
 1 / 5 

 

                                                                                                                                                                         Por uma Escola livre do SIDA 

 

 
República de Moçambique 
   Ministério da Educação 

Conselho Nacional de Exames, Certificação e Equivalências 

ESG / 2014                                                       Exame de História                                               2ª Época 
12ª Classe                                                                                                                                     90 Minutos 

 

Este exame contém quarenta (40) perguntas com 4 alternativas de resposta cada uma.  
Escolha a alternativa correcta e RISQUE a letra correspondente na sua folha de resposta. 

 
1. Qual é a primeira etapa de toda investigação histórica bem conduzida? 

A  Análise histórica C  Interpretação do documento 
B  Crítica histórica D  Recolha de documentos 

 

2. O que torna a História numa disciplina científica? 
A  Análise e crítica histórica C  Crítica histórica  e ciências auxiliares 
B  Ciências históricas e naturais D  Interpretação e análise histórica 

 

3. O surgimento e desenvolvimento da História na Grécia deve-se em grande parte ao papel de 
Heródoto de Halicarnasso, considerado “pai da História”. 
A História de Heródoto é feita com base em… 
A documentos materiais e escritos que permaneceram intactos na terra. 
B questionamento das fontes para apurar a sua veracidade e credibilidade. 
C testemunhos fidedignos das fontes orais espalhadas pelo mundo. 
D viagens empreendidas por aventureiros durante os descobrimentos. 

 

4. Os Bantu, povos com características linguísticas comuns,  povoaram toda a África Austral.  
Qual é a origem destes povos? 
A  Noroeste da floresta equatorial C  Sul da floresta equatorial 
B  Planalto do Katanga D  Vale dos grandes lagos 

 

5. Os Bantu somos nós e todos os nossos irmãos africanos que habitam a parte de África 
compreendida entre uma faixa de cerca de cinco graus acima do equador e a extremidade mais 
meridional da África. 
Contudo, existem duas excepções... 
A  Swahili e Thonga. C  Nguni e os Macondes. 
B  Hotentotes e os Bosquímanos. D  Ajaua e Nyanja. 

 

6. Uma das principais características culturais dos povos Bantu é a... 
A criação de bovinos como símbolo de riqueza. 
B criação de galináceos como moeda de troca. 
C produção agrícola com fins lucrativos. 
D produção agrícola na responsabilidade dos homens. 

 

7. As migrações dos povos Bantu para a 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 região dos Grandes Lagos 
D migração dos Khoisan para regiões inóspitas 

 

 

Abuso Sexual nas escolas 

  Não dá para aceitar 
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8. “No estudo das relações entre os poderes Europeus e Africanos em Moçambique, não se pode 
deixar de falar deste horrível comércio que deformou durante séculos a imagem do branco entre 
os negros e do negro entre os brancos(…)”                                  In J.am. Van Butselaar, 1987, p. 22 
O trecho refere-se ao... 
A  comércio de oleaginosas. C  tráfico de escravos. 
B  comércio do ouro. D  tráfico de marfim. 

 

9. Que razões levaram ao fracasso das resistências africanas? 
A Conflitos e traições entre os Estados africanos 
B Facilidade das comunicações entre os africanos 
C Superioridade bélica dos Estados africanos 
D Unidade verificada entre os Estados africanos 

 

10. Que figuras estão somente ligadas à resistência africana? 
A  Kabalega, Jacob Murenga, Makombe C  Mungo Park, Langalibalele, Lubengula 
B  Maguiguana, Brito Capelo, Roberto Ivens D  Ngungunhana, Samuel Maherero, Livingstone 

 

11. Observa atentamente o mapa. 
Os países representados pela parte 
tracejada foram colónias... 
A alemãs e inglesas. 
B belgas e alemãs. 
C inglesas e portuguesas. 
D portuguesas e belgas. 

 

12. Essa administração reduz os encargos orçamentais na medida em que a metrópole paga salários 
aos seus agentes fixados na capital da colónia, enquanto as autoridades indígenas são pagas pelos 
fundos locais.  

Que tipo de administração está retratada no trecho? 
A  Directa B  Indígena C  Indirecta D  Mista 

 

13. No mapa estão representados os países da Linha da Frente.  
Qual era o principal objectivo desta organização? 

A Criar condições para o estabelecimento de bases militares na região 

B Estabelecer laços culturais e económicos entre os povos e governos 

C Mobilizar financiamentos para a elevação da economia regional 

D Unir forças para defesa de seus territórios das agressões externas 

 
 

14. A  Assembleia é o órgão supremo da União Africana (UA). 
Quem integra este órgão? 
A Chefes de Estado e de Governo da organização 
B Deputados eleitos pelos países membros da organização 
C Embaixadores residentes na sede da organização 
D Ministros dos Negócios Estrangeiros da organização 

 

15. A História de Moçambique subdivide-se em vários períodos. 
 Que acontecimento caracterizou o período pós-independência? 
A  Assinatura do acordo de Lusaka C  Introdução da economia de mercado 
B  Criação dos Movimentos de Libertação Nacional D  Surgimento de zonas libertadas 
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16. O primeiro período da História de Moçambique foi caracterizado pela existência de 
comunidades... 
A  agro-pastorís falantes da língua Bantu. C  nómadas de economia recolectora. 
B  conhecedoras da metalurgia do ferro. D  sedentárias que ocuparam as bacias fluviais. 

 

17. “A sociedade do norte de Moçambique, dividida que estava em reinos, chefaturas e em 
organizações de linhagens, opôs-se de armas na mão e conseguiu resistir até ao segundo decénio 
do século XX à penetração militar colonial.”  

                                                                            In História de Moçambique, Maputo, UEM, 2000, p. 222.  
As razões que levaram a resistência da população do norte de Moçambique foram a 
necessidade de... 
A defender o seu modo de vida tradicional, da sua religião, sua soberania e independência 
B defender os seus santuários, estátuas e templos ligados ao cristianismo e islamismo 
C estimular os africanos no conhecimento difusão e manejo de novas tecnologias militares 
D reconstruir todos os edifícios ligados ao sistema colonial português nas suas terras 

 

18. Os tecidos e missangas trocados pelo ouro, logo que entravam no Império de Mwenemutapa 
perdiam o seu valor de mercadoria. 
Que carácter passavam a ter estas mercadorias? 
A Bens de prestígio, de lealdade política e de submissão 
B Bens de prestígio, de submissão política e de lealdade 
C Vestimentas dos deuses e dos guerreiros 
D Reservas de valores e símbolo de adoração 

 

19. Foi um tratado que levou a dependência do Mwenemutapa reinante em relação aos mercadores 
portugueses e permitindo-lhes a entrada na corte sem respeitar o protocolo. 
Que opção revela esse tratado? 
A  Tratado de 1607 com Gatsi Lucere C  Tratado de 1629 com Mavura 
B  Tratado de 1627 com Caprazine D  Tratado de 1700 com Matope 

 

20. Uma das grandes causas da decadência do Estado do Mwenemutapa foi a... 
A  desintegração do comércio de marfim. C  interferência dos portugueses no estado. 
B  fuga da população nativa devido as invasões. D  necessidade de muitos candidatos ao trono. 

 

21. Os prazos do vale do Zambeze foram pequenas unidades políticas que se desenvolveram ao longo 
do vale do Zambeze. 
Das opções que se seguem qual a que se refere a causa da sua origem? 
A Intensa actividade agrícola e mineira na região 
B Intenso comércio que se desenvolveu na macuana 
C Terras abandonadas por cativos Nguni 
D Terras compradas aos chefes africanos por mercadores 

 

22. O exército dos prazeiros era chamado A-chicunda. 
Uma das funções dos A-chicunda era... 
A  cobrança de impostos. C  desenvolver a agro-pastorícia. 
B  controlar a pescaria. D  praticar a mineração. 

 

23. Como refere Alan Smith em relação ao M’fecane, os factores mais importantes deste 
movimento tão vasto foram a (o)... 
A aumento demográfico que determinou a prática da poligamia. 
B crise ecólogica que afectou a agricultura e a criação de gado. 
C enfraquecimento da actividade comercial na baía da lagoa. 
D pressão populacional devido a abundância de terras férteis. 
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24. A transferência da capital do Estado de Gaza  de Mossurize para Mandlakazi 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 Mandlakazi. 

 

25. A partir de 1895 verifica-se uma sucessão de batalhas entre o Estado de Gaza e os portugueses. 
Que opção apresenta a ordem cronológica dessas batalhas? 
A  Chaimite, Coolela, Magul, Mandlakazi C  Magul, Chaimite, Coolela, Mandlakazi 
B  Chaimite, Magul, Coolela, Mandlakazi D  Magul, Mandlakazi, Coolela, Chaimite 

 

26. Após a batalha de Marracuene, os portugueses tentaram, sem sucesso, negociar com 
Ngungunhane, rei de Gaza em 1895, a extradição dos chefes que se tinham refugiado no seu 
território.  
Os referidos chefes foram... 
A  Maguiguane e Muzilikazi. C  Nguanaze e Macombe. 
B  Matsolo e Tembe. D  Nwamatibjana e Mahazul 

 

27. Em 1907, durante o governo de Freire de Andrade, verifica-se uma reorganização administrativa 
da colónia de Moçambique, passando a ser constituída por cinco províncias. 
Quais foram essas cinco províncias? 
A Lourenço Marques, Inhambane, Manica, Tete e Niassa 
B Lourenço Marques, Inhambane, Quelimane, Tete e Moçambique 
C Niassa, Lourenço Marques, Gaza, Tete e Zambézia 
D Niassa, Nampula, Gaza, Lourenço Marque e Moçambique 

 

28. A revolta Bárue ocorreu em... 
A  1887. B  1914. C  1917. D  1920. 

 

29. Uma das causas da  revolta Bárue foi... 
A  destituição dos chefes tradicionais. C  violação das mulheres virgens. 
B  recrutamento de idosos para as plantações. D  violação dos direitos das crianças. 

 

30. A legislação de 1929-30 sobre a educação em Moçambique instruía aos professores de 
Geografia e História a criarem nos alunos moçambicanos o... 
A  amor à pátria moçambicana. C  conhecimento das tradições locais. 
B  amor à pátria portuguesa. D  conhecimento das tradições portuguesas. 

 

31. No contexto da implementação das culturas forçadas, algumas das companhias que exerciam 
as suas actividades foram a... 
A Companhia Colonial do Búzi, Sena Sugar Estates e a Sociedade Agrícola Algodoeira. 
B Companhias Magestáticas de Moçambique, Niassa e a Arendatária da Zambézia. 
C Firma Algodoeira do Sul de Zambeze e Sociedade Algodoeira de Lourenço Marques. 
D Junta de Exportação do Algodão Colonial e Instituto do Algodão de Moçambique. 

 

32. A Junta de Exportação do Algodão Colonial (JEAC) foi criada com a finalidade de controlar a 
produção e a comercialização do algodão..  
Porque a produção do algodão fracassou? 
A A fraca qualidade do algodão produzido pelos camponeses 
B A oscilação do preço do algodão em relação a outras culturas 
C A praga de gafanhotos que sempre atacava o algodão 
D A resistênca dos camponeses ao cultivo forçado do algodão 
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33. O cultivo forçado do algodão gerou descontentamento no seio dos camponeses. 
Como é que os camponeses reagiram perante esta situação? 
A  Cooperando com os colonos C  Deixando de produzir o algodão 
B  Cozendo as sementes D  Seguindo as instruções coloniais 

 

34. O período entre 1930 e 1960 é considerado de “auge do colonialismo” em Moçambique. Neste 
período foi tomada uma das principais decisões iniciais do Nacionalismo Económico português 
em Moçambique. 
Qual foi essa decisão? 
A  Abertura da estrada nacional Nº 1 C  Construção da linha férrea do Limpopo 
B  Construção da barragem de Cahora Bassa D  Introdução do sistema de companhias 

 

35. Em 1965, o governo colonial português e a RSA assinaram um acordo que autorizava o 
estabelecimento de outras empresas recrutadoras de mão-de-obra para as minas e agricultura sul 
africana. 
Que opção refere a essas empresas? 
A ATAS, ALGOS E CAMON C ALGOS, CAMON E TEBAS 
B ATAS, ALGOS E TEBAS D ATLAS, TEBAS E CAMON 

 

36. O proletariado moçambicano emergiu nos portos e caminhos de ferrro por ter sido neste 
sector onde... 
A o estado colonial autorizou o associativismo e o sindicalismo no seio dos trabalhadores. 
B se encontrava uma massa intelectualizada que tinha fortes laços com o estado colonial. 
C surgiu o primeiro grupo de trabalhadores assalariados com precárias condições de trabalho. 
D surgiu o primeiro grupo de trabalhadores letrados e com precárias condições de trabalho. 

 

37. O Nacionalismo moçambicano foi resultado da contestação do colonialismo europeu. 
As primeiras formas de manifestação estão relacionados com as associações, imprensa e poesia. 
De entre as várias associações destaca-se o Núcleo dos Estudantes Secundários de 
Moçambique (NESAM) que tinha como objectivo... 
A criar bases para uma capitalização dos jovens. 
B fomentar a unidade e camaradagem entre os jovens. 
C fomentar o ódio e distúrbio na sociedade europeia. 
D promover a convivência entre as instituições coloniais. 

 

38. Devido a política colonial, a luta clandestina pela libertação de Moçambique desenvolveu-se no 
exterior.  
Quais foram os primeiros movimentos criados? 
A  MANU, MONAMO, UDENAMO C  PACODE, UDENAMO, MANU 
B  MANU, UDENAMO, UNAMI D  PIMO, MANU, UNAMI 

 

39. A construção da barragem de Cahora Bassa esteve inserida na política colonial de... 
A  Contenção financeira. C  Portas abertas. 
B  Nacionalismo económico. D  Reabilitação económica. 

 

40. No processo da luta de libertação nacional em Moçambique destacaram-se vários líderes. 
Que opção refere SOMENTE os líderes ligados a FRELIMO? 
A Jacob Murenga, Maguiguana Cossa, Mussa Quanto 
B Jacob Zuma, Thabo Mbeki, Nelson Mandela 
C John Issa, Emília Daússe, Samora Machel  
D José Craveirinha, Agostinho Neto, Amílcar Cabral 

 

FIM 


