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1001 - Questões Comentadas - ESA

1. (ESA) O Brasil adquiriu o Acre por meio do Tratado de Petrópolis, mediante pagamento de uma soma 
em dinheiro e da promessa da construção de uma Ferrovia, que escoaria as exportações bolivianas até 
trechos navegáveis dos rios amazônicos. A ferrovia que o tratado faz menção é a ferrovia:
a) Madeira-Mamoré.

b) Barão de Rio Branco.

c) Norte-Sul.

d) Presidente Dutra.

e) Transamazônica.

A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) é um monumento grandioso, cujo patrimônio 
simboliza um período estratégico da História do Brasil. Sua construção resultou na integra-
ção da Região Norte à economia do país e fortaleceu a incorporação do Acre ao território 
brasileiro em pleno ciclo de expansão da economia da borracha.

GABARITO: A.

2. (ESA) Nos anos 1624-1635 ocorreu a primeira tentativa dos holandeses de invadir e conquistar 
territórios do Nordeste brasileiro, que fracassou. Essa primeira invasão ocorreu na cidade de:
a) Salvador.

b) São Cristóvão.

c) Natal.

d) João Pessoa.

e) Recife.

As invasões holandesas no Brasil ocorreram quando os holandeses ocuparam territórios no 
Nordeste brasileiro no século XVII. Houve um primeiro ataque contra Salvador, na Bahia, 
em 1624, que não logrou êxito, sendo expulsos de Salvador em 1625. Em 1630, foi orques-
trado um forte ataque contra Olinda, a capital da província de Pernambuco, e esse domínio 
perdurou até 1654.

GABARITO: A.

3. (ESA) As primeiras atividades econômicas na América Portuguesa, por parte do governo, 
concentraram-se na extração de pau-brasil, dentro do regime de:
a) Doação.

b) Concessão.

c) Permissão.

d) Estanco.

e) Escambo.

A economia pré-colonial baseou-se na extração e no comércio do pau-brasil, que ocorreu 
dentro do regime de estanco, ou seja, passou a ser um monopólio real, cabendo ao rei con-
ceder a permissão a alguém para explorar comercialmente a madeira. Se o rei outorgava 
esse direito, cabia ao arrendatário executar o negócio com seus próprios meios, arcando 
com todos os riscos do empreendimento. Em larga escala, o trabalho indígena foi explorado 
por meio da prática de escambo.

GABARITO: D.
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4. (ESA) O Período Regencial Brasileiro foi uma época de agitações e rebeliões regenciais. Indique a 
alternativa que contém a relação correta entre o movimento e seu local de ocorrência:
a) Sabinada – Espírito Santo.

b) Balaiada – Ceará.

c) Levante Malê – Bahia.

d) Cabanagem – Goiás.

e) Farroupilha – Paraná.

O único movimento associado corretamente ao seu local de ocorrência é a Revolta dos 
Malês, que foi um levante de escravos de maioria muçulmana na cidade de Salvador, capital 
da Bahia, no ano de 1835.

GABARITO: C.

5. (ESA) No ano de 1930, foi rompido o acordo da política do café com leite, isto é, o desentendimento 
entre os partidários do Partido Republicano Paulista (PRP) e do Partido Republicano Mineiro (PRM). 
Nesse contexto histórico, que agitou a cena política nacional, nasceu a Aliança Liberal (AL), um 
agrupamento político que reunia líderes dos estados:
a) De Minas Gerais, do Mato Grosso e do Ceará.

b) De São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul.

c) De São Paulo, da Bahia e de Pernambuco.

d) Do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da Paraíba.

e) Do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e da Bahia.

A Aliança Liberal foi uma coligação oposicionista de âmbito nacional formada no início de 
agosto de 1929 por iniciativa de líderes políticos de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com 
o objetivo de apoiar as candidaturas de Getúlio Vargas e João Pessoa, então governador da 
Paraíba, respectivamente à presidência e vice-presidência da República nas eleições de 1º 
de março de 1930, rompendo as relações com os paulistas e pondo fim à política do “café 
com leite”.

GABARITO: D.

6. (ESA) Na Segunda Guerra Mundial, diferentemente do que ocorreu na Primeira Guerra, houve a 
participação direta do Brasil no conflito. O governo no qual se deu a inserção brasileira na Segunda 
Guerra Mundial foi:
a) João Goulart.

b) Jânio Quadros.

c) Getúlio Vargas.

d) Eurico Gaspar Dutra.

e) Juscelino Kubitschek.

A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre anos de 1939 a 1945. No Brasil, este período se insere 
no contexto da Era Vargas, tendo o gaúcho Getúlio Vargas como presidente (1930-1945).

GABARITO: C.


