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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES:
1. A prova é constituída por sessenta (60) perguntas, todas com quatro (4)
alternativas de resposta, estando correcta somente UMA (1) das alternativas.
2. Para cada questão assinale a resposta escolhida na FOLHA DE
RESPOSTAS que lhe foi fornecida no inicio do exame. Não será aceite
qualquer outra folha adicional.
3. Pinte o rectângulo com a letra correspondente à resposta escolhida. Por
exemplo:

4. Preencha a lápis HB, pois contrariamente ao preenchimento por
esferográfica, os erros podem ser totalmente apagados sem deixar nenhuma
marca que possa perturbar a leitura da máquina óptica.
5. Se o candidato tiver certeza de que as respostas assinaladas a lápis são as
definitivas, PODE passar à esferográfica de tinta azul ou preta.
6. Não é permitido o uso de dicionários.

BOM TRABALHO!
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1

Os primeiros portugueses que passaram por Moçambique, por via marítima,
tinham como destino a Índia. Este acontecimento data do final do século
A. XIII
B. XIV
C. XV
D. XVI

2

No último quartel do Século XIX, foram estabelecidas sociedades por acções
em Moçambique, as companhias majestáticas foram:
A. Moçambique e Boror
B. Zambézia e Sena Sugar Estates
C. Niassa e Moçambique
D. Lugela e Boror

3

O Acordo de 1965, no âmbito do trabalho migratório para a África do Sul,
autorizou o estabelecimento de outras agências recrutadoras. Assim,
constituíram-se mais três agências de recrutamento nomeadamente,
A. WENELA, TEBA E ALGOS.
B. ALGOS, NRC e Câmara das minas.
C. ATAS, CAMON e ALGOS.
D. Instituto do Trabalho, ALGOS e RNLS.

4

Com o Nacionalismo económico português
A. a África do Sul superou Portugal na posição da principal importadora de
produtos de Moçambique.
B. Portugal tornou-se a principal importadora de produtos de Moçambique.
C. a África do Sul continuou a principal importadora de produtos de
Moçambique.
D. Portugal consolidou a posição de principal importadora de produtos de
Moçambique.

5

O ano de 1975 constituiu o auge do recrutamento de trabalhadores
moçambicanos para a África do Sul, porque
A. com a independência de Moçambique, o governo sul africano deixou de
efectuar o pagamento diferido, o que agradou a milhares de trabalhadores
moçambicanos.
B. o Malawi interrompeu o fornecimento de mão de obra à África do Sul em
1974.
C. as fronteiras de Moçambique tornaram-se mais vulneráveis, levando a
facilidades na deslocação de trabalhadores para a África do Sul.
D. os salários dos mineiros baixaram significativamente, originando um
desinteresse dos sul africanos, malawianos e tswanas ao trabalho das minas.

6

Entre 1885 e 1930, o campesinato do Sul de Moçambique, produzia poucos
excedentes agrícolas devido aos seguintes factores:
A. recrutamento exclusivo de trabalhadores para as minas sul africanas.
B. pagamento do imposto de palhota em divisas, o que reduzia a possibilidade e
o estímulo da família camponesa para produzir para a comercialização.
C. empobrecimento de solos e falta de alternativas por parte do governo colonial
para colmatar a situação.
D. vizinhança com os dinâmicos farmeiros sul africanos.

7

A Rebelião Báruè de 1917 enquadra-se:
A. na resistência armada à ocupação colonial.
B. na contestação da situação colonial.
C. na luta contra o imposto de palhota.
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D. no proto-nacionalismo.
8

Com vista a estabelecer um maior controle sobre as companhias
concessionárias em Moçambique, criou-se em 1938, a Junta de Exportação
de Algodão Colonial (JEAC), com a sede nos seguintes locais:
A. Lisboa.
B. Nampula.
C. Zambézia.
D. Lourenço Marques.

9

O V Congresso Pan Africano (Outubro de 1945) teve lugar:
A. na cidade de Paris.
B. na cidade de Nova York.
C. na cidade de Manchester.
D. na cidade de Moscovo.

10

Em 1561, o Padre Gonçalo de Silveira chega ao Zimbabwe do Mwenemutapa
onde baptiza o Mwenemutapa reinante com o nome de:
A. João.
B. Sebastião dos Santos.
C. Sebastião.
D. António Ferreira.

11

Após a fixação Bantu, em algumas regiões do país o poder passa do irmão
mais velho para o irmão a seguir na idade. Isto ainda se verifica nas actuais
províncias de:
A. Inhambane e Nampula.
B. Manica e Gaza.
C. Cabo Delgado e Niassa.
D. Gaza e Nampula.

12

A penetração mercantil europeia em Moçambique foi mais dinâmica a partir
do século XVI. De qualquer forma, a passagem de Vasco da Gama por
Moçambique foi no século XV, no ano de:
A. 1488.
B. 1492.
C. 1495.
D. 1498.

13

Os Estados Militares do Vale de Zambeze constituem uma versão dos prazos.
Uma das causas da decadência dos Prazos foi uma série de
A. incursões militares nguni liderados por Zwangedaba Jere e Nguana Maseko.
B. ataques nguni liderados por Sochangane ou Manicusse.
C. invasões militares ndebele dirigidas por Mzilikaze.
D. ataques nguni protagonizadas por Mawewe e Muzila.

14

Em 1901 o recrutamento de trabalhadores moçambicanos para Transvaal foi
interrompido devido
A. à guerra entre boeres e zulus.
B. à contratação de chineses para as minas.
C. à guerra entre boeres e ingleses.
D. às contestações dos trabalhadores sul africanos contra a contratação de
estrangeiros.

15

Em 1926 teve lugar um golpe de Estado em Portugal que colocou os militares
no poder. O governo do Estado Novo convidou em 1932 António de Oliveira
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Salazar para o cargo de
A. Presidente do Conselho.
B. Presidente de Portugal.
C. Governador- geral de Moçambique.
D. Comandante- Chefe das forças armadas portuguesas.
16

“Em 7 de Maio de 1940 foram assinados, entre o Estado Português e o

Vaticano, a Concordata e o Acordo Missionário, consagrando desta forma, o
papel da Igreja e da sua doutrina como a grande força inspiradora e
justificadora do regime colonial fascista português. O Acordo Missionário
seria depois regulamentado pelo Estatuto Missionário, em 1941” Hedges, D. e

Rocha, A. In Manual de História de Moçambique, 1930- 1961, vol2, 1999, pag.
118.
Foi no contexto acima referido que o regime colonial
A. transferiu a responsabilidade do ensino rudimentar oficial para a Igreja
Católica.
B. transformou o ensino rudimentar em ensino de adaptação.
C. introduziu o ensino rudimentar para as crianças negras..
D. excluiu a Igreja Católica de todas a actividades ligadas à educação.
17

A morte do primeiro presidente da FRELIMO, Eduardo Mondlane, ocorreu
nos finais da
A. quinta década do século XX.
B. sexta década do século XX.
C. sétima década do século XX.
D. oitava década do século XX.

18

As principais formações etnolinguísticas de Moçambique são:
A. tsonga, changana, chona e ajaua.
B. chona, cheua, chuabo e macua.
C. tsonga, macua e maconde.
D. tsonga, chona e cheua.

19

A construção da feitoria de Sofala tinha como objectivo:
A. controlar o ouro vindo do império de Mwenemutapa.
B. criar as bases para a futura construção do Porto da Beira.
C. controlar o negócio das especiarias asiáticas feito pelos baneanes naquela
região.
D. controlar o comércio de marfim e ouro.

20

Para diminuir os custos directos da ocupação militar e administrativa,
Portugal optou por:
A. ceder as actual província de Niassa à companhia arrendatária do Niassa.
B. ceder as actuais províncias do Norte do país à companhia do Niassa.
C. ceder as províncias de Manica e Sofala à companhia majestática de
Moçambique.
D. submeter as províncias de Tete e da Zambézia a uma administração conjunta
do Estado português e de companhias que arrendavam os antigos prazos.

21

Em 1929, o número de mineiros moçambicanos na África do Sul era de 96.657
tendo descido para 58.483 em 1932. Este decréscimo está relacionado com:
A. a intensificação de medidas repressivas que obrigam os camponeses sul
africanos a trabalhar nas minas.
B. à crise económica mundial.
C. aos resultados do nacionalismo económico de Salazar.
D. a queda dos preços de ouro no mercado mundial.
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22

Em 1942, com a circular 818/D7 introduziu-se o imposto por capitação a ser
pago:
A. apenas por todos os que tinham idade de trabalhar sobre a terra para fins
comerciais.
B. apenas por indivíduos do sexo masculino.
C. por homens e mulheres saudáveis e que estivessem empregados.
D. por todos os negros, incluindo mulheres, segundo critérios uniformes em toda
a colónia.

23

Através dum acordo suplementar de 1947, os Governos coloniais de
Moçambique e Rodésia do Sul autorizaram a “Rodesian Native Labour
Supply Commission (RNLSC)” a estabelecer uma rede de estações de
recrutamento de mão de obra na:
A. região fronteiriça entre Gaza e Rodésia do Sul.
B. província de Manica.
C. vila de Machipanda.
D. província de Tete.

24

Com a derrota na segunda Guerra Mundial, a Alemanha perde as suas
colónias em África. A Sociedade das Nações instituiu duas categorias de
mandatos sobre os territórios alemães em África, assim:
A. todas as colónias alemãs em África foram postas sob tutela das potências
europeias.
B. todas as colónias alemãs em África, com excepção do Sudoeste Africano, a
mais povoada pelos alemães, que teve um mandato do tipo C, dotado de um
governo autónomo.
C. a França e a Grã Bretanha dividiram entre si as antigas colónias alemãs do
Togo, dos Camarões e Tanganhica.
D. todas as colónias Alemãs em África, com excepção do Sudoeste Africano, a
mais povoada por colonos alemães, que teve um mandato do tipo C, sob
administração directa da África do Sul.

25

Historicamente os Tutsi e Hutu, para além dos Twa são:
A. categorias raciais.
B. categorias étnicas distintas.
C. categorias sócio-políticas, organizadas internamente e que interagiam através
de complexas relações de troca económica e matrimonial.
D. categorias sócio-políticas tradicionalmente rivais, que lutam pela posse dos
escassos recursos naturais na região dos Grandes Lagos.

26

Em 1948,o Partido Nacionalista de carácter segregacionista ascende ao poder
através da:
A. vitória eleitoral de Malan sobre Smutus.
B. derrota de Hertzog por Smuts.
C. vitória de Malan sobre Hertzog.
D. vitória de Voster sobre Botha.

27

A 1 de Outubro de 1953, foi proclamada a Federação das Rodésias e
Niassalândia, tendo como Primeiro Ministro:
A. Sir Geodfrey Huggins.
B. Ian Smith.
C. Garfield Todd.
D. Sir Edgar Whiteread.

28

Na Rodésia do Sul, o período compreendido entre a declaração Unilateral de
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independência e 1976 foi caracterizado por:
A. aplicação de sanções económicas muito fortes por parte da Grã Bretanha.
B. aumento da produção industrial e desenvolvimento da agricultura financiada
por capitais internos.
C. fluxo de capitais estrangeiros e aumento da produção colona.
D. avanços significativos para os “Kulac” e deterioração da condição do
campesinato em geral.
29

Uma das questões que levou a convocação da Conferência de Berlim no
último quartel do século XIX foi o conflito de interesses na região do Congo
entre:
A. Portugal e Alemanha.
B. Inglaterra e Itália (e depois Holanda).
C. Portugal e Inglaterra.
D. França e Bélgica.

30

A derrota das tropas italianas na Etiópia, em 1896, impossibilitaram a
colonização europeia no final do século XIX. Neste período, o rei da Etiópia
era
A. Haile Selassie.
B. Bchanzim.
C. Menelike.
D. Herero.

31

Os colonos da Rodésia do Sul participaram na Federação das Rodésia da
Niassalandia, dos anos 50 e princípios dos anos 60, porque pretendiam:
A. a protecção dos colonos da Rodésia do Norte.
B. a proclamação de uma independência unilateral.
C. a protecção da Inglaterra e dos boers da União Sul Africana.
D. controlar o cobre da Rodésia do Norte e a mão de obra da Niassalandia.

32

O sistema de Apartheid foi introduzido na África do Sul em:
A. 1910.
B. 1948.
C. 1953.
D. 1954.

33

No dia 16 de Junho de 1976 a policia sul africana abriu fogo sobre milhares de
crianças que marchavam em Soweto. Depois seguiu uma onda de
manifestações, com a participação de sul africanos de todas as idades, até
princípios de 1977. Números oficias apontavam, em Fevereiro de 1977, para
575 mortes como resultado dos confrontos entre a policia e os manifestantes.
A causa principal das manifestações de 16 de Junho foi:
A. a exclusão de crianças negras nas escolas dos brancos.
B. a implementação rigorosa da medida que defendia que a língua Afrikaans
passava a ser também, juntamente com o inglês, língua obrigatória do ensino.
C. a introdução de um novo sistema de educação que tornava o ensino primário,
para negros, muito mais longo (de 5 para 6 anos)
D. o aumento do preço dos autocarros que transportavam os alunos secundários
para as escolas da cidade de Johanesburgo.

34

Entre 15 de Novembro de 1884 a 26 de Fevereiro de 1885, realizou-se a
Conferência de Berlim que marcou:
A. o momento formal que sancionou o início da partilha colonial.
B. a vontade de restabelecer a liberdade de navegação no Congo e no Níger, a
liberdade do comércio nos dois rios e as regras e procedimentos a observar
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por parte das diversas potências signatárias do acto.
C. o inicio do caos em África devido à exploração e o tráfico de escravos.
D. a obrigatoriedade de as potências ocuparem efectivamente o continente
africano usando todos os meios possíveis, desde momento que evitassem
conflitos com outras potências europeias e minimizassem os danos para os
africanos.
35

No Burundi e no Ruwanda, a minoria Tutsi domina as instituições do poder.
Isto é resultado:
A. de um processo de protecção colonial que permitiu que a aristocracia Tutsi
chegasse a beneficiar não só do monopólio político mas também da
representação total e absoluta do poder.
B. da longa história de superioridade militar dos Tutsi em relação aos Hutu.
C. de serem de origem etíope, sendo por isso de raça superior destinada a
dominar as inferiores dos camponeses Hutu.
D. terem encabeçado a luta armada de libertação nacional.

36

A linha política do ANC antes da década de 40 do século XX caracterizou-se:
A. pela exigência de igualdade racial.
B. por um nacionalismo humilde, ausência de uma estratégia militante que
destruísse o Estado branco.
C. pela organização de greves e insurreições armada contra as políticas de
segregação
D. por uma política ultra radical.

37

A formação da Federação das Rodésias e Niassalândia tinha como objectivo:
A. criar uma unidade económica muito forte maior e que se podia valer a ela
própria sem sobrecarregar a metrópole, a União Sul Africana.
B. reduzir os custos de administração sem com isso reduzir também os lucros
dos colonos;
C. criar de mecanismos mais eficientes de exploração, uma colaboração entre o
sector europeu e também com uma camada de pequena burguesia negra.
D. privilegiar a formação duma camada de colonos brancos em moldes
semelhantes aos da África do Sul.

38

De entre as razões que levaram à ocupação da Rodésia do Sul (1888-1898) por
imperialistas britânicos, destaque para:
A. a falta de unidade entre a população original, Shona e os Matabele, um
segmento dos Zulu.
B. a expectativa da BSAC em encontrar grandes jazigos de ouro, cobre,
diamantes e urânio.
C. as rivalidades entre os imperialistas (evitar a possibilidade de os portugueses
avançarem para o Oeste, ou também que os Boeres avançassem para o Sul).
D. a grande esperança de a BSAC encontrar grandes jazigos de ouro (um
segundo Rand).

39

No contexto da penetração imperialista, a Alemanha colonizou, até pelo
menos 1914, os seguintes territórios
A. Togo, Sudoeste Africano, Tanganhica e Camarões.
B. Sudoeste Africano, África do Sul, Líbia e Tanganhica.
C. Líbia, Senegal, Marrocos e Sudoeste Africano.
D. Ruanda, Congo, Sudoeste Africano e Kénia.

40

Os africanos resistiram à ocupação europeia no fim do século XIX e
princípios do século XX. As revoltas Maji Maji, Bambatha, Herero e
Chimurenga tiveram lugar respectivamente nos actuais territórios de
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África do Sul, Zâmbia, Namíbia e Tanzânia.
Zâmbia, Botswana, Namíbia e Zimbabwe.
Kénia, Suazilândia, Namíbia e Malawi.
Tanzânia, África do Sul, Namíbia e Zimbabwe.

41

Para o governo britânico, a Federação das Rodésias e Niassalândia era
importante porque:
A. os britânicos podiam controlar o cobre da Rodésia do Norte e a mão de obra
da Niassalândia.
B. facilitava o domínio da África do Sul na região e a construção da linha férrea
que ligaria Cabo ao Cairo.
C. impedia a conquista militar sul africana à Rodésia do Sul.
D. respondia às preocupações estratégicas e económicas da região.

42

Algumas das primeiras medidas do regime de Apartheid (até 1959) foram:
A. o banimento do ANC, a prisão de Nelson Mandela e de outros nacionalistas.
B. a introdução da nova moeda (o Rand) e a criação duma companhia estatal de
armamentos.
C. o inicio dos ataques aos países vizinhos como por exemplo Angola e
Moçambique.
D. a proibição dos casamentos mistos e a supressão do comunismo.

43

A política de Bantustões foi uma das mais importantes para o regime de
Apartheid. Alguns dos Bantustões criados pelo regime foram
A. Kwazulo, Xosa e Griqualândia.
B. Boputatswana, Ciskei e Transkei.
C. Transvaal, Cabo, Orange e Natal.
D. Limpopo, Zululandia e Pedi.

44

A Revolução Gloriosa do século XVII significou na Inglaterra,
A. o início do socialismo.
B. o fim da Monarquia.
C. o triunfo do parlamentarismo.
D. a solidificação do absolutismo.

45

A Revolução francesa (1789- 1795) é convencionalmente dividida em três
etapas. A segunda etapa (1792- 1795) é conhecida como o período
A. da Assembleia Constituinte.
B. do Consulado.
C. da Convenção.
D. do Directório.

46

As tropas francesas lideradas pelo cônsul (e depois imperador) Napoleão
Bonaparte lançaram- se em campanhas militares por toda a Europa com um
sucesso impressionante durante pouco mais de uma década. O general
Napoleão foi devastador durante a primeira década do século XIX mas a
derrota no inverno russo (1812) marcou o inicio do fim do período napoleónico
na Europa. De qualquer das maneiras, a derrota definitiva de Napoleão foi em
1815 na batalha de
A. Waterloo (Bélgica).
B. Viena (Austria).
C. Moscovo (Russia).
D. Austerlitz.

47

Na primeira metade da década dos anos 20, triunfou na Itália um regime
ditatorial, o Fascismo. As suas principais características foram:
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a primazia do estado, corporativismo, nacionalismo e imperialismo.
o socialismo, o imperialismo, o mercantilismo e o nacionalismo.
o cooperativismo, o marxismo, o nacionalismo e o imperialismo.
o culto do chefe, o imperialismo, o racismo e o militarismo.

48

Uma das medidas tomadas por Adolf Hitler foi a retirada da Alemanha da
Sociedade das Nações (S.D.N.) em:
A. 1933.
B. 1935.
C. 1936.
D. 1939.

49

Na Revolução francesa, “ A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
efectuou-se durante:
A. a convenção republicana.
B. a monarquia constitucional.
C. o consulado.
D. o império napoleónico.

50

O fim da Primeira Guerra Mundial foi marcado pela assinatura de vários
tratados entre os vencedores e vencidos. Assim, o tratado de paz de Sévres foi
entre:
A. a Alemanha e os aliados.
B. os aliados e a Turquia.
C. os aliados e a Bulgária
D. os aliados e a Áustria.

51

Em Janeiro de 1919 começou em Paris a Conferência de paz para o término da
Primeira Guerra Mundial. Esta contou com a participação dos seguintes
países:
A. Áustria, EUA Grã Bretanha e França.
B. Hungria EUA, Inglaterra e França.
C. Bulgária, EUA, Inglaterra, França e Itália.
D. EUA, Inglaterra, França e Itália.

52

O desembarque das tropas aliadas que foi considerado de dia “D” ocorreu:
A. na Normandia.
B. na Secília e na Itália.
C. em Marrocos e Argélia.
D. em Estalinegrado.

53

A Rússia retirou-se da Primeira Guerra Mundial devido:
A. a sucessivas derrotas sofridas com o exército alemão e Italiano.
B. ao triunfo da Revolução Bolchevique de Fevereiro de 1917.
C. aos Motins dos soldados aliado à aproximação do inverno rigoroso.
D. ao triunfo da Revolução de Outubro de 1917.

54

Na Inglaterra a dinastia dos Tudor foi substituída pela dinastia dos Stuart em
1603. Os reis desta última dinastia não respeitavam a Magna Carta. Esta carta,
que datava de 1215, defendia por exemplo que o monarca devia:
A. limitar as liberdades do povo inglês.
B. obter o consentimento dos súbditos para o lançamento de impostos.
C. consultar apenas a Câmara dos Lordes para a declaração de guerra.
D. convocar eleições periódicas para a eleição do novo rei.

55

Apesar da independência dos Estados Unidos da América ter sido
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reconhecida pela Inglaterra somente em 1783, ela já tinha sido proclamada em
1776. Em 1787 foi aprovada a Constituição dos Estados Unidos que instituía
um Estado
A. monárquico.
B. autoritário.
C. socialista.
D. federado.
56

Uma das características que tornava o Fascismo diferente do Nazismo (até
1939) era o facto do Fascismo italiano não ser
A. racista.
B. imperialista.
C. totalitário.
D. militarista.

57

O presidente Norte americano que ordenou o lançamento da bomba atómica
sobre as cidades japonesas em Agosto de 1945 foi
A. Truman.
B. Roosevelt.
C. Eisenhower.
D. Wilson.

58

Após a II Guerra Mundial desenvolveu-se um conflito ideológico entre o bloco
socialista, liderado pela União Soviética, e o bloco capitalista, liderado pelos
Estados Unidos. Este conflito é designado
A. guerra civil.
B. guerra nuclear.
C. guerra fria.
D. guerra de guerrilha.

59

A Sociedade francesa no século XVII era subdividida em ordens. A classe
média fazia parte do:
A. primeiro estado.
B. segundo Estado.
C. terceiro Estado.
D. quarto Estado.

60

Após a derrota de Napoleão realizou-se o Congresso de Viena com a
participação dos seguintes países:
A. EUA, Inglaterra e Rússia.
B. Prússia, Aústria e Itália.
C. Inglaterra, Alemanaha, Rússia e Aústria-Hungria.
D. Inglaterra, Rússia, Prússia e Aústria.

