos. 

É que a noite de sertanejo não é igual, não se pode comparar à noite do citadino. Na selva, ela transforma o mundo. 
E novo mundo surge quando os pilões deixam de bater o amendoim dos caris. 

O quadro que então se esboça é trágico. Em todos os espíritos se evolam imagens vagas, alucinações colectivas, 
visuais, auditivas e outras: e toda a gente vê bruxos apresentando-se para a caça aos não iniciados nos segredos da 
vida dupla. 

Noite no ambiente, noite nos corações, noite nos cérebros. 

A noite da selva não é só de alegria, nem só de tristeza. É também ocasião propícia para o trabalho de bruxo, e é 
igualmente para o curandeiro. Por isso, Bondola, o curandeiro de Matavata, tinha esperado aquela noite com doentia 
ansiedade. 

Marcara-a com grande antecedência porque a tarefa que se propusera era enorme: ia jogar a sua reputação, provar 
o seu valor, porque seu rival, Macalija, não menos famoso curandeiro das terras de Jangamo, lhe tem contestado 
não só o conhecimento do tratamento que seria necessário instituir no caso em apreço, mas também o diagnóstico. 
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Bondola afirmara, consultados os ossos divinatórios, que se tratava simplesmente de mandiqui, opostamente, 
Macalija dissera que se tratava de feitiço e que a deixar-se a doente nas mãos do rival, ela acabaria morrendo. 
Também Macalija viera, um sorriso escarninho bailando-lhe nos lábios muito finos e compridos, a cara roída, 
iluminada pela alegria de quem preliba o fracasso do rival. 

Agora, enchendo o pátio, os curiosos que para ali haviam acorrido aguardavam, com ansiedade, o início do ritual.  

Aníbal Aleluia, Mbelele e Outros Contos 

 (Adaptado) 

COMPREENSÃO: responda as questões de forma sucinta e objectiva. 

1. “O sol desprendeu-se bruscamente da abóbada celeste. Não se notou qualquer transição do dia para noite. Esta 
chegou subitamente – pano de tablado caindo no ingente e multifacetado teatro da vida. E, como sempre, vinha 
grávida de escuro, ulcerada pelas luzes distantes e trémulas das estrelas, trazendo consigo os seus ultimatos de 
silêncio e montões de medos estranhos” 1º Parágrafo.                                 

1.1 Explicite a citação do ponto 1, substituindo as expressões sublinhadas por outras de sentido equivalente. 

 __________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

2. “Os pilões calaram-se deixando de bater no amendoim dos caris para o jantar.” 2º Parágrafo  

2.1 Identifique a figura de estilo presente na frase e justifique a sua resposta. ______________________________. 
2.2 Classifique sintacticamente a expressão sublinhada em frase 2. ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

3. “É que a noite de sertanejo não é igual (…) à noite de citadino.” 4º Parágrafo                   
3.1.Transcreve duas passagens textuais que caracterizam a noite do sertanejo. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

4. “Noite no ambiente, noite nos corações, noite nos cérebros.” 6º Parágrafo  
4.1. Com recurso ao texto, explique a frase em 4. _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

5. “A noite da selva não é só de alegria, nem só de tristeza”. 7º Parágrafo  
5.1 Com base no texto, justifique por que é que o narrador diz as palavras expostas no ponto 5. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

6. Que rivalidade existe entre os curandeiros Bondola e Macalija? __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

7. O narrador refere-se a uma prática corrente no campo, perante casos de enfermidade. 
7.1. A que prática descreve o narrador? _______________________________________________________________. 
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7.2. Sob ponto de vista de combate e prevenção do HIV/SIDA, esta prática é correcta? Justifique tendo em conta 
que, no campo, a contaminação pelo HIV tem a ver também com esta prática. _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

8. Apresente três características físicas da personagem Macalija. __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________. 
9. “Bondola afirmara, consultados os ossos divinatórios, que se tratava simplesmente de mandiqui, opostamente, 
Macalija dissera que se tratava de feitiço e que a deixar-se a doente nas mãos do rival, ela acabaria morrendo”. 
Antepenúltimo parágrafo.   
9.1. Em que modo e tempo verbal se encontram os verbos sublinhados no ponto 10?    

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

10. “Agora, enchendo o pátio, os curiosos que para ali haviam acorrido aguardavam, com ansiedade, o início do 
ritual”. Último parágrafo. 
10.1 Classifica morfologicamente os termos destacados na frase do ponto 11. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

11. Sugere o título ao texto  _________________________________________________________________________. 
12. Composição: Elabore um texto Expositivo-Explicativo falando sobre Covid-19. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 
 

B - COMPETÊNCIAS DA LÍNGUA INGLESA 

The New Coronavirus 

Coronaviruses were discovered in the 1960s. They are a group of viruses that cause diseases in mammals and birds. 
In humans, coronaviruses cause respiratory tract infections that are typically mild, such as the common cold. 

At the end of 2019, a new type of coronavirus started spreading in China. This type of coronavirus is often called 
COVID-19. It is believed that the virus was transmitted from animals to humans.  

Some of the symptoms of the coronavirus are fever, cough, runny nose, sore throat, headache, and trouble breathing. 
These symptoms are very much like those people have with a cold or the flu. The virus can be more serious in some 
people, especially if they are sick or have health problems. 

The virus appears to spread mainly from person to person. The transmission occurs when someone comes into contact 
with an infected person. For example, a cough, sneeze or handshake could cause transmission. The spread may also 
be caused by coming into contact with something an infected person has touched and then touching your mouth, 
nose or eyes. 

There is no specific medication to cure the disease, but generally, symptoms will go away on their own. However, 
experts recommend seeking medical care early if symptoms feel worse than a standard cold.  
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To protect yourself from the virus, here are some recommendations to follow: 

Avoid contact with people who are already infected; Wash your hands well and regularly for at least 20 seconds 
with soap and water or use hand sanitizer; Clean and disinfect surfaces and objects that people touch a lot; Stay 
home when you are sick. 

Sources: Wikipedia 

COMPREHENSION: 

1. Coronaviruses were discovered in 2019.  

a. True ☐                                 b. False ☐ 

2. The source of the coronavirus probably comes from animals. 

a. True ☐                                 b. False ☐ 

 
3. Children get infected more than adults 

a. True ☐                                 b. False ☐ 

4. Mozambique received the 1st COVID 19 vaccine from: 

a. China ☐                                b. India ☐  

5. Some of the symptoms of the coronavirus are: 

a. fever, cough, runny nose, sore throat, headache, and trouble breathing ☐ 

b. fever, cough, malnutrition, sore throat, stomachache ☐  

6. To protect yourself from the virus, here are some recommendations to follow: 

c. Avoid contact with people who are already infected ☐ 

d. Don’t stay home when you are sick ☐ 

Grammar and Vocabulary: 

7. Fill in the blanks with there is or there are. 

a) ______________ four weeks in a month.         
b) _____________ a big box downstairs.          

8. Complete the spaces, use prepositions of place or time (on, in, at) 

a) You can see all members of your family ___________ this photograph.  

b) I saw a mistake ____________ the beginning of the text.  
9. Choose the correct word (some or any). 

a) I need a car and ____________ dollars. 

b) Manuel doesn’t need ___________ help from his father.   

10. Decide whether you have to use much or many: 
a) We saw __________ animals at the zoo. 

b) How __________ oranges did you put in the box? 

11. Conditional Clauses 
a) The sentence “If it rains, the grass grow quickly” is in the…  

a. zero conditional ☐          b. first conditional ☐           c. second conditional ☐            d.  third conditional ☐ 

  

C - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Assinale com ☒ a resposta que considera mais acertada. 

1. O termo técnico usado para designar a parte física do computador é: 

a. Software ☐                                               b. Hardware ☐                                                       c. Periférico ☐ 

2. Que nomes têm as duas grandes divisões do Hardware de um computador? 

a. Unidade Central de Processamento e periféricos ☐                                                    c. Software e Hardware ☐                                                                   

b. Motherboard e Hardware ☐ 

3. Num computador, qual é a razão por que o Sistema Operativo seja o primeiro programa a ser carregado? 

a. Para servir de interface entre o computador e o utilizador ☐ 

b. Para evitar que o utilizador se esqueça de o carregar ☐ 
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c. Para que se encontre memoria sempre que necessário ☐ 

4. Sobre o arquivo informática.doc, podemos afirmar: 

a. O nome do arquivo é doc ☐                                                            c. A extensão do arquivo é informática ☐ 

b. A extensão é doc ☐                                                         d. doc é usado somente em curso de informática ☐ 

5. Qual dos arquivos é uma imagem? 

a. Contrato.doc ☐            b. Umum.png ☐          c. Moto.ppt ☐          d. Minhafoto.img ☐            e. dcmi.pict ☐ 

6. Sobre www.umum.education 

a. pode ser um endereço de email de uma universidade ☐ 

b. pode ser um endereço de email, mais não necessariamente de uma universidade ☐ 

c. não é endereço de email ☐ 

d. nada podemos afirmar, pois não contém (.co.mz) no nome ☐ 

7. Sobre extensão de um arquivo: 

a. Posso inventar qualquer nome ☐                             c. Cada aplicativo guarda com alguns tipos de extensão ☐ 

b. Só arquivos de imagens possuem extensão ☐                                     d. Não se usa extensão na informática ☐ 

e. Só é usada nos arquivos de curso de informática ☐ 

8. Da seguinte lista, identifica os dispositivos de saída de informação. 

a. Monitor ☐            b. CPU ☐           c. RAM ☐           d. Impressora ☐        e. Disco rígido ☐             f. Mouse ☐ 

9. Da seguinte lista, assinala os sistemas operativos. 

a. Microsoft Word ☐               b.  CorelDraw ☐               c.  Linux ☐                d. IOS ☐                  e. Android ☐ 

f. Windows ☐                        g. Internet explorer ☐ 

10. Dos programas referidos, indica os que permitem aceder a página web. 

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

e. LibreOffice Writer ☐                                   f. Bing ☐ 

11. O que significa o E em e-mail? 

a. Eléctrico ☐                           b. Eterno ☐                           c. Electrónico ☐                             d. Evolução ☐ 

12. Na informática, são exemplos de software básicos ou de base 

a. Word e Excel ☐       b. Word e PowerPoint ☐          c. Word, PowerPoint e Excel ☐        d. Windows e Linux ☐ 

f. Aplicativos ensinados nos cursos de informática  
13. Quando um usuário publica uma fotografia numa rede social, ele faz um: 

a. Download ☐                  c. Upload ☐                d. Systemload ☐                  e. Download Seguido de Upload ☐       

b. Upload seguido de download ☐ 

14. Quanto equivale a 1 byte: 

a. 16 bits ☐                                 b. 8 bits ☐                                 c. 4 bits ☐                                     d. 1 bit ☐ 

15. O nome de disco duro em inglês é: 

a. Compact Disk ☐                      b. Fixed Disk ☐                  c. Hard Disk Drive ☐                      d. Floppy Disk ☐ 

16. Na informática, PC significa: 

a. Computador Pequeno ☐      c. Portable Computer ☐          d. Computador Pessoal ☐      e. Placa Compacta ☐ 

b. As alternativas A e D estão corretas ☐ 

17. Um dos componentes da placa mãe é: 

a. Processador ☐                         b. Transístor ☐                              c. Software ☐                            d. Word ☐ 

18. O que significa SO? 

a. Sistema Ocular ☐       b. Sistema Operativo  ☐            c. Sistema Ordenado  ☐            d. Serviço Ordenado  ☐ 

19. O Macintosh é um programa específico para cálculos. 

a. Verdade ☐                    b. Falso ☐ 

20. Qual dos periféricos abaixo é de entrada de dados? 

a. DataShow ☐    b. Caixas de som JBL ☐    c. Impressora ☐   d. Headphones ☐   e. Nenhuma das alternativas ☐ 

 

 

D - O MUNDO “RACIONALIZAR” A NATUREZA 

Assinale com ☒ a resposta que considera mais acertada. 

1. Calcule a soma da P.G. (1,
1

3
,

1

9
,

1

27
, … ) 

a. 
1

3
 ☐                            b. 

3

2
 ☐                           c. 

2

3
  ☐                            d. 9  ☐                                      e. 

1

27
 ☐ 

2. O número 42,5 pode ser escrito na seguinte forma: 

a. −0,43 ☐                        b. 
1

32
 ☐                            c.18 ☐                           d. 64  ☐                               e. 32 ☐ 
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3. Determine a raiz de função 𝑓: 𝑅 → 𝑅, tal que f(x) =  3x + 1 

a. − 
1

3
 ☐                    b. -3 ☐                      c.  

1

3
  ☐                       d. 3 ☐               e. Nenhuma das alternativas ☐ 

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: 

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 √(−9)2 é equivalente a: 

a. -9 ☐                            b. 3 ☐                              c.  27 ☐                             d.  9  ☐                             e. -3 ☐ 

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. A derivada de 32𝑥 é igual a: 

a. 32𝑥 ln 4 ☐                b. 62𝑥 ln 3  ☐                 c. 34𝑥 ln 2  ☐                   d. 32𝑥 ln 6  ☐                        e. 34𝑥 ln 4 ☐ 

12. A forma mais simples de escrever a sucessão -2; 2; -2; 2; -2; 2; … é: 

a. 𝑎𝑛 = 2. (−1)𝑛 ☐       b. 𝑎𝑛 = 2. (1)𝑛 ☐      c.  𝑎𝑛 = −2. (−1)𝑛 ☐       d. 𝑎𝑛 = 2. (−1)−𝑛 ☐      e. 𝑎𝑛 = −2. (−1)−𝑛 ☐       

13. Determine o valor de K para que função: f(x) =  (4k + 12)x + 1 seja crescente. 

a. k = -3 ☐                     b. k < 3 ☐                        c. k > -3  ☐                    d. 3 < k < 3 ☐                      e. k = 9 ☐ 

14. O quarto termo de uma serie geométrica é igual a 
3

2
 e o nono termo é igual a 46. Então, o primeiro termo da 

sucessão é igual a: 

a. 
5

16
  ☐                         b. 

3

13
 ☐                         c. 

1

16
  ☐                                d. 

3

16
  ☐                                 e. 

2

13
 ☐ 

15. Numa progressão artimética o valor do primeiro termo é -10 e a razão é 10. Então, a soma dos 12 primeiros 
termos é igual a: 

a. 500 ☐                         b. 510 ☐                          c. 520 ☐                           d. 530 ☐                           e. 540 ☐ 
 

FIM 
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