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RtrPUBt.lCA DE MOÇAMBletjE

DrRECÇÃO pnoAGoGrCA
I]EPARTAMENTO DE PLANIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

EXAME DE ADMISSÃO - 2OO9

PROVA DE HISTORIA

INSTRUÇÔPS

A prova tem a duração de l20mn e contempla um total de 50 perguntas.

Leia atentamente a prova e responda na Folha de Respostas a todas as perguntas.

Para cada pergunta existem quatro alternativas de resposta. Só uma é que está
coüecta. Assinale apenas a alternativa correcta.

Para responder correctamente, basta marcar na alter:nativa escolhida como se

indica na Folha de Respostas. Exemplo'[A]
Para marcar use primeiro lápis de carvão do tipo HB, Apague completamente os
erros usando uma borracha. Depois passe por cima esferrogrÀfi.u pr.iu ou azul.
No fim da prova, entregue apenas a Folha de Respostas. Não será aceite qualquer
fblha adicional.

Não é permitido o uso de telemovel durante a prova.
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PROVA DE HISTORIA

História como Ciência

1. 0 que entende por História?
A. Estudo de uma povoação;
B. Estudo dos bens materiais;
C. Estudo do passado para compreender o presente com vista a perspectivar o futuro;
D. Estudo da história e um país.

2. Que fontes é que o historiador utiliza para reconstruir a História de uma
determinada região?
A. Fontes orais;
B. Fontes materiais e orais;
C. Fontes arqueológicas e escritas;
D, Fontes escritas, orais ç arqueológicas.

Historiografia

3, Indique a afirmação verdadeira.
A. A HistoriograÍia çientífica surgiu no século XV;
B. A historiografia científica nasceu da dúvida crítica, no século XIV;
C. A corrente racionalista advogava que a verdade podia ser atingida através da razão;
D. O século XIX, em termos de historiografia, foi caraeterizado pelo aparecimento da

crítica histórica.

4. Como é que o historiador verifica a autenticidade e veracidade das fontes
históricas?
A. Crítica externa; C. Crítica de proveniência;
B. Crítica interna; D. Crítica histórica.

História Geral

5. Por que é que a descoberta da agricultura constituiu um salúo importante para a
humanidade?
A. O Homem deixou de ser nómada;
B. Melhorou a alimentação do Homem;
C, O Homem deixou de ser nómada recolector e passou a intervir no curso da natureza

para produzir ele proprio os meios de subsistência;
D. Contribuiu para o aumento da população.

6. Mencione três (3) civilizações que emergiram entre rios.
A. Babilónia, Kush e Helenística; C. Babilonia, Suméria e Egípcia;
B. Helenística, Gana e Egípcia; D. Romana, Grega e Persa.

7. Qual foi a contribuição das reformas de Dracón e Sólon no processo da evolução da
democracia ateniense? As reformas introduzidas por Dracón e Sólon permitiram
reforçar o poder das instituições:
A. Oligárquico; C. Democráticas;
B. Ttirânico; D. Aristocrático.



8. Por que a Grécia nuncâ chegou a constituir um país uno?
A. Devido as baneiras geográficas;
B. Organização tradicional que assentava na divisão em tribos;
C. Rivatidades entre as cidades-estados;
D. Barreiras geográficas, organização social e política assente na tribo e as rivalidades

entre as cidades-estados gregas.

9. Quais as caracteristicas da historiografia medieval?
A. Incorporava mitos, mas já procurava explicar a razáo da ocorrência de um

determ i nado acontecimento;
B. Era, fundamentalmente, caraçterizada pela intervenção da Providência divina;
C. Era repositório de exemplos para posterior reflexão;
D. Era caraçterizada por defender a teoria providencialista.

10. Como é que explicâ a expânsão europeia?
A. A procura de metais preciosos;
B. A procura de especiarias;
C. A procura de metais preciosos, expansão da religião e especiarias;
D. A procura de metais preciosos.

11. Quando é que foi adopfada, pela primeira vez,a Declaração dos Direitos do Homem
e do Cidadão?
Â. Revolução burguesainglesade 1688; C. Revoluçãoamericanade 1776; .

B. Revolução burguesa francesa em 1789; D. Revolução socialista de 1917 .

12. A Primeira Guerra Mundial resultou das contradições e rivalidades imperialistas
mas,, o acontecimento que precipitou a guerra foi:
A, O Tratado de Versalhes; C. A crise balcânica de l9l4;
B. A questão do mapa cor-de-rosa; D. A Conferência de Berlim,

13. Quais os países que rubricaram o tratado Brest-Litovsk?
A. Austria e Rússia; C. Alemanha e Rússia;
B. França e Polónia; D. Inglaterra e Alemanha.

14. Qual o acontecimento que desencadeou o início da Segunda Guerra Mundial entre
1939-1945?
A. A emergência do Nacional-Socialismo, na Alemanha;
B. O conflito luso-britânico;
C. A Guerra Civil espanhola;
D. A invasão alemã à Polónia.

História de África

15. Como é que ê possivel reconstruir a História da África pré-colonial?
A. Principalmente, através da utilização das fontes orais e materiais;
B. Por meio das fontes escritas;
C. Por meio das fontes orais;
D. Através das fontes materiais e escritas.



16. Como é que explica a emergência de civilizações entre rios?
A. As águas dos rios fertilizavam as margens;
B. As águas dos rios constituíam o tesouro das populações;
C. Os rios depositavam matérias orgânicas por altura das cheias, tornando as margens

férteis e o aumento da produção agrícola;
D. As inundações periodicas contribuíram para a deposição de matérias orgânicas que

tornavam o vale bastante fértil para a prática da agricultura. Assim, o homem, usando
a sua inteligência, concebeu um sistema de inigação que permitia a obtenção de uma
boa produção.

17. Que alternativa apresenta um conjunto de três (3) civilizações subsaharianas.
À. Egípcia, Méroe e Gana; C. Zimbabwe, Mali e Méroe;
B. Mali, Gana e Kush; D. Gana, Songhai e Mali.

18. Indique a afirmação correcta,
A. Sam Nujoma foi Presidente do Botswana;
B. A organizaçáo das Nações Unidas foi fundada em 1945;
C. Yoweri Museveni é o actual Presidente do Quénia;
D. Jomo Kenyatta foi líder do movimento ZAPU,

19. Indique a afirmação correcta.
A. As nações de Moçambique, Nigéria e Africa do Sul foram colonizadas pela

Inglaterra;
B. As nações da Costa do Marfim, Guiné-Conakry e Timor-Leste foram colonizadas

pela França;
C, As nações da Guiné Equatorial, Tanzània e Libéria foram dominadas pela Alemanha;
D. Namíbia, Tanzânia e Camarões foram dominadas pela Alemanha antes da primeira

Guerra Mundial.

20. Qual o país dos lideres abaixo indicados que lutaram contra a dominação
estrangeira, discriminação racial e promoção de uma sociedade demoerática?
A. Kwame Nkrumah (lltiópia); C. Oliver Tambo (Guiné-Bissau);
B. Farelay (Guiné Equatorial); D. Eduardo Mondlane (Moçambique).

21. Quando é que foi constituÍda a Linha da Frente?
A. Em 1976; B. Em 1975; C. Em 1980; D. Em 1984.

22. Quais os objectivos que norteâram a criação da Linha da Frente?
A. Impulsionar o desenvolvimento económico dos seus membros;
B. Fortalecer a luta contra a pobreza absoluta;
C. Prestar diverso apoio aos movimentos de libertação na região;
D. Lutar contra o regime do Apartheid.

23. Quais os países que constituíam a Linha da Frente?
A. Moçambique, Botswana, Lesotho, Zaire, Malawi e Tanzânia;
B. Zimbabwe, Angola, Lesotho, Congo Brazzaville Moçambique e Tanzânia;
C. Moçambique, Botswana, Tanzània, Angola, Zàmbia e Malawi;
D. África do Sul, Lesotho, Angola, Botswana, Congo Brazzaville e Malawi.

24. Quem foram os primeiros habitantes que habitaram a região da África Austral?
A. Masai; B. Hotentotes; C. Bantu; D. Zimba.



25. A passagem de umâ economia não produtiva para umâ economia de produção na
actual região da África Austral foi, em parte, consequência de:
A, Intercâmbio com os árabes; C. O movimento Mfecane;
B. Expansão e fixação Bantu; D. Fixação e expansão portuguesa.

26. As potências coloniais presentes nos Íinais do século XIX na região da África
Austral são:
A. Portugal; C. Alemanha e França;
B. Grã-Bretanha e Holanda; D. Alemanha, Portugale Grã-Bretanha.

27. Indique a afirmação correcta.
A. Kofi Annan é o açtual Secretário-Geral da ONU;
B. A Organizaçã,o de Unidade Africana foi fundada em 1965;
C, Yoweri Museveni é o actual Presidente em exercício da União Africana;
D. Joseph Tongogara foi um destacado guerrilheiro da luta de libertação do Zimbabwe.

28. Indique a afirmação correcta.
A. O Presidente Paul Kruger foi um dos árbitros do conflito fronteiriço Luso'britânico

em Moçambique;
B. O Presidente Mac-Mahon foi um dos árbitros do conflito fronteiriço Luso-britânico

sobre a delimitação da parte sul de Moçambique;
C. O Presidente Mac-Mahon arbitrou o conflito luso-britânico na região do Chire;
D. O Presidente Mac-Mahon arbitrou o çonflito originado pela publicação do mapa cor-

de-rosa.

29. Como ficou conheciclo o conflito entre o Transvaal e a Grã-Bretanha em 1899?
A. Windsor; B. Incomáti; C. Anglo-Boer; D. Tordesilhas.

30. Por que as populações falantes da língua Bantu ocuparâm as bacias fluviais, os
planaltos do interior e as zonas costeiras?
A. Por serem regiões ferteis;
B. Por serem regiões ricas em aaçaç pesÇa;

C. Por serem regiões com pouca água;
D. Por serem regiões ferteis, ricas em caça e pesca e com boa comunicação com o

exterior.

31. Os movimentos nacionalistas contemporâneos em África acentuaram-se no final dos

anos 500 princÍpios de 60. Aponte duas personalidades que se evidenciaram nessa

époea.
A. Thomas Sankara e Eduardo Mondlane;
B. Nasser e Idrisse Debi;
C. Patrice Lumumba e Jomo Kenyatta;
D. Jerry Rawlings e Marien Ngouabi.

32. Qual o papel atribuÍdo à SÂDCC?
À. Apoiar a Iuta do povo sul-africano contra o Apartheid;
B. Financiar as actividades de guerrilha do ANC no interior da Africa do Sul;
C. Apoiar os países membros com vista a acabar com a dependência em relação a

hegemonia económica da Africa do Sul na região;
D. Apoiar os países membros, militarmente, contra o regime do Apartheid,
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33. Quem foram as personalidades que chefiaram as delegações do ANC e do Partido
Nacional às conversações que culminaram com o fim do regime do Apartheid?
A. Jacob Znma e Magnus Malan: C. Chris Hani e Roteof Botha;
B. -fhabo Mbeki e Roleof Botha; D. Nelson Mandela e Frederick De Klerk.

34. O que é que significa NEPAD?
A. Nova Parceria para o Desenvolvimento de África;
B. Novos Partidos para o Desenvolvimento de Afiica;
C. Novos Países para o Desenvolvimento de África;
D. Novos Parceiros para o Desenvolvimento de África.

História de Moçambique

35. Que cidade é que os portugueses fundaram lS41?
A. A praça de S. Caetano, em Nova Sofala;
B. A actual cidade de Quelimane;
C. A fortaleza na ilha de Moçarnbique;
D. A actual cidade de Tete.

36. Como é que explica o movimento dos nianjas ocorrido provavelmente no século
xVI?
A. Contradições no seio dos Marave;
B. Luta com o intuito de controlar o comércio a longa distância;
C. Bloqueio mercantil-militar português e as luta inter-phiri;
D. A implantação dos prazos da coroa.

37. Por que é que os tecidos de algodão denominados <<machiras>r não eram aceites pelas
autoridades portuguesas?
A. Não tinham qualidade;
B. Eram muito caros;
C. Eram de boa qualidade e, por isso, faziam concorrência aos tecidos importados da

India que pagavam direitos aduaneiros às autoridades portuguesas;
D. Bloqueavam a circulação dos tecidos indianos.

38. Quais os contendores que protagonizaram a luta pela sucessão após a morte de
Soshangane?
A. Maueue e Muzila; C. Ngungunhana e Maueue;
B. Manicusse e Maueue' D. Chicugo e Muzila.

39. Aponte dois (2) lÍderes moçambicanos que se destacaram durante âs campanhas de
conquista e ocupação coloniais.
A. Kwame Nkrumah, Sekou Toure e'l.homas Sankara;
B. Mataca, lrarelay e Marien N'gouabi;
C. Maoombe e Mataca;
D. Jorno Kenyatta, Hasting Kamuzu Banda e Julyus Nyerere.

40. IdentiÍique dois movimentos nacionalistas pré-FRELIMO.
A. COREMO. UNAMO e FLJMO;



F'INIPAMO, COREMO e MANU;
MANU, UNAMO e UNAMI;
UDENAMO, MANU e UNAMI.

41' Quando é que se realizou o primeiro Congresso da FRELIMO em territórionacional?
A. 1962 8.1964; C. t968; D.tg77.

42. Quando é que o Governo da Frerimo assinou o Acordo de Incomáti?A' Ern Março de 1985; c. Acabar com o centrarismo democrático;B. Ern Dezembro de 1995; D. Em Março de 19g4.

43' Qual o objectivo principal que o Governo do Partido Frelimo pretendia alcançarcom a assinatura do Acordo de Incomáti?
A. Eliminar a RENAMO que combatia o coverno do partido Frerimo;B. Acabar com o confronto entre o Leste e o ocidente, nu Àr.i"u arrn.r;c. Estancar o ap-oio que o regime do Apartheid vinha prestando a RENAMO;D. Aumenrar o fornecimento de mão-dà-obra moçambi.unu p;"À;;" àã'srr.

44' Mencione as personalidades que encabeçaram as delegações do partido Frelimo e doPartido Nacionar à assinatura do Acordo de Incomáti.-
A. Jacinto Veloso, Roleof Botha e Magnus Malan;
B. Alberto Chipande e Magnus Malan;

D. Joaquím Chissano e Frederick De Klerk

45. Qual a principal mercadoria que os mercadores do Estado do Zimbabwetraficavam?
A. Escravos; B. Especiarias; C. Marfim; D. Ouro.

B.
C.
D.

46' Por que william owen considerava um ponto estratégico a baía de LourençoMarques?
A. Porta de entrada de mercadorias provenientes do exterior;
B. I-ocal de recrutamento de mão-dà-obra para as plantações do Natar;c' Provável base de operações em caso de um ataque dos ingleses contra o Transvaal;D. Existência de chefes africanos pró_ingleses.

47' Mencione trôs (3) consequências que advieram do comércio de escravos para associedades locais.
A' Redução da população, especialização das sociedades em actividades de caça aohomem e o aumento de artesãos;
B' Redução de bens de prestígio. reforço do poder político dos líderes africanos eaumento das gueras inter_sociedades africanas;c' Reforço do poder das classes dominantes, formação de sociedades cuja actividade

assentava na captura de escravos e redução da mão_de_obra;D' Fuga de populações para áreas mais seguras, aumento da população e redução dasarrnas de fogo.

48' Enumere quatro (4) Estados miritares do vare do zambeze. '

A. Gorongosa, Massan gano, Gaza e Mataca;
B. Massangire. Mataquenha. Macanga e Maganja;
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C. []árure. Manica. Canhemba e Sancul;
l). Maganja. Sangage. Metarica e Massangirc.

49' o Estados Afro-Islâmicos da costa prosperaram no século dezanove, após a aboliçãooficial do tráfico da escravatura, devido esscnciarmente a:
A. Conrércio ccrealíf'ero com a Europa;
Il. Comcrcio de escravos;
C. Cornércio clandestino de escravos.
D. Corlércio de nrarÍlrn.

50' Por que a região centro de Moçambique não constituiu uma reserva noÍbrnecimento de mão-de-obra para as plantaçÕes e minas sul_africanas?A' A rrrão-de-obra da região centro era vulneiável às doenças originadas por trabalhar
nas nrinas:

B. A mão-de-obra da região centro era preguiçosa, entre-os-rios pungué e Save;C' A rnão-de-obra da região centro devia satisfazer o capital das companhias queoperavam nesta parle;
D. A mão-de-obra da região centro era mais cara.

FIM
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