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Comissão de Exames de Admissão  

EXAME DE HISTÓRIA - 2022 
1. A prova tem a duração de 120 minutos e contempla 50 questões; 
2. Confira o seu código de candidatura; 
3. Para cada questão assinale apenas a alternativa correcta; 
4. Não é permitido o uso de qualquer dispositivo electrónico (máquina de calcular, telemóveis, etc.). 

 
HISTORIOGRAFIA (11) 

1. Sob o ponto de vista epistemológico o termo história significa: 

A) Conto B) Passado C) Testemunha D) Trajectória 
 

2. A escrita cuneiforme foi inventada por volta do IV milénio a.C. Esta escrita foi inventada pelos: 

A) Sumérios B) Egípcios C) Babilónios D) Romanos 
 

3. A historiografia cristã antiga deixou os Homens com uma visão curta ao … 

A) Incutir o preconceito de bem e mal B) Incutir o preconceito de pecado  
C) Incutir o preconceito de pecado, do bem e do mal D) Incutir a aceitação do ser supremo 

 

4. A história dos Annales incentivou o desenvolvimento da chamada “história nova”, uma história explicativa, 

problemática, profunda e total. A escola dos Annales foi representada por nomes como: 

A) Nicolau Maquiavel, William Shakespeare e Damião Góias B) Joseph Ki-Zebo, San Moyo e Frederick Cooper 
C) Karl Marx, Frederich Engels e Leopold Ranke D) March Bloch, Lucien Febvre e Marc Ferro 

 

5. Maquiavel foi mentor da concepção do Estado temporal em oposição ao Estado secular. Em que consistia essa 

concepção? 

A) Na existência de um soberano independente da igreja, centralização do poder 
B) Na existência de uma igreja independente do soberano, centralização do poder e eleição de dirigentes 
C) Na existência de um soberano independente da igreja, centralização do poder e eleição de dirigentes 
D) Na existência de um mundo capitalista cujo poder é centralizado e os dirigentes são  eleitos 
 

6. No século XVII, desenvolve-se o RACIONALISMO e o EMPIRISMO. Identifique os seus fundadores. 

A) René Descartes e John Locke  B) René Descartes e Montesquieu 
C) John Locke e Voltaire. D) Santo Agostinho e Eusébio de Cesareia 

 

7. A história consiste na sucessão dos modos de produção. Identifique os defensores desta concepção. 

A) Positivistas  B) A escola dos Annales  C) Marxistas  D) Socialistas utópicos 
 

8. “África é um continente sem História”. Identifique a corrente  que defende este posicionamento. 

A) Afrocentrista  B) Eurocentrista  C) Progressista  D) A Escola dos Annales 
 

9. Um dos principais constrangimentos da Historiografia Africana está relacionado com: 

A) a abundância de especialistas formados em ciências naturais no continente 
B) a existência em excesso de fontes escritas sobre os estados africanos desde os tempos remotos 
C) a ausência total de fontes orais sobre a história do continente 
D) a existência de vastas regiões de África com poucas ou nenhumas fontes escritas sobre períodos antigos 
  

10. O tratamento das fontes na ciência histórica obedece aos seguintes passos: 

A) análise, crítica e síntese C) crítica, análise e síntese 

B) crítica, síntese e análise D) síntese, análise e crítica 
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11. Restos de habitação abandonados por uma determinada sociedade representam: 

A) Um documento arqueológico B) Um documento material e inconsciente 
C) Um documento escrito e consciente D) Um documento numismático e inconsciente 

 

HISTÓRIA GERAL (11) 

12. A Guerra do Peloponeso foi a maior guerra da história: 

A) da Grécia clássica B) da Mesopotâmia C) do Egipto antigo D) da Fenícia 
 

13. As reformas introduzidas por Dracón e Sólon permitiram reforçar o poder: 

A) Tirânico B) Instituições democráticas C) Oligárquico D) Aristocrático 
 

14. A Dinastia Stuart chega ao trono em 1625 pelo rei Carlos. Esta dinastia era do tipo: 

A) Parlamentar B) Absolutista C) Democrática D) Liberal 
 

15. A Batalha de Saratoga foi a decisiva na guerra de independência dos EUA e deu-se a… 

A) 1689  B) 1750  C)  1777  D) 1882  
 

16. Desde a sua fundação até 1945, ano da realização do Congresso de Manchester, o movimento Pan-Africano realizou 

vários congressos e conferências. Entretanto, o Congresso de Manchester distinguiu-se dos anteriores por: 

A) ter sido o primeiro a ser realizado numa cidade de um país colonizador, a Inglaterra 
B) ter pedido apoio dos EUA e da ex. URSS para a causa da libertação da África 
C) ter sido o primeiro em que africanos originários tomaram parte activa na sua preparação e realização 
D) ter decidido criar um partido continental que negociava a independência simultânea de todos os africanos 
 

17. A 9 de Novembro 1799, o governo do directório foi derrubado na França sob o comando de… 

A) Napoleão Bonaparte B) Rei Henrique VIII C) Herodoto D) Martinho Lutero 
 

18. Em Junho de 1815, Napoleão entra na Bélgica, mas é derrotado por uma coligação anglo-prussiana na Batalha de… 

A) Zanzibar B) Moscow C) Saratoga D) Waterloo 
 

19. O acontecimento que marcou o início da Revolução Francesa a 14 de Julho de 1789 foi … 

A) o estabelecimento da República Burguesa  C) a queda do murro de Berlim 

B) o estabelecimento do Directório    D) a tomada de Bastilha 
 

20. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi adoptada pela primeira vez na... 

A) Revolução burguesa inglesa de 1688 C) Revolução americana de 1776 

B) Revolução burguesa francesa em 1789 D) Revolução socialista de 1917 
 

21. Os países que rubricaram o tratado de Brest-Litovsk foram: 

A) Áustria e Rússia B) França e Portugal C) Alemanha e Rússia D) Inglaterra e Alemanha 
 

22. Uma das façanhas mais marcantes da II Guerra Mundial foi o chamado “Dia D” que residiu essencialmente em... 

A) Bombardeamento da base naval americana de Pearl Harbour, no Havai pelos japoneses 
B) Bombardeamento da base naval americana de Pearl Harbour, no Havai pelos Alemãs 
C) Ataques japoneses aos territórios da Ásia: Indochina, Singapura e Sumatra 
D) Desembarque das tropas aliadas na Normandia 
 

HISTÓRIA DE ÁFRICA (8) 

23. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) é actualmente presidida por… 

A) Tomás Vieira  B) Yoweri Museveni  C) Paul Kagame  D) Lazarus Chakwera 
 

24. Entre o último semestre de 1987 e o primeiro semestre de 1988 desenrolou uma confrontação militar envolvendo as 

tropas sul-africanas, cubanas e também angolanas no Sudoeste Africano. Estamos a falar da … 

A) Batalha de Luanda norte  B) Batalha dos Nama e Herero C) Batalha de Adúa D) Batalha de Cuito Cuanavale 
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25. O Tratado de Naivasha, assinado em 9 de Janeiro de 2005, no Quénia, abriu espaço para o reconhecimento do último 

estado independente em África. Trata-se da independência de… 

A) Sudão do Sul em 9 de Julho de 2011 B) Sudão do Norte em 11 de Agosto de 2011 
C) República da Libéria em 9 de Janeiro de 2005 D) Nova Zimbabwe em 13 de Maio de 2012 

 

26. O canal de Suez foi aberto em:  

A) 1569 B) 1669 C) 1769 D) 1869 
 

27. Em 1914 apenas dois países africanos continuavam livres da colonização europeia. Estamos a falar de: 

A) Tunísia e Etiópia B) Namíbia e Líbia C) Etiópia e Libéria D) Libéria e Líbia 
 

28. Portugal e Inglaterra assinaram um tratado segundo o qual os ingleses reconheciam a soberania portuguesa nos 

territórios das duas margens do rio Zaire até as fronteiras do Estado do Congo. De que tratado se refere? 

A) Tratado de Zaire de 26 de Fevereiro de 1884 C) Tratado de Berlim de 26 de Fevereiro de 1884 
B) Tratado do Congo de 26 de Fevereiro de 1884 D) Tratado de Berlim de 24 de Fevereiro de 1884 

 

29. África foi colonizada pelo europeus. Identifique um dos factores políticos que levaram à colonização de África pelos 

europeus. 

A) Afirmar o prestígio e o poder nacional  B) Afirmar a riqueza das nações     
C) Mostrar prestígio e poder nacional D) Afirmar a autoridade e o poder nacional       

 

30. As línguas bantu espalharam-se através da zona tropical, com um período de diferenciação local nas regiões de 

floresta e savana, antes da sua expansão final para oriente e região sul oriental. Identifique o autor desta teoria. 

A) Joseph Greemberg     B) Cristopher Ehret      C) Roland Oliver        D) David Phillipson 
 

HISTÓRIA DE MOÇAMBIQUE (20) 

31. O multipartidarismo é uma realidade no nosso país. Que instrumento legitimou o multipartidarismo em Moçambique? 

A) Acordo Geral de Paz de 1992.                            C) Constituição de 1990. 

B) Declaração Universal dos Direitos Humanos.      D). III Congresso da Frelimo 
 

32. A realização de eleições Gerais em Moçambique constitui uma das manifestações da democracia moçambicana.  

Quando é que foram realizadas as primeiras eleições multipartidárias em Moçambique? 

A) 1990             B) 1994                                       C) 1992           D) 1999 
 

33. Na História de Moçambique, Afonso Dhlakama foi um político  revolucionário e líder carismático da RENAMO. Sua 

morte ocorreu na Serra de Gorongosa  em… 

A) 02 de Fevereiro de 2015      B) 03 de Maio de 2018      C) 10 de Maio de 2018 D) 22 de Fevereiro de 2021 
 

34. Diferentemente da grande crise financeira global, que produziu perda permanente de produtos nos Estados Unidos e 

na Europa, no evento actual da pandemia as economias devem, após o término das campanhas de vacinação, voltar a 

operar na mesma tendência vigente antes da crise. COVID-19 é a doença infecciosa descoberta muito recentemente em… 

A) Kawasaki em Outubro de 2019 B) Caxemira em Novembro de 2019 
C) Califórnia em Dezembro de 2019 D) Wuhan em Dezembro de 2019 

 

35. Em Moçambique, as eleições gerais e multipartidárias são organizadas e geridas por dois órgãos, nomeadamente o 

Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) e Comissão Nacional de Eleições (CNE). Durante as eleições de 

1994, a CNE era presidida por: 

A) Jamisse Taimo  B) Joaquim Chissano        C) Brazão Mazula     D) Pascoal Mucumbe 
 

36. As últimas eleiçõeses gerais multipartidárias realizadas em Moçambique (15 de Outubro de 2019) foram bastante 

concorridas, com efeito, enquanto para a Assembleia da República concorreram 26 partidos e coligações, para a 

Presidência da República concorreram: 

A) 4 candidatos B)   7 candidatos C)  12 candidatos      D)  14 candidatos 
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37. Com o objectivo de garantir uma paz efectiva e duradoura, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, procedeu 
ao lançamento Oficial do Processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) dos homens residuais da 
Renamo, no âmbito dos consensos alcançados entre o Governo e a Renamo, em Maputo, a… 

A)  03 de Fevereiro de 2017  B) 06 de Outubro de 2018  C)  25 de Setembro de 2019  D)19 de Dezembro de 2020 
 

38. O I Congresso da FRELIMO em solo pátrio decorreu entre 20 e 25 de Julho de 1968 em… 

A) Matola B)  Madjedje C) Bilene D)  Pemba 
 

39. O nome de Changamire Dombo é muito importante na História das relações entre os mercadores portugueses e o 
Estado dos Mwenemutapas. Com efeito foi Changamire quem: 
A) Assinou um acordo de assistência militar com o capitão português de Tete 
B) Comandou uma revolta armada generalizada contra a presença portuguesa no Estado 
C) Concedeu privilégios comerciais aos mercadores portugueses 
D) Autorizou, pela primeira vez, os portugueses a construírem igrejas e feitorias 
 

40. Daviz Mbepo Simango foi uma figura incontornável na política moçambicana ao destacar-se como Presidente do 
Conselho Municipal da Beira e do partido Movimento Democrático de Moçambique. Daviz Simango morreu a: 

A) 22 de Fevereiro de 2021 B) 07 de Setembro de 2019 C) 17 de Outubro de 2020 D) 28 de Abril de 2021 
 

41. O regime colonial português substituiu o imposto de palhota pelo imposto de capitação em: 
A) 1910 B) 1915 C) 1930 D) 1942 

 

42. Os prazos eram atribuídos aos colonos portugueses idos de Goa, por: 
A) uma geração B) duas gerações C) três gerações D) quatro gerações 

 

43. Entre 1976 a 1992, Moçambique foi assolado pela guerra civil cujo término foi assinalado pela assinatura do Acordo 
Geral de Paz. Localize no tempo e espaço o referido acordo. 

A) 1990, na Itália        B) 1992, em Roma        C) 1994, no Vaticano         D) 1991, em Roma 
 

44. O lobolo é um mecanismo de estabilidade dos casamentos e de subordinação da mulher em relação ao homem. De 
que sociedade é característica esta  prática? 

A) Patrilinear ou Uxorilocalidade B) Patrilinear      C) Martilinear ou Virolocalidade D) Qualquer sociedade 
 

45. Para garantir a soberania, o estado vele-se de muitos instrumentos. Identifique-os. 
A) Polícia, território, tribunais, cadeias, imprensa, educação. C) Polícia, população, tribunais, cadeias, imprensa, educação. 
B) Polícia, exército, tribunais, cadeias, imprensa, educação. D) Presidente, Ministérios, Polícia, população, tribunais, cadeias 

 

46. O encontro entre árabes e povos de Moçambique resultou no aparecimento de novos núcleos linguísticos a 
destacar… 

A) Mwali, nahara e coti    B) Mwani, nahara e coti           C) Mwani, wahara e coti                      D) Bantu, nahara e coti  
 

47. No século XVI, foram criados os prazos no vale do Zambeze. Identifique a origem das terras dos prazeiros. 
A) Doação, compra e conquista  B) Doação, pilhagem e conquista  
C) Conquista, doação e escravização          D) Pilhagem e compra 

 

48. A concessão dos prazos era feita de preferência via feminina para… 
A) atrair mulheres solteiras brancas a povoarem o vale do Zambeze B) atrair casais brancos a povoarem o vale do Zambeze  
C) atrair homens e mulheres brancos a povoarem o vale do Zambeze 
D) atrair mulheres solteiras brancas a casarem com africanos no vale do Zambeze 
 

49. Moçambique separa-se de Goa em 1752. Qual foi o objectivo dessa separação? 
A) Subordinar-se directamente a Lisboa  B) Subordinar-se directamente a Portugal. 
C) Subordinar-se ao Governador Geral de Moçambique D) subordinar-se directamente ao governador de Moçambique  

 

50. O filho nascido de um casamento pertence a família da mãe.  Esta ligação é típica da sociedade… 
A) Patrilinear  B) Matrilinear ou Uxorilocalidade   C) Martilinear ou Virolocalidade  D) Nação Patrilinear e Matrilinear 

 
FIM 


