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Preencha as suas respostas na FOLHA DE RESPOSTAS que lhe foi fornecida no início desta prova. Não será aceite qualquer outra folha adicional, incluindo este enunciado.
Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a letra que corresponde à alternativa escolhida pintando completamente o interior do rectângulo por cima da letra. Por exemplo, pinte

3.

assim
, se a resposta escolhida for A
A máquina de leitura óptica anula todas as questões com mais de uma resposta e/ou com borrões. Para evitar isto, preencha primeiro à lápis HB, e só depois, quando tiver
certeza das respostas, à esferográfica.

A evolução da história foi de uma qualidade visível no século XX. A história dos Annales incentivou o desenvolvimento da chamada
“história nova”, uma história explicativa, problemática, profunda e total. A escola dos Annales foi representada por nomes como:
A. Nicolau Maquiavel, William Shakespeare e
B. Joseph Ki-Zerbo, Sam Moyo e
C. Karl
Marx,
Frederich
Damião de Góis
Frederick Cooper
Engels e Leopold Ranke
D. March Bloch, Lucien Febvre e Marc Ferro
E. Montesqieu, Rouseau e Voltaire
Na produção do conhecimento histórico, é necessário o estudo crítico das relações entre o sujeito e o objecto. As quatro grandes
correntes que explicam a relação entre o sujeito e objecto na produção do conhecimento são:
A. Emperismo, idealismo, individualismo e racionalismo
B. Emperismo, racionalismo, idealismo e materialismo dialéctico
C. Idealismo dialético, racionalismo puro, historicismo e numismática
D. Materialismo, marxismo, darwinismo e idealismo
E. Fisiocratismo, malthusianismo, decartismo e marxismo
Os textos mitológicos e cosmogónicos da historiografia europeia pré-cientítifica (sec. VI a.C a sec. XV d.C) foram escritos na Grécia e
em Roma. Dos autores abaixo indique quais são os escritores da historiografia pré-científica grega:
A. Políbio e Tito Lívio
B. Políbio e Heródoto
C. Tito Lívio e Heródoto
D. Heródoto e Tucídedes
E. Tácito e Tito Lívio
A definição do princípio de ocupação efectiva não foi a única resolução da Conferência de Berlim realizada no último quartel do século
XIX. Outro exemplo das decisões daquela conferência foi:
A. a definição do “Mapa cor de rosa”
B. o reconhecimento do Estado do Congo Belga
C. a abertura do canal de Suez
D. a divisão do mundo pelas potências imperialistas
E. o fim dos sistemas coloniais em África
Em 1562 a região de Cabo na África do Sul foi ocupada pelos mercadores europeus de origem:
A. Portuguesa
B. Belga
C. Holandesa
D. Britânica
E. Espanhola
Em 1914 apenas dois países africanos continuavam livres da colonização europeia. Estamos a falar de:
A. Tunísia e Etiópia
B. África do Sul e Senegal
C. Etiópia e Libéria
D. Quénia e Sudão
E. Namíbia e Líbia
As potências imperialistas, para garantir as expedições exploratórias para ocupação efectiva de África, criaram as sociedades
filantrópicas científicas nomeadamente:
A. A Sociedade Internacional da Escola dos Annales, a Sociedade Geográfica de Bruxelas e o Comité do Estudo do Congo;
B. A Sociedade Geográfica de Bruxelas, o Comité do Estudo do Congo e a Sociedade Geográfica de Londres;
C. O Comité do Estudo do Zaire, a Escola Geográfica de Paris e a Sociedade Interbacional de Atenas;
D. A Escola de Estudos Geofilantrópicas de Lisboa, A Sociedade Internacional Africana e a Sociedade Geográfica de Bruxelas;
E. A Sociedade Internacional Africana, a Sociedade Geográfica de Bruxelas e o Comité do Estudo do Congo.
Portugal e Grã-Bretanha, assinaram um tratado segundo o qual os britânicos reconheciam a soberania portuguesa nos territórios das
duas margens do rio Zaire até às fronteiras do Estado do Congo. De que tratado se refere?
A. O Tratado de Zaire de 26 de Fevereiro de 1884
B. O Tratado de Congo de 26 de Fevereiro de 1884
C. O Tratado de Berlim de 24 de Fevereiro de 1884
D. O Tratado de Bruxelas de 26 de Fevereiro de 1884
E. O Tratado de Berlim de 26 de Fevereiro de 1884
No âmbito da colonização do continente africano, a Alemanha colonizou, até pelo menos 1914, os seguintes territórios:
A. Egipto, Tanzânia, Sudão e Gana
B. Sudoeste Africano, Africa do Sul, Líbia e C. Líbia, Senegal, Marrocos e
Tanganhica
Sudoeste Africano
D. Togo, Sudoeste Africano, Tanganhica e Camarões E. Ruanda, Congo, Sudoeste Africano e Quénia
Com o fim da I Guerra Mundial em 1918 e a criação da Sociedade das Nações (SDN) em 1919, surgiu em África uma nova forma de
administração colonial conhecida por:
A. Sistema de Contrato
B. Sistema de Povoamento
C. Sistema de Colonização indirecta
D. Sistema de mandato
E. Sistema de colonização directa
A França organizou as suas colónias em federações, usando como critério a proximidade geográfica. Assim, foram constituídas duas
regiões federativas francesas, nomeadamente:
A. África Ocidental Francesa (AOF) e África Equatorial Francesa (AEF);
B. África Central Francesa (ACF) e África Oriental Francesa (AOF);
C. África Austral Francesa (AAF) e África Ocidental Francesa (AOF);
D. África Ocidental Francesa (AOF) e África Oriental Francesa (AOF);
E. África Oriental Francesa (AOF) e África Austral Francesa (AAF).
As colónias portuguesas, durante o regime da República (1910-1926), gozavam de ampla autonomia financeira e administrativa e eram
chamadas de:
A. Províncias Coloniais
B. Províncias Ultramarinas
C. Províncias de Portugal
D. Províncias do Índico
E. Províncias da Costa do Índico
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Países como Senegal, Mali, Camarões, Costa de Marfim, Madagáscar, Gabão, Togo, Niger e Chade tornaram-se independentes no ano
de:
A. 1955
B. 1957
C. 1958
D. 1960
E. 1963
Os países africanos que se tornaram independentes em 1956 são:
A. Marrocos e Tunísia
B. Burundi e Ruanda
C. Argélia e Nigéria
D. Egipto e Líbia
E. Gana e Guine Conakry
Os intelectuais africanos das décadas de 1940 e 1950 que mais se destacaram nos nacionalismos da região de África sub-Sahariana foram:
A. Kwame Nkrumah do Ghana e Jomo Kenyatta do Quénia
B. Patrice Lumumba do Congo e Kwame Nkrumah do Gana
C. Eduardo Mondlane de Moçambique e Julius Nyerere da Tanzania
D. Robert Mugabe do Zimbabwe e Samora Machel de Moçambique
E. Oliver Tambo da África do Sul e Kenneth David Kaunda da Zâmbia
A OUA foi criada a:
A. 25 de Junho de 1963 , em Bamaco, capital do Mali
B. 25 de Maio de 1963, em Addis Abeba, capital da Etiópia
C. 25 de Setembro de 1963, em Trípolí, capital da Líbia
D. 25 de Abril de 1963, em Cairo, capital do Egípto
E. 25 de Maio de 1963, em Casablanca, capital do Marrocos
A OUA era composta pelos seguintes órgãos:
A. Conferência de Chefes de Estado e de Governo, Conselho de Primeiros Ministros, Secretariado Geral e Comissão de Mediação, de
Conciliação e de Arbitragem;
B. Conselho de Ministros, Secretariado Geral, Conselho de Ministros de Defesa e Comissão de Direitos Humanos e Ambiente;
C. Comissão de Mediação, de Conciliação e de Arbitragem, Conselho de Primeiros Ministros,Conselho de Ministros de Economia e
Comissão de Direitos Humanos e Legalidade;
D. Conferência de Chefes de Estado e de Governo, Conselho de Ministros, Secretariado Geral e Comissão de Mediação, de Conciliação e
de Arbitragem;
E. Conselho de Presidentes e Chefes de Estados, Comissão de reconciliação Nacional, Conselho de Ministros da Defesa e Comissão de
Direitos Humanos e Legalidade
Entre o último semestre de 1987 e o primeiro semestre de 1988 desenrolou-se uma confrontação militar envolvendo para além de
angolanos, as tropas sul africanas e cubanas. Os resultados dessa confrontação, vista como a maior guerra convencional em África após
a Segunda Guerra Mundial, contribuíram para o clima de negociações e paz na África Austral incluindo o processo da independência da
Namíbia. Estamos a falar da:
A. Batalha de Lunda Norte
B. Batalha de Huila
C. Confrontação de Luena
D. Confrontação de Huambo
E. Batalha de Cuito Cuanavale
Desde a sua fundação até 1945, ano da realização do Congresso de Manchester, o movimento Pan-Africano realizou vários congressos e
conferências. Entretanto, o Congresso de Manchester distinguiu-se dos anteriores por:
A. ter sido o primeiro a ser realizado numa cidade de um país colonizador, a Grã-Bretanha;
B. ter advogado, pela primeira vez, a criação de um partido continental, que negociaria a independência simultânea de todos os países
africanos;
C. ter aprovado uma moção apelando aos povos asiáticos a se unirem e lutar contra o colonialismo europeu;
D. ter sido o primeiro em que africanos originários tomaram parte activa na sua preparação e realização;
E. ter pedido o apoio dos Estados Unidos da América e da ex-União Soviética para a causa da libertação de África.
As eleições gerais de 1994 na África do Sul, foram as primeiras em que:
A. os boers foram impedidos de votar
B. o Congresso Nacional Africano (ANC) não participou
C. votaram pessoas de todas as raças
D. os mestiços e indianos tiveram direito a voto
E. as mulheres tiveram a possibilidade de votar
Na Cimeira de Durban, Julho de 2002, registou-se a substituição oficial:
A. da Organização da Unidade Africana (OUA) pela União Africana (UA);
B. da Conferência para a Coordenação dos Países da África Austral (SADCC) pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC);
C. da organização dos Países da Língua Oficial Portuguesa (PALOPs) pela Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP);
D. da Federação da África Ocidental Francesa (AOF) pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO);
E. do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).
O primeiro período da história de Moçambique é designado por período do povoamento Bantu até a penetração mercantil portuguesa.
Este período data desde:
A. Séculos II/III (100-200) a XVI (1522)
B. Séculos IV/VIII (500-800) a XVI (1498)
C. Séculos III/IV (300-400) a XVII (1690)
D. Séculos III/VI (200-500) a XVI (1522)
E. Séculos III/IV (200-300) a XVI (1522)
Não restam dúvidas de que as primeiras sociedades sedentárias existentes em Moçambique estabeleciam contactos regulares com
comerciantes provenientes da Ásia na segunda metade do I Milénio DC. Algumas das evidências desta constatação são os objectos
importados encontrados em estações arqueológicas como:
A. Mapulanguene e Cuamba
B. Beira e Nicoadala
C. Moatize e Matutuine
D. Chibuene e Schroda
E. Vila Cabral e Marávia
Os conselheiros da aristocracia dominante dos Marave eram designados por:
A. Funcionários menores ou emissários
B. Mensageiros ou anciãos
C. Mbili ou Ambili
D. Funcionários maiores ou Ambili
E. Conselho de anciãos
Em 1607 o Mwenemutapa Gatsi-Lucere (Gatsi-Rusere) concessionou todas as minas do Estado dos Mwenemutapas aos portugueses.
Gatsi-Lucere tomou esta atitude depois de:
A. ter sido visitado pelo vice-rei português da Índia;
B. ter sido baptizado e se declarado vassalo de Portugal;
C. os portugueses terem se comprometido a pagar mais pelo ouro do Estado;
D. os portugueses terem concluído a construção de quatro feitorias-fortalezas;
E. ter recebido auxílio militar dos portugueses.
Os exércitos de Mutota invadiram e conquistaram o norte do Planalto do Zimbabwe nos meados do século XV. Como resultado foi
formado o estado:
A. Mapungumbwe
B. Ndebele
C. Zimbabwe
D. Marave
E. Muenemutapa
O regime colonial português substituiu o imposto de palhota pelo imposto de capitação em:
A. 1915
B. 1931
C. 1942
D. 1957
E. 1964
Os estados Yao eram constituidos pelos reinos de:
A. Manica, Mapondera, Mataca, Macanjila, Jalasi, Mponda, Cauinga e Matipuiri;
B. Muembe, Mtalica, Mataca, Macanjila, Jalasi, Mponda, Cauinga e Matipuiri;
C. Muembe, Mtalica, Mataca, Mavura, Jalasi, Mapwitiri, Cauinga e Matipuiri;
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D. Muembe, Muchanga, Mataca, Macanjila, Jalavi, Mpondoro, Chuanga e Matipuiri;
E. Mataka, Macanjila, Matipure
Os Estados Marave desenvolveram se a norte do rio Zambeze. O processo de estabelecimento destes estados está relacionado com a
chegada nesta região de emigrantes provenientes da região de Luba (Congo) sob liderança do clão Phiri a partir do século XIII. No
século XVI os Marave já estavam bem estabelecidos na região norte do Zambeze. A linhagem dominante dos Phiri era a dos:
B. Xhosa
C. Caronga
D. Ndau
E. Makua
A. Ndebele
O tributo ritual nos estados Marave era pago:
A. Pelas primeiras colheitas das machambas, pela prestação de serviços nas machambas dos chefes, cestos, esteiras, panos;
B. Pelo imposto de palhota, mussoco e pela prestação de serviços nas machambas dos chefes, cestos, esteiras, panos;
C. Em casamento entre os chefes com as filhas dos reis, pelo imposto de circulação e pela prestação de serviços nas machambas dos chefes,
cestos, esteiras, panos;
D. Em marfim, tabaco, géneros alimentares, partes de animais caçados pelos súbditos, utensílios de ferro, cestos, esteiras, panos;
E. Por trabalho braçal.
O Mfecane foi uma causa crucial da formação de estados nguni do século XIX, incluindo o estado de Gaza. A organização de grande
parte dos exércitos nguni baseava-se numa instituição chamada Butho. As promoções nesta instituição dependiam:
B. da idade ou tempo de permanência no exercito de cada jovem
A. do número de esposas de cada jovem
C. das capacidades guerreiras de cada jovem
D. da zona de origem dos jovens
E. do prestígio ou estatuto social da família de cada jovem
O nome de Changamire Dombo é muito importante na história das relações entre os mercadores portugueses e o Estado dos
Mwenemutapas. Com efeito, foi Changamire quem:
A. Comandou uma revolta armada generalizada contra a presença portuguesa no Estado;
B. Assinou um acordo de assistência militar com o capitão português de Tete;
C. Concedeu privilégios comerciais aos mercadores portugueses;
D. Autorizou, pela primeira vez, os portugueses a construírem igrejas e feitorias junto da residência real;
E. Fixou a quantidade de ouro correspondente a um tecido, acabando com as arbitrariedades até então praticadas pelos portugueses.
Em 1530 os portugueses decidiram penetrar para o interior através do rio Zambeze, fundando, neste ano (1530):
A. Quelimane
B. Sofala e Ilhas Quirimbas
C. Ilha de Moçambique e Angoche
D. Delagoa Bay e Inhambane
E. Sena e Tete
O papel específico de Portugal na penetração capitalista em Moçambique foi de:
A. Acumulação primitiva de capital e luta com as potências imperialistas;
B. Prestação de serviços às potências capitalistas europeias;
C. Dinamizar o recrutamento da mão-de-obra e o tratado da Conferencia de Berlim de 1884;
D. Mediar os conflitos entre a França e Inglaterra pela ocupação das regiões de Congo;
E. Todas as opções anteriores estão correctas.
Nos meados do século XVIII, as Mushas passavam mais tempo:
A. na actividade agrícola nas terras portuguesas e do Muenemutapa
B. na defesa do território contra as invasões das tropas portuguesas
C. na mineração e comercialização de diamantes
D. na mineração do ouro para os portugueses e para o Muenemutapa
E. a comercializar o seu próprio ouro com os portugueses
A desestruturação do Estado de Muenemutapa e a formação dos Prazos do Vale do Zambeze constituem:
A. as causas principais da penetração mercantil portuguesa em Moçambique;
B. parte dos resultados da ocupação efectiva colonial em Moçambique;
C. algumas das consequências, para Moçambique, da participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial;
D. algumas das consequências da penetração mercantil portuguesas em Moçambique;
E. parte das razões que levaram à convocação da Conferência de Berlim.
Faziam parte das importações dos estados Yao, no século XIX, os seguintes produtos:
A. tecidos, pólvora e armas de fogo
B. algodão, copra e castanha de cajú
C. ouro e diamantes
D. açúcar, sabão e café
E. tabaco, marfim e oleaginosas
Os primeiros regulamentos de passe introduzidos em Lourenço Marques (1891) tinham como objectivo principal:
A. criar uma força de trabalho estável, com baixos salários;
B. garantir a igualdade de direitos entre os trabalhadores negros e brancos;
C. proporcionar um bem estar social aos trabalhadores africanos na cidade;
D. evitar uma baixa densidade populacional nas cidades;
E. permitir a entrada de desempregados na cidade, facilitando o aumento dos salários aos trabalhadores africanos.
O governo colonial português para garantir a transformação da burguesia feudal em capitalista criou:
A. O Banco Nacional Ultramarino em 1864
B. O Banco Nacional das Colónias em 1684
C. O Banco Nacional de Moçambique em 1864
D. O Banco nacional Ultramarino em 1884
E. O Banco de Moçambique em 1974
A Witwatersrand Native Labour Association (WENELA) foi criada em 1887 como agência de:
A. recrutamento de trabalhadores das minas não filiadas à Câmara das Minas;
B. recrutamento de trabalhadores das plantações de Natal e Transvaal;
C. viagens para os turistas da região da África Austral;
D. recrutamento de trabalhadores da Câmara das Minas;
E. recrutamento de trabalhadores para os portos e caminhos de ferro da África do Sul.
Embora a sua principal actividade fosse a agricultura de plantações, algumas companhias arrendatárias de prazos dedicaram-se, durante
certos momentos, à exportação de mão-de-obra para fora de Moçambique (África do Sul, ex-Rodésia do Sul e São Tomé e Príncipe).
Essas companhias foram:
A. a Sena Sugar Estates, a Companhia de Mopeia e a Empresa Agrícola de Lugela;
B. a Empresa Agrícola de Lugela, a Companhia da Zambézia e a Companhia do Boror;
C. a Companhia da Zambézia, a João Ferreira dos Santos e a Sena Sugar Estates;
D. a Companhia do Boror e a Societé du Madal;
E. a Companhia do Luabo e a Societé du Madal.
A revolta de Báruè (1917-1921) teve como principal causa:
A. O aumento do imposto de palhota;
B. A imposição da obrigatoriedade do pagamento do imposto de palhota em dinheiro (terminando com a opção do pagamento em trabalho);
C. O recrutamento forçado de homens para servirem como soldados e carregadores do exército português;
D. A ameaça de prisão e deportação aos chefes Macossa e Nongué-Nongué;
E. Os baixos preços que a Companhia de Moçambique pagava pelas culturas de rendimento produzidas pelos camponeses
O ano de 1972 é muito importante na história da Luta Armada de Libertação Nacional de Moçambique. Com efeito, nesse ano:
A. O exército colonial iniciou o recrutamento de soldados negros;
B. A FRELIMO abriu a frente de Manica e Sofala;
C. A FRELIMO realizou o primeiro ataque a um centro urbano (Cidade de Pemba);
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D. A FRELIMO capturou o primeiro grupo de prisioneiros de guerra portugueses;
E. O primeiro grupo de guerrilheiros da FRELIMO atravessou o rio Zambeze.
Na história da cultura obrigatória do algodão (imposta aos camponeses moçambicanos em 1926), o ano de 1946 foi muito importante.
Com efeito, nesse ano:
A. teve lugar a primeira revolta popular contra a cultura obrigatória do algodão;
B. a produção de algodão atingiu o seu máximo histórico;
C. o sistema de concessões foi renovado por uma década;
D. foi criado o Centro de Investigação Científica Algodoeira (CICA);
E. a Junta de Exportação do Algodão Colonial (JEAC) iniciou a entrega de maquinaria agrícola aos melhores cultivadores de algodão.
Nas primeiras décadas do século XX a esmagadora maioria das indústrias estabelecidas em Moçambique eram da chamada:
A. Indústria química
B. Indústria petroquímica
C. Indústria secundária ou manufactureira
D. Indústria pesada
E. agro – indústria
O sistema de cultivo obrigatório de algodão introduzido em 1926 sofreu várias alterações ao longo do tempo, tendo a década de 1950 sido
a que mais alterações testemunhou. Dentre as alterações introduzidas durante essa década, pode-se citar:
A. A imposição de quantidades mínimas de algodão que cada indivíduo devia produzir;
B. A permissão para que os produtores de algodão se agrupassem em cooperativas;
C. A liberdade que os camponeses passaram a ter de determinar a área que pretendiam cultivar;
D. O fim da obrigatoriedade dos camponeses venderem o seu algodão a uma só concessionária;
E. A liberalização do preço do algodão.
As autoridades coloniais tentaram obter empréstimos em organizações internacionais na década de 1920, incluindo dos britânicos, com
vista a desenvolver a agricultura do sul de Moçambique. Os sul africanos aconselharam às organizações internacionais a não
concederem os empréstimos porque:
A. tinham a ideia de invadir e ocupar o sul de Moçambique para estabelecer colonos bóeres;
B. achavam que seria um mau investimento pois o sul de Moçambique não era um território fértil para a prática da agricultura;
C. acreditavam que a mosca tsé tsé que abundava no sul de Moçambique não facilitaria o desenvolvimento agrícola;
D. preferiam que se investisse na industrialização da zona sul de Moçambique;
E. receavam a disputa de mão de obra entre os colonos do sul de Moçambique e a industria mineira sul africana
A Circular 818/D7, emitida pelo Governador-Geral José Tristão de Bettencourt a 7 de Outubro de 1942, visava essencialmente corrigir a
crise de mão-de-obra agrícola provocada pelo(a):
A. Rápido crescimento das áreas concessionadas para a produção das culturas obrigatórias do arroz e do algodão;
B. Aumento das necessidades de mão-de-obra das minas sul-africanas, que provocara, por seu turno, o aumento do número de emigrantes
moçambicanos;
C. Surto de industrialização nas cidades, que provocara um êxodo rural;
D. Aumento do número de trabalhadores de chibalo enquadrados na construção de obras públicas;
E. Redução do número de indivíduos recrutáveis para o chibalo, em consequência da entrada em vigor de nova legislação laboral.
Os Planos de Fomento proporcionaram a criação dos colonatos de:
A. Limpopo, Quelimane e Cuamba
B. João Belo, Incomati e Zambeze
C. Revué, Limpopo e Sussundenga
D. Vila Perry, Lourenço Marques e Inharrime
E. Ligonha, Angónia e Vila Perry
Samora Machel tornou-se Presidente da FRELIMO em:
A. 1962
B. 1964
C. 1969
D. 1970
E. 1974
A 16 de Março de 1984, Moçambique e a África do Sul assinaram em Nkomati um tratado de não-agressão e boa vizinhança (Acordo de
Nkomati). No âmbito da implementação do referido tratado:
A. Cessou o despedimento de trabalhadores moçambicanos das minas e plantações sul-africanas durante os quatro anos seguintes;
B. A fronteira comum foi redelimitada;
C. A África do Sul aumentou as suas exportações pelos portos moçambicanos;
D. O Governo sul-africano enviou tropas para proteger os seus interesses em Moçambique;
E. O Governo moçambicano encerrou algumas bases e representações do Congresso Nacional Africano no território nacional.
Durante o período de economia centralmente planificada o governo moçambicano introduziu:
A. o Programa de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA)
B. o Programa de Reabilitação Económica (PRE)
C. eleições municipais (autárquicas)
D. políticas económicas que visavam a liberalização da economia
E. o Plano Prospectivo Indicativo (PPI)
O Acordo Geral de Paz, de Outubro de 1992 em Roma foi entre:
A. a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e as autoridades Portuguesas;
B. a Igreja católica (Vaticano) e a Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO);
C. a Igreja Católica (Vaticano) e a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO);
D. o governo de Moçambique e a Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO);
E. a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e a Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO).
As primeiras eleições gerais e multipartidárias realizadas em Moçambique (27-29 de Outubro de 1994) foram bastante concorridas. Com
efeito, enquanto para a Assembleia da República concorreram 14 partidos e coligações, para a Presidência da República concorreram:
A. 7 candidatos
B. 10 candidatos
C. 12 candidatos
D. 14 candidatos
E. 17 candidatos
As terceiras eleições autárquicas (realizadas em Novembro de 2008) tiveram lugar em 23 cidades e 20 vilas. Dentre essas vilas excluemse:
A. Boane e Buzi
B. Manhiça e Manjacaze
C. Marromeu e Mocímboa da Praia
D. Catandica e Vilanculos
E. Namaacha e Metangula
Em Moçambique, as eleições gerais e multipartidárias são organizadas e geridas por dois órgãos, nomeadamente o Secretariado Técnico
de Administração Eleitoral (STAE) e a Comissão Nacional de Eleições (CNE). Durante as eleições de 1994, a CNE era presidida por:
A. Jamisse Taimo
B. Brazão Mazula
C. Leonardo Cumbe
D. Leopoldo da Costa
E. Arão Litsuri
O acontecimento que marcou o inicio da Revolução Francesa a 14 de Julho de 1789 foi:
A. o estabelecimento da República burguesa
B. o estabelecimento do Directório
C. a tomada da Bastilha
D. o estabelecimento do Consulado
E. a execução do rei Luís XIV
O líder que introduziu o fascismo na Itália na década de 1920 foi:
A. Sílvio Berlusconi
B. Benito Mussolini
C. Charles de Gaulle
D. Franklin Roosevelt
E. Winston Churchill
A Segunda Guerra Mundial teve uma série de consequências incluindo as de carácter político, militar, ideológico, económico e social.
Dos acontecimentos/processos abaixo, podemos considerar como consequência da Segunda Guerra Mundial:
A. a Guerra Fria
B. a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
C. a grande guerra Anglo – boer na África do Sul
D. o derrube de Muhamar Kadafi na Líbia
E. a crise económica mundial de 1929 – 1933
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