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                      Por uma Escola livre do SIDA 

 

 
República de Moçambique 

História                                               Ministério da Educação                                Exame Extraordinário 
12ª Classe/2013           Conselho Nacional de Exames, Certificação e Equivalências              90 Minutos 

Esta prova contém 40 perguntas com 4 alternativas de resposta cada uma.  
Escolha a alternativa correcta e RISQUE a letra correspondente na sua folha de respostas. 

 
1. A História tem os seus métodos, técnicas e regras que utiliza para explicar o seu objecto. 

Quais as três operações que compreendem a análise histórica? 
A Crítica de autenticidade, de proveniência e de restituição 
B Crítica de interpretação, de credibilidade e a comparativa 
C Heurística, a crítica e a hermenéutica 
D Hermenéutica, a heurística e a síntese  

 

2. São de uma lealdade total para com os da sua raça, mas hostís e rancorosos para com o resto do 
género humano. 
 O trecho apresenta uma característica da historiografia... 
A  cristã. B  greco-romana. C  islâmica. D  judaíca. 

 

3. As cosmogonias e mitografias fazem parte das características da historiografia antiga. 
O que as cosmogonias explicam? 
A A formação do universo pela intervenção de forças sobrenaturais 
B A formação do universo com a intervenção do homem 
C A origem do universo como resultado da intervenção do homem 
D A origem e exaltação heróica dos imperadores da época 

 

4. Antes da expansão e fixação Bantu na África Austral, a economia da região que dá pelo nome 
de Moçambique tinha como base a... 
A  agricultura e a pastorícia. C  mineração e o comércio. 
B  caça e a recolecção. D  pesca e o artesanato. 

 

5. O mapa apresenta movimentos migratórios numa das regiões  
de África. 
Que consequências trouxeram estas migrações para a região? 
A Introdução de instrumentos líticos nos grandes estados  

da região 
B Passagem de uma economia agro-pastoril para caça e  

recolecção 
C Passagem de uma economia de caça e recolecção para  

agro-pastoril 
D Término do modo de vida sedentária nas comunidades  

da região 
 

6. As migrações Bantu na África Austral provocaram a... 
A assimilação dos Bantu à vida dos Khoisan. 
B assimilação dos Khoisan à vida dos Bantu. 
C migração dos Khoisan para regiões com terras ricas. 
D migração dos Khoisan para região dos Grandes Lagos. 

 

 

Abuso Sexual nas escolas 

Não dá para aceitar 
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7. Nas sociedades patrilineares o gado bovino... 
A constitui um dote que a mulher entrega ao homem. 
B impede o homem de contrair matrimónio. 
C permite o homem circular livremente na aldeia. 
D representa a capacidade do homem adquirir esposas. 

 

8. Pouco depois da Conferência de Berlim (1884-1885), Portugal iniciou, de forma sistemática, a 
ocupação militar do território moçambicano. 
A primeira unidade política a ser ocupada neste contexto foi o... 
A Império de Gaza. B  Reino de Mataca. C  Reino dos Namarrais. D  Sultanato de Angoche. 

 

9. A partir do século IX, a costa índica é visitada por mercadores asiáticos. 
Que influências estes povos deixaram aos africanos? 
A  Construção de grandes fortalezas C  Destruição dos primeiros estados 
B  Cristianização da população africana D  Islamização da população africana  

 

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

 

11. No Estado dos Mwenemutapa, a realeza tinha um carácter sagrado porque o Mambo... 
A  cobrava impostos em períodos de crise. C  orientava as actividades económicas. 
B  dirigia as cerimónias mágico-religiosas. D  subordinava-se  aos chefes das aldeias. 

 

12. A figura ao lado, representa um dos Estados  
que se desenvolveu em Moçambique. 
A que Estado se refere? 
A Estados Marave 
B Estados Militares do vale do Zambeze 
C Império do Mwenemutapa 
D Prazos do Vale do Zambeze 

 
 

13. A que se deveu a decadência dos Estados Marave? 
A À invasão Nguni às fontes de ouro dos Estados Marave 
B À penetração mercantil árabe-persa nos Estados Marave 
C Aos conflitos entre as elites dos Estados Marave 
D O predomínio do cristianismo na comunidade Marave 

 

14. A actuação do capital mercantil representou, de um modo geral, na História de Moçambique 
um factor de... 
A desenvolvimento sócio-económico nos diferentes Estados. 
B desintegração de vários Estados da região. 
C estabilidade sócio-política e desenvolvimento dos Estados. 
D estruturação de vários Estados da região. 

 

15. A expansão e anexação de África pelos europeus foi precedida de viagens de reconhecimento 
feitas por missionários, aventureiros e comerciantes com destaque para... 
A  Caetano Pereira, Mariano Vaz, Manuel de Sousa. C  Ibn Caldun, Ibn Batuta, Al Mashudi. 
B  David Livingstone, Henry Stanley, Brazza. D  Lat Dior Diop, Mavura, Sochangane. 
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16. A partir de 1830 o governo colonial português transformou o Sul de Moçambique numa reserva de 
mão-de-obra para as minas da África do Sul. 
Isto foi porque o (os)... 
A governo colonial português rendia divisas com essa mão-de-obra. 
B governo sul-africano recebia investimentos do governo colonial português. 
C povos do Centro e Norte de Moçambique sofriam de doenças contagiosas. 
D povos do Sul de Moçambique resistiam ao trabalho pesado das minas. 

 

17. O Induna era uma das autoridades na administração do Estado de Gaza. 
 Qual era a sua principal função? 
A  Controlar os celeiros da aldeia C  Governar a província 
B  Dirigir as povoações D  Orientar as tarefas da aldeia 

 

18. O Estado de Gaza mostrou uma instabilidade na fixação da sua capital. 
Uma das razões da transferência da capital do sul para Mossurize foi a (o)... 
A  conflito entre as potências europeias. C  descoberta do ouro na região centro. 
B  conflito entre Muzila e Ngungunhane. D  descontentamento de Mawewe e Muzila. 

 

19. De entre as várias causas da queda do Estado de Gaza destaca-se a... 
A falta de unidade entre os chefes africanos. 
B forte dependência que os africanos enfrentavam. 
C inferioridade das armas dos povos invasores. 
D superioridade das armas dos exércitos Nguni. 

 

20. A batalha de Magul foi uma das marcantes na História do Estado de Gaza. 
O que esta batalha marcou na História deste Estado? 
A Boas relações diplomáticas entre Ngungunhane e Portugal 
B Captura de Ngungunhane pelos soldados portugueses 
C Início da invasão dos portugueses ao Estado de Gaza 
D Início das conquistas e constituição do Estado de Gaza 

 

21. Esta conferência (de Berlim) ao configurar o direito de colonização com a ocupação efectiva dos 
territórios, anulava os direitos históricos tradicionais (...), que se traduziam na prioridade da 
descoberta, prejudicando claramente os interesses deste pequeno país mais interessado na visão 
histórica associada à descoberta do que ao facto concreto da ocupação. 
A que pequeno país se refere a expressão sublinhada? 
A  Alemanha B  França C  Inglaterra D  Portugal 

 

22. No âmbito de marcação de fronteiras, o acordo de 1886 assinado entre Portugal e Alemanha 
estabelece o rio Rovuma como... 
A  fronteira Norte. B  fronteira Ocidental. C  zona de livre circulação. D  zona do marco. 

 

23. Em 1891 são introduzidos em Lourenço Marques os primeiros regulamentos de trabalho para os 
indígenas. 
Qual era o principal objectivo destas medidas? 
A Criar uma força de trabalho estável e com baixos salários 
B Estimular a entrada de mão-de-obra da raça branca na cidade 
C Evitar a entrada de africanos desempregados na cidade  
D Proporcionar uma maior segurança aos africanos na cidade 
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24. Nos finais do século XIX, Portugal transfere a capital da Ilha de Moçambique para Lourenço 
Marques. 
Este facto foi porque as (os)... 
A comerciantes árabe-persas pretendiam controlar a região de Delagoa Bay. 
B elites do Estado de Gaza invadiram a região de Delagoa Bay. 
C ingleses pretendiam controlar a região de Delagoa Bay. 
D portugueses pretendiam controlar o poder tradicional na região de Delagoa Bay. 

 

25. Terminadas as campanhas de pacificação são introduzidos, em Moçambique, os Concelhos e 
Circunscrições. 
A Circunscrição Indígena foi a unidade base do Estado colonial onde o colonizador exercia 
cumulativamente as funções de juíz e de... 
A  administrador. B  astrólogo. C  chefe militar. D  sacerdote. 

 

26. No âmbito da exploração colonial portuguesa, o sul de Moçambique ficou como reservatório de 
mão-de-obra. 
Qual era o destino dessa mão-de-obra? 
A  Minas da África do Sul C  Plantações da Rodésia do Sul 
B  Minas do Katanga D  Plantações no centro 

 

27. Em 1917 foi instituída a lei do indigenato, lei que apresentava os requisitos para deixar de ser 
indígena e passar a ser assimilado. 
Nesta lei, o assimilado é o indígena que...  
A abandonou os usos e costumes dos pretos e trabalha para o seu sustento. 
B fala e escreve fluentemente português e outras línguas maternas. 
C fala fluentemente a língua materna e converteu-se ao cristianismo. 
D não tem uma actividade remunerável mas tem usos e costumes dos brancos. 

 

28. A Convenção de 1928 legalizou a introdução do sistema de pagamento diferido. 
Qual era o objectivo desta medida? 
A Diminuir o excesso de mão-de-obra nas minas sul-africanas 
B Servir de fonte de divisas ao governo colonial português 
C Impedir o regresso do mineiro ao país no final do seu contrato 
D Prover o tesouro sul-africano e inglês de recursos em ouro 

 

29. Foi no período 1930-1962 que o Estado colonial sofre pressões internacionais para descolonizar os 
seus territórios coloniais. 
Qual foi a reacção do Estado colonial 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 em Estados militares 

 

30. Em 1940 é assinado a Concordata que formaliza a aliança entre o Estado Português e... 
A  a igreja católica. C  as colónias britânicas. 
B  a igreja protestante. D  as companhias mineradoras. 

 

31. De entre várias razões que se podem destacar, o nacionalismo africano foi fruto da... 
A independência da Etiópia e da Libéria. C  participação dos africanos na II Guerra Mundial. 
B ocupação efectiva dos territórios coloniais. D  violação dos direitos e tradições dos africanos. 

 

32. No processo de descolonização do Ghana, Kwame Nkrumah foi um líder ligado ao... 
A  CPP. B  FLN. C  MNC. D  ZANU. 
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33. Qual destes factores contribuiu para formulação da política dos colonatos? 
A A existência de muita mão-de-obra barata em Moçambique 
B A necessidade de aumentar a produção colonial em África 
C O surgimento de uma enorme massa de desempregados em Portugal 
D O surgimento, em Portugal, de uma camada formada em diversas áreas 

 

34. Os colonatos foram criados com a finalidade de... 
A desenvolver a economia local do vale do limpopo. 
B desenvolver economicamente os colonos e autoridades locais. 
C travar o desenvolvimento económico e social do campesinato. 
D travar o nacionalismo que enveredava pela luta armada. 

 

35. A FRELIMO iniciou a luta armada de libertação nacional a 25 de... 
A  Junho de 1962. B  Setembro de 1962. C  Junho de 1964. D  Setembro de 1964. 

 

36. Durante o processo da luta de libertação a FRELIMO realizou o seu II Congresso nas zonas 
libertadas. 
Que opção refere o local da realização deste congresso? 
A  Bagamoio B  Chai C  Kongwa D  Matchedje 

 

37. A FRELIMO e o governo colonial assinaram, em 1974, o Acordo de Lusaka. 
Com este acordo o governo colonial português... 
A convida as forças políticas vivas para uma partilha do poder. 
B define as modalidades da governação futura da colónia. 
C reconhece o direito do povo moçambicano à independência. 
D reforça os laços de amizade com os povos oprimidos. 

 

38. Após a independência, Moçambique enfrentou várias dificuldades económicas. 
Que medidas foram adoptadas para superar essas dificuldades? 
A  Centralização económica C  Liberalização económica 
B  Economia de mercado D  Privatização da Banca 

 

39. O governo moçambicano adopta em 1987, o Programa de Reajustamento Económico (PRE). 
Com esta medida, de entre os vários objectivos, o governo procurava... 
A estimular a iniciativa privada e investimento estrangeiro. 
B fomentar a criação da pequena burguesia nacional. 
C fortalecer a produção das cooperativas agrícolas. 
D garantir mercados internacionais de produtos nacionais. 

 

40. Qual é o significado da sigla NEPAD? 
A Nova Parceria para o Desenvolvimento de África 
B Novo Programa para o Desenvolvimento de África 
C Novos Países para o Desenvolvimento de África 
D Novos Partidos para o Desenvolvimento de África 

 

 

FIM 


