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A convenção de 1909, assinada entre as autoridades coloniais portuguesas em Moçambique e as
autoridades do Transvaal, culminaram com as seguintes disposições:
A. Introdução do sistema de pagamento diferido
B. Redução do número de emigrantes moçambicanos nas minas do Transvaal
C. Proibição a WENELA do recrutamento para além do paralelo 22º
D. Garantia o monopólio do recrutamento de mão de obra moçambicana à WENELA, que podia actuar nas
zonas moçambicanas sob o controlo governamental
A concorrência pela obtenção de mão de obra para a indústria mineira levou a formação da
WENELA, uma agência de recrutamento de trabalhadores nos países vizinhos, principalmente na
Niassalândia e regiões de Moçambique a sul do Save. A preferência pelos trabalhadores destes
territórios é justificada
A. Pela preguiça dos trabalhadores sul africanos
B. Pelo espírito de orgulho e exigência de salários altos por parte dos sul africanos
C. Pela condição de estrangeiro e de marginalização que forçava os trabalhadores estrangeiros também a
aceitar salários mais baixos e trabalhos mais pesados e perigosos.
D. Escassez de mão de obra qualificada na África do Sul
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Entre as empresas recrutadoras de mão de obra, qual delas manteve o monopólio até meados dos
anos 60 e a que organização pertencia?
A. WENELA que pertencia à Câmara das Minas
B. ALGOS que pertencia à CAMON
C. Câmara das Minas que pertencia à WENELA
D. WENELA que pertencia à ATAS
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A intensificação do cultivo do algodão em Moçambique levou a que o governo de Lisboa instituísse:
A. a Junta de Exportação de Algodão
B. a Junta Autónoma de Estadas
C. o Instituto de Investigação Agronómica
D. o Instituto do Algodão
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O período entre 1930 e 1960 é considerado de "Auge do Colonialismo" em Moçambique. Duas das
principais decisões iniciais do Nacionalismo Económico português em Moçambique foram:
A. O estabelecimento dos planos de fomento e a instalação da PIDE em Moçambique
B. A introdução do imposto da palhota e do trabalho forçado (chibalo)
C. A abolição do estatuto de indigenato e das culturas forçadas
D. A centralização administrativa e política e a redução dos direitos das companhias não portuguesas
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Em meados de 1983, pouco depois do 4º Congresso do Partido Frelimo, o Governo Central
desencadeou a "Operação Produção". Dentre outros tinha 2 principais objectivos:
A. Reduzir o desemprego e as opressões sobre o abastecimento alimentar das cidades, e ajudar a aliviar a
escassez de mão de obra que afectava a produção das machambas estatais
B. Obrigar aos desempregados a trabalhar no campo e a combater a criminalidade
C. Acabar com a criminalidade e violência nas cidades bem como facilitar o recrutamento para o serviço
militar obrigatório
D. Arranjar formas de aumentar a produtividade nas machambas e reduzir drasticamente o índice de pobreza
em Moçambique
Para diminuir os custos directos da ocupação militar e administrativa, Portugal optou por ceder a
província de Nampula e o território do Sul do Rio Save (Maputo, Gaza e Inhambane) à:
A. Companhia do Niassa
B. Companhia de Moçambique
C. Administração conjunta do estado português e de companhias que arrendaram os antigos prazos
D. Administração directa do estado português
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Os nomes das unidades etno-linguisticas de Moçambique surgiram em períodos diferentes. Os
nomes ‘Chopi’ e ‘Ndau’, por exemplo, surgiram por volta de
A. 1590
B. 1640
C. 1830
D. 1890
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Devido a migrações internas que tiveram lugar entre os finais do século XIX e princípios do XX, os
limites dos grupos etno-linguísticos mudaram, havendo até casos em que grupos já estabelecidos
foram substituídos por outros. Como exemplo, pode-se citar a substituição, em Maua e Majune,
distritos da província do Niassa, dos Yao (Ajaua) pelos:
A. Nsenga
B. Makonde
C. Tawara
D. Makhuwa
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Um dos Prazos que tinham sido arrendados pela Companhia da Zambézia era o de
A. Anquaze
B. Milange
C. Maganja d’aquém Chire
D. Lómuè
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Durante o período em que existiu, a Companhia do Niassa mudou por varias vezes de proprietários.
Entre 1899 e 1908, por exemplo, a Companhia estava sob o controle do consórcio:
A. Nyassa Corporation
B. Ibo Syndicatet
C. Ibo Investment Trust
D. Nyassa Consolidated
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A 27 de Maio de 1927, o ministro das colónias de Portugal, João Belo, decretou várias medidas contra
a migração de moçambicanos para trabalho na África do Sul. Uma dessas medidas foi:
A. o alargamento do período de ‘descanso’ obrigatório de 12 para 20 meses
B. a proibição de recontratos, dentro da África do Sul, de todos os que tivessem trabalhado durante mais de
12 meses consecutivos
C. a obrigatoriedade de os candidatos ao trabalho na África do Sul terem, no mínimo, concluído a quarta
classe
D. a obrigatoriedade de os candidatos ao trabalho na África do Sul se responsabilizarem pelos custos da
inspecção médica
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Uma das principais cláusulas do ‘modus vivendi’ de 1901 foi:
A. a proibição do recrutamento de mais de 1000 indivíduos oriundos da mesma aldeia ou circunscrição
administrativa
B. a interdição da contratação de indivíduos com idade superior a 33 anos
C. a suspensão, por seis meses, das operações de recrutamento nas zonas Norte de Inhambane e Leste de
Gaza
D. a atribuição de direitos exclusivos de recrutamento à WENELA.
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A Companhia dos Algodões de Moçambique (CAM) era a maior concessionária algodoeira de
Moçambique. As suas concessões espalhavam-se por quatro províncias, nomeadamente:
A. Zambézia, Tete, Niassa e Nampula
B. Zambézia, Tete, Manica e Sofala
C. Manica, Sofala, Cabo Delgado e Niassa
D. Cabo Delgado, Niassa, Nampula e Zambézia
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A 22 de Junho de 1943 foi criado o primeiro sindicato corporativo em Moçambique que se chamava:
A. Sindicato Nacional dos Empregados do Comercio e Industria
B. Sindicato Nacional dos Empregados Bancários
C. Corporação Portuguesa dos Operários da Construção Civil
D. Sindicato Nacional dos Motoristas e Ferroviários de Moçambique
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A mudança do nome de capital de Moçambique de ‘Lourenço Marques’ para ‘Maputo’ deu-se a:
A. 25 de Junho de 1975
B. 24 de Julho de 1975
C. 3 de Fevereiro de 1976
D. 16 de Junho de 1980
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Para se garantir a implementação das disposições do Acordo Geral de Paz assinado a 4 de Outubro de
1992, foram criadas várias comissões, integrando elementos indicados pelo, Governo, pela RENAMO
e pelos observadores. Uma dessas comissões foi a:
A. Comissão de Supervisão e Controle
B. Comissão Tripartida da Implementação do Acordo de Paz
C. Comissão para a Observação das Tréguas
D. Comissão Mista
O desaparecimento dos estados Marave levou à afirmação de dois grupos. Os dois grupos são:
A. Yao e Makua
B. Nianja e Yao
C. Ndau e Sena
D. Cheua e Yao
O ouro foi a causa principal da fixação dos portugueses em Moçambique. Isto deveu-se ao facto de o
ouro:
A. Constituir um produto precioso que valia muito dinheiro
B. Poder constituir reservas bancárias
C. Permitir-lhes a compra de especiarias indianas
D. Permitir-lhes a compra de especiarias asiáticas

20 A dinâmica do comércio do ouro levou os portugueses a luta pela conquista das zonas da sua
extracção. Como resultado disto foram fundados no mesmo ano:
A. Tete e Quelimane
B. Tete e Sena
C. Inhambane e Sofala
D. Quelimane e Sena
21

Os tecidos e missangas trocados pelo ouro, logo que entravam no Império de Muenemutapa perdiam
o valor de mercadoria e passavam a:
A. Bens de prestigio, de submissão política e de lealdade
B. Bens de prestígio, de uso e de lealdade política
C. Bens de prestigio, de lealdade política e de submissão
D. Reservas de valores e símbolos de adoração

22 Os portugueses definiram diferentes tipologias de companhias. Assim existiam:
A. As majestáticas e não majestáticas
B. As arrendatárias e as não arrendatárias
C. As arrendatárias e as subarrendatárias
D. As majestáticas e não arrendatárias
23 Nos anos 80 após o 4º Congresso da Frelimo, foram introduzidas algumas mudanças em resultado do
fracasso de algumas medidas tomadas no 3º Congresso. As mudanças mais tarde levaram
Moçambique a aderir `as Instituições da Breeton Woods. Estas instituições são:
A. FMI e BIRD
B. Banco Mundial e CEE
C. FMI e Banco Mundial
D. BAD e SADCC
24 As relações de produção dos Bantu estabeleciam-se na base de:
A. sexo, idade e sedentarismo.
B. nomadismo, patrilinealismo e matrilinealismo.
C. patrilinealismo, matrilinealismo e sedentarismo.
D. patrilinealismo, matrilinealismo e género.
25 Os principais grupos linguísticos árabes-persas que dominaram o comércio de ouro em Moçambique
entre os séc. VI-XV foram:
A. os Omanitas e os Siraf da península arábica e golfo pérsico.
B. os árabe-swahili e os indianos de Goa.
C. os árabe-baneanos de Quiloa e Mombassa.
D. os Xeicados de Quitangonha e Sancul.
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26 O desenvolvimento do comércio de marfim e de escravos na costa moçambicana entre os séc. XVIXIX permitiu:
A. a formação dos estados afro-islãmicos e militares (Marave, Bàrué, Mataka e Mtalika).
B. A formação dos estados centralizados de Angoche, Zanzibar, Quiloa e Mogadício.
C. o surgimento do sultanato de Angoche, sultanato de Sancul, Xeicado de Quitangonha e Xeicado de
Sangaje.
D. a formação de unidades militares centralizadas como os reinos de Muembe, Mtalica, Mataca e Macanjila.
27 O quadro político hierárquico administrativo dos prazos era composto por:
A. senhor prazeiro, a-chicundas, mambos e fumos.
B. senhor prazeiro, mambos, fumos e a-chicundas.
C. mambos, senhor prazeiro, fumos e a-chicundas.
D. a-chicundas, senhor prazeiro, fumos e mambos.
28 As principais manifestações mágicas e religiosas dominantes entre as comunidades prazeiras foram
as de praticas do:
A. culto do espírito pondoro e muavé.
B. culto chissumpi e choriro.
C. culto muavé e choriro.
D. culto pondoro e muari.
29 A política de exploração colonial em Moçambique definida depois da conferência de Berlim em 1886
ficou conhecida como sendo a :
A. política de propriedade colonial privada ou de portas fechadas.
B. política pré-capitalista ou de acumulação primitiva de capital.
C. política burguesa colonial ou de portas abertas.
D. política económica de Salazar ou nacionalismo económico de Salazar.
30 A política económica definida pelo governo colonial pós conferência de Berlim (1886) em
Moçambique foi caracterizada pela predominância do capital financeiro estrangeiro expresso em:
A. plantações de monoculturas no centro e norte de Moçambique e no sul do país por colonatos.
B. companhias majestáticas e arrendatárias no centro e norte e no sul do país como reserva de recrutamento de mãode-obra para a África do Sul.

C. economia de corredores no centro e norte de Moçambique e no sul do país, a economia de companhias
majestáticas e arrendatárias.
D. companhias majestáticas e arrendatárias no norte de Moçambique e no centro e sul do País como reserva
de recrutamento de mão-de-obra para a África do Sul.
31

Após o golpe de estado militar de 1926 em Portugal, estabeleceu-se um regime que tomou as
seguintes medidas:
A. nacionalizar a economia, centralizar administração e política, reduzir os direitos das companhias não
portuguesas, estabelecer uma zona monetária portuguesa e promover cultura de algodão.
B. promover as companhias majestáticas e arrendatárias, centralizar a administração e política, reduzir os
direitos das companhias não portuguesas, estabelecer uma zona monetária portuguesa e promover a
cultura de algodão.
C. Fomentar a agro-industria nas comunidades camponesas, criar a curadoria dos negócios indígenas para o
recrutamento de mão-de-obra para a África do sul, nacionalizar a economia e centralizara administração.
D. Diminuir o capital financeiro português, aumentar o recrutamento de mão- de-obra para África do Sul,
institucionalizar o chibalo e promover a cultura de algodão.

32 Em Maio de 1940, o Governo colonial português e o do Vaticano assinaram uma concordata e um
acordo missionário que tinha como principal objectivo:
A. instruir os moçambicanos de métodos científicos e técnicos para o seu desenvolvimento.
B. integrar os moçambicanos no trabalho missionário.
C. colonizar mentalmente e enfraquecer os movimentos de resistência e nacionalistas
D. adoptar medidas de ensino para os negros (o rudimentar) e para os brancos e assimilados (o oficial)
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33 A Política de socialização do campo definida pelo III Congresso do partido FRELIMO em 1977
consistia:
A. na integração das comunidades rurais na economia de mercado e de propriedade privada.
B. na integração da economia camponesa na política económica da SADCC.
C. na integração do campesinato na economia planificada através das cooperativas de produção e aldeias
comunais.
D. na criação das empresas estais e privadas para o desenvolvimento da economia do campesinato
34 Perante a ameaça de guerra na embocadura do Congo e a crise diplomática que a questão provocou
na Europa, assinou-se o “ Tratado do Zaire” em 1884 entre o:
A. Governo Português e Britânico
B. Governo Francês e Britânico
C. Governo Português e Alemão
D. Governo Francês e Britânico
35 O “Tratado do Zaire” assinado em 1884 tinha por objectivo:
A. O reconhecimento da soberania portuguesa sobre as duas margens do Congo
B. Colocar a Manicongo sobre a dependência directa do Rei de Portugal
C. Pôr fim ao tráfico de escravos no Congo
D. Reconhecer o monopólio comercial Português no território do Rei Ngola
36 A data da criação das federações das Rodesias e Niassalândia foi:
A. 1 de Novembro de 1953
B. 4 de Novembro de 1853
C. 1 de Outubro de 1953
D. 3 de Outubro de 1953
37 As campanhas militares de ocupação do continente africano foram geralmente antecedidas por
‘viagens de reconhecimento’, financiadas pelas potências europeias e levadas a cabo por aventureiros
e missionários. Uma dessas viagens, financiadas por Portugal, foi a de:
A. João Henrique Pinheiro
B. Neutel de Abreu
C. Miguel Paiva Couceiro
D. Silva Porto
38 Para além da aprovação do princípio da ‘ocupação efectiva’ como o único critério válido para a
delimitação das zonas de influência das potências europeias em África, outra decisão importante
tomada durante a Conferência de Berlim (1884/1885) foi:
A. a aprovação do projecto britânico de construção duma linha férrea que ligaria o Cabo ao Cairo;
B. o reconhecimento da Associação Internacional Africana como potência;
C. a cedência à Alemanha de todos os territórios africanos até então livres da ocupação;
D. .a criação dum tribunal arbitral, com sede nos Estados Unidos, para resolver as disputas entre as potências
colonizadoras;
39 A lei da proibição dos casamentos mistos, aprovada pelo regime do apartheid em 1949, foi abolida em:
A. 1985
B. 1988
C. 1990
D. 1993
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40 A Declaração Unilateral de Independência do governo de Ian Smith em 1965, na Rodésia do Sul, levou
a imposição de sanções contra aquele governo. Por causa disto, uma das medidas tomadas pelo
governo foi:
A. o aumento da produção do tabaco
B. a diversificação generalizada da produção
C. o campesinato começar a produzir milho
D. a maior parte das terras férteis ser entregue ao campesinato
41

Em consequência da guerra de desistabilização desencadeada primeiramente pelo governo sul
rodesiano de Ian Smith e posteriormente pelo governo sul africano, Moçambique chegou a ser
considerado o país mais pobre do mundo no ano de:
A. 1983
B. 1986
C. 1987
D. 1979

42 Moçambique e a África do Sul têm uma relação histórica no que respeita ao trabalho migratório. O
recrutamento de trabalhadores para as minas sul africanas atingiu o seu pico:
A. Em 1975 com cerca de 113.488 trabalhadores
B. Em 1975 com cerca de 131.488 trabalhadores
C. Em 1975 com cerca de 141. 488 trabalhadores
D. Em 1975 com cerca de 123.488 trabalhadores
43 Em resultado do desenvolvimento sócio - político e económico na África do Sul após a formação da
União, em 1912 foi criado um Congresso nacionalista que mais tarde viria a congregar os nacionalistas
sul africanos que lutaram para o fim do apartheid. Este Congresso foi o:
A. Congresso Nacional Africano
B. Congresso Nacional dos Nativos Sul Africanos
C. Congresso Nacional Sul Africano
D. Congresso Nacional dos Mineiros
44 Moçambique e Angola foram dois países vitimados pelos ataques militares do regime sul africano do
apartheid. Estes ataques ocorreram essencialmente após:
A. A formação da linha da frente
B. Os governos dos dois países terem adoptado o modelo socialista de governação
C. A independência dos dois países
D. A formação da SADCC
45 CONSAS foi um projecto do regime sul africano do apartheid para:
A. Constelar Todos os estados da região austral
B. Fortificar o apartheid na região
C. Aumentar a dependência económica dos países da região em relação à África do Sul
D. Desestabilizar Moçambique e Angola
46 A revolta do Soweto em 1976 foi uma das manifestações da crise do regime do apartheid que se
começa a desenhar nos anos 70. Esta revolta foi desencadeada:
A. Pelos membros do ANC
B. Pelos membros do Inkata
C. Pelos estudantes
D. Por Steve Biko
47 A conferência de Bruxelas realizada em 1876, tinha como objectivo:
A. a divisão do mundo entre as potências imperialistas.
B. a criação duma organização internacional de geografia com vista a preparar a realização da conferência de
Berlim.
C. a criação dum Banco internacional para garantir o financiamento entre as potências imperialistas para a
posterior ocupação efectiva de África.
D. a criação duma zona de comércio livre na região dos grandes lagos, entre as potências imperialistas.
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48 Uma das etapas da primeira Guerra Mundial foi a Guerra de Trincheiras, que decorreu de:
A. Agosto a Novembro de 1914
B. Março a Novembro de 1918
C. Novembro de 1914 a Março de 1918
D. Fevereiro de 1915 a Novembro de 1916
49 O plano Schlieffen, usado na primeira Guerra Mundial para derrotar em poucas semanas as tropas
francesas foi concebido:
A. por Portugal
B. pelos Estados Unidos da América
C. pela Alemanha
D. pela Bélgica
50 Com o objectivo de impedir a difusão dos ideais da Revolução Francesa pelo resto da Europa, as
principais monarquias absolutas do continente ordenaram a invasão da França em Abril de 1792,
depois de algumas batalhas, a invasão foi repelida pelos revolucionários franceses. A derradeira
batalha entre as tropas invasoras e os resistentes franceses foi travada em:
A. Thionville
B. Valmy
C. Lyon
D. Paris
51 No momento em que a Primeira Guerra Mundial deflagrou, o governo britânico era chefiado pelo
Primeiro-Ministro:
A. Asquith
B. Llooyd George
C. Chamberlain
D. Churchill
52 Durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França concordaram, através do Acordo SykesPicot, em partilhar entre si as províncias turcas do Médio Oriente. Foi no cumprimento desse acordo
que, depois da guerra, a França passou a administrar:
A. o Iraque e a Palestina
B. o Líbano e a Síria
C. o Yemen e Oman
D. a Jordânia e o Koweit
53 O Conselho Nacional das Corporações, organismo com que a ditadura fascista contava controlar a
economia italiana foi criado em:
A. 1923
B. 1926
C. 1928
D. 1930
54 A instalação da ditadura fascista na Itália foi acompanhada por raptos, agressões e assassínios de
todos os indivíduos hostis aos ideais do regime. Foi nesse contexto que nos meados de 1924 os
fascistas raptaram e assassinaram o deputado socialista:
A. Marteottii
B. de Stefani
C. Balbo
D. Volpi
55 Um dos aspectos mais marcantes da Segunda Guerra Mundial foi o extermínio dos Judeus, levado a
cabo pela Alemanha em ‘campos de concentração’ construídos para o efeito. Um desses campos foi o
de:
A. Buchenwald
B. Sigmarigen
C. Dusseldorf
D. Reims
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56 Depois de se ter desligado do Eixo e, a 3 de Setembro de 1943 ter assinado um armistício separado
com os aliados, a Itália declarou guerra a Alemanha a:
A. 4 de Setembro de 1843
B. 7 de Setembro de 1943
C. 13 de Outubro de 1943
D. 6 de Janeiro de 1944
57 Depois do desembarque de 6 de Junho de 1944 na Normandia, os aliados fizeram, a 15 de Agosto, um
segundo desembarque de tropas na costa francesa, mais concretamente em:
A. Marselha
B. Grenoble
C. Avranches
D. Provença
58 A Conferência da Paz que seguiu a Primeira Guerra Mundial assentou sobre a discussão dos 14
pontos de Wilson. Este documento defendia essencialmente:
A. Autodeterminação dos povos
B. Uma paz eterna para a Europa
C. Criar um organismo de paz mundial
D. Fim dos conflitos mundiais
59 A primeira fase da revolução americana terminou com a união das doze colónias e o boicote comercial
contra a Inglaterra. Este acontecimento decorreu:
A. no primeiro congresso continental de 5 de Setembro de 1774
B. no “Acto Restritivo de 1775”
C. no segundo congresso continental da Filadélfia de 1775/6.
D. durante a declaração da independência da Filadélfia em 1776
60 A agudização dos conflitos internacionais na véspera da primeira guerra mundial nos finais do séc.
XIX, teve a ver com a rápida integração, na concorrência imperialista no mundo, dos países das
revoluções tardias, como:
A. Prússia, Itália e Japão
B. Holanda, Checoslováquia e Prússia
C. Prússia, Austrália e Roménia
D. China, Itália e Espanha.

Fim!

