História

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE
Exame de Admissão de História

13/01/15

Pinte na folha de resposta a opção (alínea) correcta
1.A História é uma disciplina científica, graças à... A. análise e crítica histórica. B crítica
histórica e multidisciplinaridade. C. interdisciplinaridade e ciências naturais
D interpretação
e análise histórica.
2. Para uma melhor compreenssão dos factos históricos é necessário ordená-los no tempo.
Como se chama o processo que consiste em ordenar os acontecimentos históricos no
tempo?
A Demografia
B Epigrafia
C Icongrafia
D Monograma
3. O Primeiro Ministro da Saúde após independência de Moçambique foi: A Hélder Martins B.
Francisco Songane C.Aurélio Zilhão D. Fernando Vaz
4.A História de Moçambique subdivide-se em vários períodos.Que acontecimentos
caracterizaram o período pós - independência? A Assinatura do Acordo de Lusaka. B
Assinatura do acordo de Nkomati.
C Criação dos Movimentos de Libertação Nacional. D. Introdução da economia de mercado.
5. A chegada dos povos falantes de língua Bantu na África Austral teve como consequência
a (o)...
A Aumento do nomadismo. B Dispersão da população.

C Nomadismo

D Sedentarismo.

6.O que caracterizou os Homens da comunidade de caçadores e recolectores? A A
exclusão de velhos e crianças nas actividades diárias da comunidade. B Conhecimento de
plantas comestíveis, caça e pesca. C Utilização de objectos de ferro e conchas marítimas como
ornamento. D O conhecimento e forte domínio da actividade comercial para superar as
dificuldades.
7. O que levou a invasão europeia ao continente Africano? A A necessidade de matérias –
primas para as indústrias europeias B A necessidade que os europeus tinham em importar
capitais C O crescimento da população africana em particular a costeira D O gosto do europeu
pelo desenvolvimento do turismo em África
8. 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
9. Que opção refere a data da fundação do Império de Mutapa? A 1250 B 1450 C 1550 D
1650
10. No Estado de Mwenemutapa a realeza tinha um carácter sagrado porque o Mambo…
A Dirigia as cerimonias mágico -religiosas. B Dirigia a cobrança de imposto.
C Orientava as actividades económicas. D Subordinava-se aos chefes das aldeias.
11.Durante a penetração mercantil estrangeira, um dos aspectos que caracterizou a fase
europeia foi a (o)… A Aparecimento dos primeiros focos agrícolas.
B Desenvolvimento do
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comercio triangular. C Formação dos primeiros reinos africanos.
reinos afro -islâmicos.

D Formação dos primeiros

12. As potências europeias para salvaguardar os seus interesses, fizeram um traçado fronteiriço
de África. Este aspecto veio demonstrar que…A A delimitação começou muito depois da
Conferência de Berlim. B A delimitarão começou antes da Conferência de Berlim. C A marcação
de fronteiras não tomou em conta a unidade étnica dos povos africanos. D Os povos africanos
foram consultados na divisão de África.
13.De facto, reconhecendo o Estado Livre do Congo, permitindo o desenrolar de negociações
territoriais, estabelecendo as regras e modalidades de apropriação legal do território africano, as
potências europeias se arrogavam o direito de sancionar o príncipio da partilha e da conquista
de um outro continente.Situe no tempo e no espaço, as deliberações expostas no extracto
acima. A Outubro/ 1884-Janeiro/ 1885/ Alemanha
B Outubro/ 1884- Janeiro/ 1885
na Inglaterra
C Novembro /1884- Fevereiro/ 1885/ Berlim D Novembro/ 1885- Fevereiro/
1885 em Londres
14.Como resultado do desenvolvimento do Nacionalismo Africano são criados os Movimentos de
Libertação Nacional.Qual era o principal objectivo destes movimentos? A Criar laços de
amizade com os colonos.
B Identificar os tipos de colonialismo.
C Identificar os tipos de
colónias.
D Por fim a dominação colonial em África.
15.Que razões levaram ao fracasso das lutas de resistências em África? A falta de unidade
verificada entre os Estados Africanos.
B Identificação clara do inimigo dos povos Africanos.C
Introdução de novas tecnologias nas armas dos Africanos. D Reforço em homens conseguidos
pelos exercítos Africanos.
16. Foram vários os factores que contribuiram para o desenvolvimento do Nacionalismo
Africano. Que opcção revela um dos factores do seu desenvolvimento
A Conquista pela URSS de alguns territórios Africanos
B Conquista pelos EUA de alguns
territórios Africanos C Participação dos africanos na Conferência de Viena D Participarção dos
africanos na II Guerra Mundial
17. Em 1895, inserido na descentralização administrativa de governação das colónias introduzse a Reforma Administrativa de Moçambique. Quem foi o defensor desta reforma?A Aires de
Ornelas. B António Enes. C João Pery de Linde.
D Lourenço Marques.
18. A expansão Bantu originou grandes alterações na vida das sociedades da África Austral e de
Moçambique, em particular. Que opcção justifica o trecho?
A Abadono da economia recolectora e introdução da sedentarização B A agro-pastorícia e
substituida pela pesca, caça e recolecção C As comunidades sedentárias passam a levar uma
vida nómada D Valorização dos intrumentos líticos e abandono da metalurgia
19. Foram os povos de origem Bantu que introduziram a agricultura e a metalurgia do ferro.O
que caracterizou esses povos?A Criadores das primeiras pinturas rupestres na região. B
Desenvolveram a economia produtora na região. C Desenvolveram o imediatismo na produção.D
Organizados em bandos numerosos e sem Estado.
20. A revolta de Barué foi um dos últimos focos de resistência no nosso país.Em que ano
aconteceu esta revolta? A 1913
B 1914
C 1915
D 1917
21. Esta revolta de ( Barué) ocorreu no território da Companhia…A da Zambézia.
Moçambique.
C de Nampula. D do Boror E do Niassa.
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22. Os Concelhos foram unidades administrativas especiais introduzidas em Moçambique,
depois das campanhas de pacificação, para os colonos. Como é que estas unidades
administrativas estavam subdivididas? A Circunscrição.
B Colonatos.
C
Freguesias.
D Regedorias.
23. A partir de 1926/7 entra em vigor o regime de Caderneta de Identificação Indígena para os
indivíduos do sexo masculino com idade aparente ou provada de14 anos.Qual era o objectivo
desta medida?A Controlar a taxa de crescimento da população. B Controlar rigorosamente a
força de trabalho. C Planificar o ensino formal para os indígenas.
D Planificar a produção.
24.O período 1930-1962 é do apogeu do colonialismo português.Qual foi a reacção do estado
colonial face a essa pressão? A Abolição das culturas forçadas. B Abolição dos impostos de
capitação.C Criação de uma zona do Dólar. D Criação de novos mercados.
25. Os mercadores que conquistarm terras no território dos Mwenemutapa passaram por
períodos de tensas relações com a coroa portuguesa.Qual foi a causa dessas tensas relações?
A A coroa pretendia devolver as terras aos chefes africano. B A coroa pretendia expulsar os
colonos nos vales dos rios.C Os prazeiros não obedeciam as leis portuguesasa.D Os prazeiros
ocupam terras sem o consentimento dos árabes.
26.” O mussoco não era um simples mecanismo fiscal imposto aos trabalhadores (…) era
também, obrigatoriedade de trabalho nas plantações.” In Manual de História, 12 classe,
inédito, p. 107.
A partir do trecho pode-se concluir que o mussoco….A Constituía a base de identificação do
estado colonial.B Garantia a mão-de-obra necessária para a produção colonial.C Garantia a
mão-de-obra para a agricultura de subsistência.D Reforçar as relações entre o estado colonial e
os nativos.
27.O ouro foi a causa principal da fixação dos portugueses em Moçambique.Isto foi porque... A
Constituia um produto depreciado
B Foi um novo minério descoberto C Permitiu comprar
especiarias orientais
D Permitiu distingui-los dos indigénas
28. O Nacionalismo Moçambicano foi o resultado da contestação do colonialismo europeu.Quais
são as organizações mais importantes deste período? A Bravo Africano e M SAHO B Grémio
Africano e NESAM C Grémio Africano e Liga Europeia.
D M SAHO e
Grémio Europeu
29. O Nacionalismo Moçambicano foi resultado da contestação do colonialismo europeu. As
primeiras formas de manifestação estão relacionadas com as associações, imprensa e poesia.
Nas manifestações literárias e artísticas destacaram-se…
A Estácio Dias, José Mateus,
Francisco Benfica, Paulino dos Santos Gil. B João Ferreira dos Santos , José Sidumo, Enoque
Libombo, Karel Pott. C José Craveirinha, Noémia de Sousa, Rui de Noronha, Paulino dos Santos
Gil. D Rui de Noronha, Malangatana, José Craveirinha, Noémia de Sousa.
30. A Imprensa em Moçambique assumiu uma postura anti-colonial porque…A Defendia a
superioridade dos negros.
B Defendia os interesses dos assimilados. C Denunciava as
atrocidades do colonialismo
D Recebia poucos recursos do estado colonial.
31. Em 1899,um documento referia que todos os indigénas das Províncias Ultramarinas
estavam sujeitos a obrigação, moral e legal, de procurar adquirir pelo trabalho os meios
necessários para a sua subsistência e melhoria da condição social.Este documento era para o
(s)... A Camponeses um meio de valorizar os seus conhecimentos agrícolas. B C amponeses uma
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forma de cooperação com o Estado colonial. C Estado colonial uma fonte de obtenção de mão-deobra. D Estado colonial uma forma de valorização dos camponeses.
32. Que razões levaram a resistência da população do Norte de Moçambique? A Defesa do seu
modo de vida tradicional, da sua religião, da sua soberânia e independência. B Defesa dos seus
santuários, estátuas e templos ligados ao cristianismo e islâmismo. 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
33. A necessidade de mão-de-obra levou a assinatura do modus-vivendi de 1901 que revitalizava
o tratado de 1875 e do regulamento de 1877. Que vantagens trouxe o modus-vivendi de 1901
para Portugal?A Fixava o período de contrato em 12 meses
B Fixava o período de contrato
em 18 meses C Reduzia as transações em rand
D Reduzia o tráfego de mercadorias
34. A Convenção de 1909, assinada pelas autoridades coloniais portuguesas e África do Sul,
definia três pontos sobre o recrutamento de mão-de-obra.Que opcções refere um dos pontos
dessa Convenção A Garantia a WENELA o monopólio do recrutamento da mão-de-obra até ao
paralelo 22 graus B Introduzia outras companhias recrutadoras para as companhias mineiras
C Proibia a WENELA o recrutamento de trabalhadores para as minas da Câmara das Minas. D
Proibia o recrutamento da mão-de-obra nos territórios ao longo da csota, dos rios e lagos.
35. O recrutamento da mão-de-obra para a África do Sul além da aliciação psicológica, juntavase a compulsão exercida pelos chefes tradicionais (régulos).Que compensações tinham os
régulos ao desempenhar esta tarefa? A Cobrava uma taxa por cada mineiro regressado B Era
um meio de granjear simpatias nas aldeias C Podia mais tarde ser recrutado para as minas
D Recebia do Estado colonial um salário fixo D Organizaram-se em associações de
comercialização agrícola.
36. No período 1964-63, verifica-se a estruturação do capital português com a introdução da
“política de portas-abertas”.A criar uma indústria mineira muito competitiva na região.B
Demonstrar a sua hegemonia na região da África Austral.C Financiar os camponeses que
ocupavam as terras baixas D Garantir apoios para travar os movimentos de libertação.
37. Na União Africana (UA)) a Assembleia constitui o Órgão Supremo da Organização.Quem
integra esta Assembleia?A Chefes de Estado e do Governo da organização. B Governadores
dos Bancos dos Países membros C Ministros dos Negócios Estrangeiros da organização.D
Secretários Gerais dos Partidos no Poder.
38. A União Africana (UA) so foi aprovada oficialmente em… A 1999 na Cimeira de Abuja. B
2000 Na Cimeira de Addis Abeba.C 2001 na Cimeira de Durban.
D 2002 na Cimeira de
Durban.
39. Sob a jurisdição da (ONU) Organização das Nações Unidas, funcionaram diversas
instituições especializadas, que têm uma grande importância a nível mundial. Qual foi o
principal objectivo da criação da ONU?A ajudar países que se encontra em guerra.B Ajudar
jovens e velhos que vivem em extrema pobreza.C Proteger alguns países das guerras.D Proteger
as gerações vindouras do flagelo da guerra.
40. Comemora-se anualmente o
Dezembro
B O2 de Dezembro

Dia Mundial Contra o (HIV) SIDA. Indica a data…A 01 de
C 01 de Novembro
D 02 de Novembro.
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