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                      Por uma Escola livre do SIDA 

Abuso Sexual nas Escolas  

 Não dá para aceitar 

 

República de Moçambique 
História                                                  Ministério da Educação                                                      1ª Época                   
12ª Classe/2011           Conselho Nacional de Exames, Certificação e Equivalências             120 Minutos 
 

Esta prova contém 60 perguntas com 4 alternativas de resposta cada uma. Escolha a alternativa 
correcta e RISQUE a letra correspondente na sua folha de resposta. 

 
1. É um povo que se considera de raça superior, talhado no modelo de povo eleito de Deus, que não 

tolera a mistura com outros povos considerados inferiores.  
A que historiografia pertence esta afirmação? 
A Cristã B Grega C Judaica D Romana 

 

2. Na abordagem da História de África identificam-se três correntes. 
Que opção revela essas correntes? 
A Afrocentrista, Progressista e Materialista C Eurocentrista, Afrocentrista e Progressista 
B Afrocientífica, Progressista e  Afrocentrista D Materialista, Eurocientífica e Progressista 

 

3. 
 
 

 

No estudo da História, o historiador recorre as ciências auxiliares. 
Como é chamada a ciência que estuda a propriedade dos seres abstractos e as relações que 
estabelecem entre si? 
A Geografia B Heráldica C Matemática D Sociologia 

 

4. A História científica inicia na Grécia Antiga.  
Quem é considerado pai da História? 
A Aristóteles B Heródoto C Platão D Políbio 

 

5. Esta operação tem por finalidade apurar o exacto sentido do pensamento do autor.  
Como se designa a operação acima descrita?   
A Crítica de competência B Crítica de interpretação C Heurística D Síntese 

 

6. Quem são os representantes da historiografia romana? 
A Tito Lívio, Tucídides, Júlio César C Tucídides, Tácito, Políbio 
B Tácito, Tito Lívio, Júlio César D Santo Agostinho, Tácito, Júlio César 

 

7. O Materialismo Histórico foi uma corrente historiográfica que influenciou a sociedade no Séc. XX. 
Quem foram os seus mentores? 
A Charles Fourier e Robert Owen C Saint-Simon e Vladimir Lenine 
B Karl Marx e Friedrich Engels D Santo Agostinho e Tito Lívio 
  

 

8. O primeiro período da História de Moçambique foi caracterizado pela existência de 
comunidades... 
A agro-pastoris falantes da língua Bantu. C sedentárias que ocuparam as bacias fluviais. 
B nómadas de economia recolectora. D conhecedoras da metalurgia do ferro. 

 

9. Das várias características dos povos Khoisan destaca-se a prática da... 
A economia agro-pastoril. B economia recolectora. C metalurgia do ferro. D sedentarização. 
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10. O que caracteriza os Homens da comunidade de caçadores e recolectores? 
A A exclusão de velhos e crianças nas actividades diárias da comunidade 
B A utilização de objectos de ferro e conchas marítimas como ornamentos 
C O conhecimento de plantas comestíveis e o habitat dos animais 
D O forte domínio da actividade comercial para superar as dificuldades 

 

11. As pinturas rupestres, representadas na figura e feitas por homens da comunidade primitiva, 
constituem um rico mosáico artístico do nosso país. 
Qual era a sua importância? 
A Descrever a criação de novos animais primitivos 
 
B Descrever os animais primitivos protegidos 
 
C Mostrar como era a vida dos homens primitivos 
 
D Revelar a religiosidade dos homens primitivos 
 

12. Que opção apresenta os grupos etno-linguísticos do hinterland de Moçambique? 
A Macua, Chuabo e Shona C Nyanja, Ndau e Macua 
B Maconde, Tswa e Chope D Yao, Shona e Cheuwa 

 

13. O surgimento das cidades costeiras na Costa Oriental africana como a Ilha de Moçambique e 
Sofala  pode ser associado... 
A a chegada de mercadores europeus. C ao comércio com mercadores asiáticos. 
B a fertilidade dos solos da região. D ao predomínio das planíceis de aluvião. 

 

14. O intenso comércio a longa distância desenvolvido na Costa Oriental africana contribuíu para 
a (o)... 
A cristianização das populações. C empobrecimento dos Estados do interior. 
B desenvolvimento da cultura swahili. D enfraquecimento dos Estados da região. 

 

15. Manyikeni foi um dos centros regionais do Estado do Zimbabwe. 
Este importante entreposto comercial localizava-se na actual província de... 
A Gaza. B Inhambane. C Manica. D Sofala. 

 

16. Assinala a opção que refere a data da fundação do Império de Mutapa. 
A 1250 B 1450 C 1550 D 1650 

 

17. No Estado dos Mwenemutapa a realeza tinha um carácter sagrado porque o Mambo... 
A cobrava o imposto de palhota. C orientava as actividades económicas. 
B dirigia as cerimónias mágico-religiosas. D subordinava-se aos chefes das aldeias.   

 

18. No Estado de Muwenemutapa, o Mutume era o… 
A chefe da aldeia. B chefe religioso. C guerreiro. D mensageiro. 

 

19. Durante a penetração mercantil estrangeira, um dos aspectos que caracterizou a fase europeia 
foi a (o)... 
A aparecimento dos primeiros focos agrícolas. C formação dos primeiros reinos africanos. 
B desenvolvimento do comércio triangular. D islamização da população costeira. 

 

20. A partir de 1530 os portugueses decidiram penetrar no vale do Zambeze com o objectivo de... 
A controlar as fontes de marfim. C expandir o cristianismo. 
B controlar as fontes de ouro. D invadir o império de Mutapa. 

 



 3 / 7 
 

2011 / 12ª Classe / Exame de História / 1ª Época 
 

21. A figura, ao lado, representa alguns Estados  
que se desenvolveram em Moçambique. 
Que estados estão representados? 
A  Estados Militares. 
B  Estados Marave.    
C  Mwenemutapa.    
D  Sultanatos. 
 
 
 

22. Os ajauas constituiram comunidades matrilineares conhecidas por MBUMBA cuja autoridade 
máxima era designada ASYENE MBUMBA. 
A expressão sublinhada era referente a (ao)... 
A irmã mais velha. B irmão mais velho. C tia materna. D tio materno. 

 

23. Entre finais de 1884 e princípios de 1885 realizou-se a Conferência de Berlim. 
Que opção refere alguns dos participantes nesta conferência? 
A Canadá, México, Grécia, Brasil C EUA, Bélgica, Inglaterra, Portugal  
B Egipto, Itália, Argélia, RSA D Rússia, China, Espanha, Japão   

 

24. Em 1885, a Conferência de Berlim institui, em África, a Zona de Comércio Livre. 
Que regiões compreendiam esta zona? 
A Cabo e o Cairo C Golfo da Guiné e Angola 
B Congo e a costa oriental africana D Rio Níger e a bacia do Rio Congo 

 

25. Uma das decisões tomadas pelas potências coloniais na  Conferência de Berlim foi... 
A demarcação das fronteiras africanas. C reconhecimentos dos reinos africanos. 
B manutenção do tráfico de escravos. D reconhecimento dos santuários africanos. 

 

26. Com a Conferência de Berlim, as potências europeias dividiram entre si o território africano,  
o que... 
A contribuiu para manter a unidade étnica dos povos africanos. 
B não destruiu os estados e a pilhagem das riquezas africanas. 
C não respeitou os aspectos étnicos dos povos africanos. 
D salvaguardou os  interesses dos imperadores africanos. 

 

27. A transferência da capital do Estado de Gaza de Mossurize para Mandlakaze deveu-se a... 
A abundância de vários recursos na região do Limpopo. 
B acordos diplomáticos com os reinos da região sul. 
C interferência dos Shona na região de Mossurize. 
D necessidade de controlar a mão-de-obra em Mandlakaze. 

 

28. Que opção refere somente os líderes de resistência de Moçambique. 
A Madumbe, Nongwe Nongwe, Makosa C Farelay, Mussa Quanto, Molide Volai 
B Maguiguane, Jacob Murenga, Mataka D Matibejane, Lubengula, Ngungunhane 
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29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O mapa ao lado apresenta o choque de interesses entre duas potências coloniais da África Austral.       
Para se retirar dos territórios em conflito... 
A Alemanha convocou a Conferência de Berlim. 

B Alemanha reforçou o seu poderio militar. 

C Inglaterra deu um ultimato à Portugal. 

D Portugal deu um ultimato à Inglaterra. 

 

30. No âmbito do conflito entre Portugal e Inglaterra, referente ao mapa-cor-de-rosa, é preso Paiva de 
Andrade. 
Em que região ocorreu este facto? 
A Macequece B Macossa C Matsequenha D Mossurize 

 

31. António Enes, insatisfeito com a autonomia do Estado de Gaza, traçou um plano para a sua 
conquista. 
Que pretexto foi usado para a invasão deste Estado? 
A Crise ecológica que afectou as terras de Lourenço Marques 
B Iminente invasão Nguni às terras de Lourenço Marques 
C Recusa de Ngungunhane em assinar tratados de vassalagem 
D Recusa de Ngungunhane em entregar Nwamatibjana e Mahazul 

 

32. Que opção refere as possessões coloniais portuguesas em África? 
A Angola e Guiné Equatorial C Moçambique e Cabo Verde 
B Angola e Serra Leoa D Moçambique e Guiné Conacri 

 

33. As lutas de resistências contra a dominação colonial ocorreram em várias partes do continente 
africano. 
Lat-Dior-Diop foi um líder de resistência da região da (do)… 
A Congo.  B Etiópia. C Senegal. D Somália. 

 

34. Em 1917 o território da Companhia de Moçambique foi palco de uma grande revolta. Ela 
ocorreu na região de... 
A Bárue. B Gorongosa. C Macanga. D Massingir. 

 

35. As três formas que, conjugadas, deram origem ao fenómeno da exploração imperialista em 
Moçambique foram o Estado colonial português, o capital internacional expresso nas 
companhias e o...  
A capital mineiro sul-africano. C expansionismo comercial alemão. 
B colonialismo britânico. D investimento das famílias camponesas. 

 

36. A economia colonial em Moçambique esteve integrada no complexo económico da África Austral. 
Quais eram as principais fontes de divisas? 
A Exportação de produtos agrícolas para as zonas francas 
B Fomento do turismo barato nas regiões costeiras 
C Receitas provenientes da agricultura e do comércio 
D Receitas de transportes e o trabalho migratório 
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37. No contexto dos acordos sobre o trabalho migratório para a África do Sul, em 1909 foi assinado 
uma Convenção. 
O que definia esta Convenção? 
A Introdução da insenção de taxas aduaneiras C Liberalização do recrutamento da mão-de-obra 
B Liberalização do comércio trans-fronteiriço D Pagamento diferido obrigatório 

 

38. As dificuldades financeiras constituem uma das razões objectivas que levaram Portugal a ceder 
partes de Moçambique ao investimento estrangeiro feito pelas Companhias. 
Que direitos foram concedidos às Companhias? 
A Construir e explorar portos e vias de comunicação 
B Financiar os projectos dos camponeses africanos 
C Organizar o sistema de administração colonial português 
D Reforçar o poder económico dos colonos portugueses 

 

39. Que direitos foram concedidos ao Estado colonial português? 
A Fornecer periodicamente a força de trabalho às companhias 
B Garantir meios de comunicação para escoar as mercadorias 
C Receber algumas colónias cujo territórios eram pobres 
D Receber partes dos lucros produzidos pelas companhias 

 

40. Que territórios ficaram sob administração directa de Portugal? 
A Manica e Sofala C Norte do rio Save e Gaza 
B Niassa e Cabo Delgado D Sul do rio Save e Nampula 

 

41. Em que distrito foi introduzida, pela primeira vez, a circunscrição indígena? 
A Ilha de Moçambique B Lourenço Marques C Manica e Sofala D Niassa e Cabo Delgado 

 

42. Os administradores coloniais foram-lhes atribuídos amplos poderes para governar os indígenas. 
Assim, ao administrador passou a ser exigido o conhecimento... 
A da capacidade de resistência dos indígenas. C de lugares históricos dos indígenas. 
B das grandes preocupações dos indígenas. D dos usos e costumes dos indígenas. 

 

43. Recorrendo ao capital inglês, os portugueses procuraram, na década 20, investir na região sul de 
Moçambique.  
Porque esse objectivo fracassou? 
A Havia um clima de tensão entre portugueses e franceses Havia um clima de tensão entre portugueses e ingleses
B Havia um clima de tensão entre colonos portugueses  Iria desviar a mão
C Iria desviar  mão-de-obra importante para os interesses ingleses Iria servir os interesses franceses
D Serviria de fonte de divisas para as colónias francesas e inglesas O mesmo iria servir os interesses ingleses

 

44. “Até 1924, três tipos de mão-de-obra foram utilizados nos Prazos: adolescentes, homens e 
mulheres.”                                                          In História de Moçambique, Vol.1, Maputo, UEM, 2000, p.81                                                                                     
Que tarefas estavam destinadas aos homens? 
A Afugentar aves nos campos agrícolas C Corte do sisal e transporte 
B Concerto de máquinas agrícolas D Produção de bebidas tradicionais 

 

45. O sistema colonial em Moçambique institucionalizou o ensino indígena. 
Como estava organizado este ensino? 
A Normal, técnico profissional e rudimentar C Primário rudimentar, profissional e normal 
B Primário, liceal e técnico profissional  D Rudimentar, liceal e profissional 
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46. A intensificação do cultivo do algodão em Moçambique levou a que o governo colonial 
português instituisse a (o)... 
A Instituto de Desenvolvimento Algodoeiro. C Junta Autónoma do Estado para o Algodão. 
B Instituto de Investigação Agronómica. D Junta de Exportação do Algodão Colonial. 

 

47. A política de culturas obrigatórias, sobretudo as não alimentares, imposta aos camponeses só veio 
enriquecer os concessionários. 
Qual foi a reacção dos camponeses perante esta situação? 
A Aumentaram as áreas de cultivo dessas culturas 
B Fugiam para as zonas onde não existia o cultivo obrigatório 
C Mecanizaram e passaram a usar adubos nos seus campos 
D Organizaram-se em associações de comercialização agrícola 

 

48. A partir de 1926/7 entra em vigor o regime de Caderneta de Identificação Indígena. 
Qual era o objectivo desta medida? 
A Controlar a explosão demográfica da população africana 
B Controlar com rigor a mão-de-obra dos africanos disponível  
C Desenhar estratégias para mobilização de recursos alimentares 
D Garantir uma distribuição equitativa dos rendimentos da colónia 

 

49. Quem estava abrangido pelo regime da Caderneta de Identificação Indígena? 
A Indivíduos do sexo masculino com aparente ou provada idade de mais de 14 anos 
B Mulheres cujos maridos trabalhavam nas companhias mineiras da RSA 
C Somente as populações que tinham a cultura de trabalhar nas minas da RSA 
D Toda a população acima dos 18 anos que vivia nas regiões potencialmente agrícolas 

 

50. Foi no período 1930 -1962 que o Estado colonial sofre pressões internacionais para descolonizar as 
suas possessões coloniais. 
Qual foi a reacção do Estado colonial português perante esta situação? 
A Introdução de culturas obrigatórias nas colónias 
B Introdução de novos impostos para os camponeses 
C Transformação das colónias em províncias ultramarinas 
D Transformação dos prazos zambezianos em Estados militares 

 

51. O sul de Moçambique, comparativamente as outras regiões do país, apresenta um nível de 
desenvolvimento significativo. 
 Que razões levaram a esse desenvolvimento? 
A A sua proximidade com a África do Sul C Ao espírito de sacrifício dos seus habitantes 
B Ao enorme investimento português D As riquezas existentes nesta parte do país 

 

52. No processo da luta de libertação nacional em Moçambique, destacaram-se vários heróis nacionais. 
Identifique somente os heróis moçambicanos. 
A Agostinho Neto, Kwame Nkrumah e Tomás Nduda 
B Eduardo Mondlane, Samora Machel e Emília Daússe  
C Jomo Kenyatta, Francisco Manyanga e John Issa 
D Julius Nyerere, Ahamed Ben Bella e José Macamo 

 

53. Qual é o acontecimento que caracteriza o período pós-independência? 
A Implementação de Planos de Fomento C Realização da operação Nó-górdio 
B Introdução do multipartidarismo D Realização do II Congresso da FRELIMO 
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54. Na União Africana (U.A.) a presidência toma um carácter rotativo. 
Qual é a rotatividade desta presidência? 
A Anual B Bienal C Quinquenal D Trienal  

 

55. Em que cidade está sediada a União Africana? 
A Adis-Abeba B Dar-es-Salaam C Lusaka D Nairobi 

 

56. Um dos grandes inimigos dos povos e Estados da África Austral foi o regime de segregação racial 
instalado na África do Sul. 
Como era designado este regime? 
A Apartheid B Fascismo C Nazismo D Sionismo 

 

57. O massacre de Mueda, ocorrido em 1960, foi uma das causas do alastramento da contestação 
generalizada contra o colonialismo português em Moçambique. 
Localize no espaço este massacre. 
A Cabo Delgado B Nampula C Niassa  D Zambézia 

 

58. A independência de Moçambique foi resultado de muitos anos de luta. 
Quando foi proclamada a independência? 
A 25 / 06 / 75 B 25 / 09 / 74 C 25 / 09 / 64 D25 / 06 / 62 

 

59. O ano de 1990 marca uma viragem na história de Moçambique. 
Que opção justifica a afirmação? 
A Chegada dos capacetes azuis C Introdução da constituição multipartidária 
B Fim da guerra dos 16 anos D Realização das primeiras eleições gerais 

 

60. No processo de manutenção da paz em Moçambique, as Nações Unidas enviam uma missão 
designada... 
A  MOZPAZ. B  NUMOZ. C  ONUMOZ. D  OUMOZ. 

 

 
FIM 

 


