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DICAS ESPECIAIS - PC AM 

 

DICA 01 - ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS 

É VEDADA a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 
horários, apenas nos seguintes casos: 

1) Professor + Professor 
2) Professor + Técnico ou Científico 
3) Saúde + Saúde 

Essa proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas 

públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou 

indiretamente, pelo poder público. 

DICA 02 - ATRIBUTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

 PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - Os atos presumem-se verdadeiros e de acordo com a lei até prova em 
contrário (o ônus da prova é do administrado). Todo ato administrativo possui esse atributo. 

 AUTOEXECUTORIEDADE - Possibilidade de executar o ato imediatamente sem a intervenção do Poder 
Judiciário. Exemplo: Interdição; apreensão e demolição. Esse atributo não está presente em todos os 
atos (como na multa, por exemplo). 

 TIPICIDADE - Os atos devem corresponder aos tipos que foram previamente definidos pela lei como aptos 
para gerar determinados efeitos. 

IMPERATIVIDADE - impõe o cumprimento do ato independente da anuência do administrado. Alguns atos 

não possuem essa característica, como os atos negociais, os atos enunciativos e os atos de gestão. 

DICA 03 - EXTINÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

ANULAÇÃO ou INVALIDAÇÃO (controle de legalidade) 
 vícios de ilegalidade (ato ilegal) 
 Feita pela Administração que praticou o ato ou pelo Poder Judiciário (se provocado) 
 Alcança atos vinculados ou discricionários 
 Efeitos: Retroativos ("ex tunc") 
 Prazo (decadencial): Atos dos quais decorram efeitos favoráveis ao destinatário → 5 anos (salvo 

comprovada má-fé) 

DIREITO ADMINISTRATIVO - PROF.THÁLLIUS MORAES 
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REVOGAÇÃO (controle de mérito) 

 Mérito administrativo: juízo de conveniência e oportunidade (ato legal)  
 Feita apenas pela Administração que praticou o ato 
 Alcança apenas atos discricionários 
 Efeitos: não retroativos ("ex nunc") 
 Prazo: em regra a qualquer momento, mas alguns atos não podem ser revogados (como os atos 

vinculados e os atos que produziram direitos adquiridos, por exemplo). 

DICA 04 - PODERES DA ADMINISTRAÇÃO 

1) PODER HIERÁRQUICO  Subordinação entre órgãos e agentes, sempre dentro da estrutura da mesma 
pessoa jurídica.   
2) PODER DISCIPLINAR   Aplicação de penalidades a servidores e a particulares que possuam algum 
vínculo jurídico com a Administração Pública. 
3) PODER DE POLÍCIA  É o poder que possui a Administração de limitar e condicionar a forma pela qual 
os particulares irão exercer seus direitos, bens e liberdades, objetivando a proteção do interesse público. 
4) PODER REGULAMENTAR  Com base nesse poder, a Administração irá editar atos normativos que irão 
complementar e regulamentar a lei, de modo a dar fiel execução à mesma. Esses atos não podem, em regra, 
inovar no ordenamento jurídico. 

DICA 05 - SERVIDOR PÚBLICO E MANDATO ELETIVO 

Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, 
aplicam-se as seguintes disposições:   

 Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, 
emprego ou função; 

 Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração; 

 Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, 
não havendo compatibilidade, será afastado do cargo (podendo optar pela sua remuneração). 

 

Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será 

contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 

DICA 06 - ELEMENTOS (REQUISITOS DE VALIDADE) DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

 COMPETÊNCIA (ela é irrenunciável, improrrogável, intransferível e imprescritível, mas pode ser delegada 
ou avocada em alguns casos). 

 FINALIDADE (sempre deve ser observado o interesse público) 
 FORMA (Em regra, os atos são formais e escritos - dentro desse elemento encontramos a motivação, 

que trata da exposição dos motivos). 
 MOTIVOS (situação de fato e de direito que justifica a prática do ato). 
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 OBJETO (efeito jurídico produzido, é o próprio conteúdo material do ato). 

 

 

 

DICA 01 

ORDEM SOCIAL – PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

DICA 02 - REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 

É concorrente a competência para legislar sobre organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. 
 
COMPETÊNCIAS PRIVATIVAS DA UNIÃO – CAPACETE DE PM 

C= civil  

A= agrário 

P= penal 

• Seletividade e distributividade 
• na prestação dos benefícios e serviçosS
• Irredutibilidade
• do valor dos benefíciosI
• Caráter democrático e descentralizado da Administração
• gestão quadripartitec
• Universalidade
• de cobertura e do atendimentoU
• Diversidade
• da base de financiamento **** EC 103/2019D
• Equidade
• na forma de participação no custeioE
• Uniformidade e a equivalência
• de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais U

DIREITO CONSTITUCIONAL - PROF.ª ADRIANE FAUTH 
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A= aeronáutico 

C= comercial 

E= eleitoral 

T= trabalho 

E= espacial 

DE = Desapropriação 

P= processual 

M= marítimo 

 
 
COMPETÊNCIA CONCORRENTE – PUTO FE 

P -  Penitenciário 

U – Urbanístico 

T – Tributário 

O -  Orçamentário 

  

F -  Financeiro 

E – Econômico  
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DICA 03 - CRIAÇÃO – FUSÃO – INCORPORAÇÃO – DESMEMBRAMENTO 

 

DICA 04 - FORMA E SISTEMA DE GOVERNO 

FORMA DE GOVERNO 

  

 
SISTEMA DE GOVERNO 

 

•VItaliciedade
•Hereditariedade
•IrresponsabilidadeMONARQUIA

•Temporariedade - mandato
•Eletividade
•Responsabilidade
•Igualdade perante a lei.

REPÚBLICA

Presidencialismo

•Presidente cumula as funções de Chefe de 
Estado e de Governo (Administração 
Pública federal);

•Legitimidade popular DIRETA do Presidente 
da República - SALVO: dupla vacância nos 
dois últimos anos do mandato presidencial

•Independência entre Executivo e 
Legislativo

Parlamentarismo

•Pessoas distintas ocupam as funções de 
Chefe de Estado e Chefe de Governo

•Legitimidade popular indireta do Poder 
Executivo

•Interdependência do Executivo e 
Legislativo
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POEMA PARA MEMORIZAÇÃO: 

 
“O Estado Fede, a República é Fogo, o Presidente é sistemático e o regime é democrático.” 

O Estado FEDE – FORMA DE ESTADO = Federação. 

A República é FOGO – FORMA DE GOVERNO = República. 

O Presidente é SISTEMÁTICO – SISTEMA DE GOVERNO = Presidencialismo. 

Regime é DEMOCRÁTICO – REGIME POLÍTICO DEMOCRÁTICO = democracia semidireta. 

DICA 05 - ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL X POLÍCIA CIVIL 

 

 

APURAR INFRAÇÕES PENAIS

ORDEM POLÍTICA E SOCIAL

Lei 
14197/2021 –

segurança 
nacional

Lei 13.260/16 
terrorismo

REPERCUSSÃO INTERNACIONAL 
E INTERESTADUAL + REPRESSÃO 

UNIFORME 

LEI 
10446/2002

CRIMES 
FEDERAIS E 
ESTADUAIS

BENS, SERVIÇOS, INTERESSES

UNIÃO

Área indígena

AUTARQUIAS 

INSS

EMPRESAS 
PÚBLICAS

CEF -
CORREIOS
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 Logo, é competencia da polícia civil apurar aquelas infrações penais em detrimento de bens, serviços 
e interesses de sociedade de economia mista. 

 A polícia civil é polícia judiciária dos estados. 
 A Polícia civil tem competência para investigar crimes que envolvam o tráfico de drogas interestadual, 

desde que não se exija repressão uniforme. 

 

 

DICA 01 - ORAÇÃO ADJETIVA 

 
Oração Subordinada Adjetiva 
 
Exerce função sintática de adjunto adnominal.  
É introduzida por pronome relativo. = QUE, O QUAL, QUEM, CUJO 
Tipos: restritiva (SEM PONTUAÇÃO) e explicativa (COM PONTUAÇÃO).  
Pode ser reduzida. 
O homem que caminhava lentamente era o culpado. = RESTRITIVA 
O homem, que é um ser social, vive em grandes comunidades. EXPLICATIVA 

exercer, com 
exclusividade, as 

funções de polícia 
judiciária da União.

PREVENIR E REPRIMIR

TRÁFICO 

CONTRABANDO 

DESCAMINHO

POLÍCIA

MARÍTIMA 

AEROPORTUÁRIA 

FRONTEIRAS

LÍNGUA PORTUGUESA - PROF.ª JANAÍNA ARRUDA 
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DICA 02 - PRONOME OU CONJUNÇÃO? 

 

DICA 03 - VERBO E PREPOSIÇÃO 

 
HÁ x A 
1) Há: indica tempo transcorrido (passado) 
Há dois dias estou com febre. 
2) Há: sentido de existir/ocorrer/acontecer. 
Há muita gente que estuda para concursos. 
Houve muitos acidentes durante o feriado. 
3) A: indica futuro 
As provas serão realizadas daqui a dois meses. 

DICA 04 – OS PORQUÊS 

 

O Uso dos Porquês 
1) Por que 
Por que ele faltou à aula? (pergunta direta) 
Digam-me por que ele faltou à aula. (pergunta indireta) 
Os lugares por que passamos eram lindos. (=pelos quais) 
2) Por quê 
Eles estão preocupados por quê? (pergunta direta) 
Está atrasado não sei por quê. (pergunta indireta) 
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3) Porque 
Não saí de casa porque choveu muito. (conjunção) 
4) Porquê 
Todos sabem o porquê de sua alegria. (substantivo) 

DICA 05 

Não podemos nos esquecer dos verbos impessoais. Os principais verbos impessoais são: 
 
A) O verbo “haver” no sentido de existir. Ele não varia em número. Além de não trazer consigo um sujeito, 
ou seja, a oração não possui sujeito.  
EXEMPLO: Houve erros grosseiros. 
 
B) O verbo “fazer” ligado a tempo decorrido. Ele também não varia em número. O sujeito da oração também 
será inexistente. 
EXEMPLO: Faz anos que não nos vemos. 
 

 

DICA 01 

O TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO É CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO, DE ACORDO COM O STF E O STJ, E PARA 

FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME O CONDENADO DEVERÁ CUMPRIR 16% DO TOTAL DA PENA. 

DICA 02 

A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) configura-se com a prova 

da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. 

DICA 03 

A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao 

rito da Lei Maria da Penha. 

DICA 04 

Súmula 600-STJ: Para configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 

11.340/2006, Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. 

LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - PROF. ANTÔNIO PEQUENO 
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DICA 05 

Como efeitos da condenação, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo 

período de 1 (um) a 5 (cinco) anos e a perda do cargo, do mandato ou da função pública, envolvendo o crime 

de abuso de autoridade (art.4º, II e III, c/c art;4º, §único), dependem de reincidência específica e deverão 

ser declarados motivadamente na sentença, ou seja, não são automáticos. 

DICA 06 

Os crimes de abuso de autoridade são crimes próprios, ou seja, tem que ser praticados por agentes públicos, 

entretanto, cabe coautoria ou participação com o particular, desde que este atue sabendo da condição 

daqueles. 

DICA 07 

O conceito legal de organização criminosa está previsto no art.1º, §1º, da lei nº 12.850/2013, abaixo:  

Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou 

indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas 

sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. 
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DICA 01 

No erro de tipo o agente pratica a conduta por incorrer em erro sobre as circunstâncias fáticas (ex.: subtrair 

bem alheio pensando ser coisa própria). Afasta-se o dolo, mas permite a punição na forma culposa, se houver 

previsão legal e o erro for evitável. No erro de proibição o agente incorre em erro sobre a ilicitude de sua 

conduta, afastando-se a culpabilidade se o erro for inevitável; se evitável, reduz a pena de 1/6 a 1/3. 

DICA 02 

No crime de estelionato, a ação penal, em regra, será pública condicionada à representação da vítima. 

Porém, a ação penal será pública incondicionada se o crime for praticado contra a administração pública, 

criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos ou incapaz. 

DICA 03 

O CP traz escusas absolutórias (causas pessoais de isenção de pena) em relação aos crimes patrimoniais. Será 

isento de pena o agente que praticar crime patrimonial contra: 

 O cônjuge, na constância da sociedade conjugal 
 Ascendente ou descendente 

 
Porém, não haverá isenção de pena: 

 Se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou 
violência à pessoa 

 Ao estranho que participa do crime 
 Se o crime é praticado contra pessoa idosa (60 anos ou +)  

DICA 04 

No concurso de crimes, havendo somente uma conduta com pluralidade de crimes, haverá concurso formal 

de crimes. Sendo concurso formal próprio, será aplicado, a princípio, o sistema da exasperação: o Juiz 

utilizará a pena de um dos crimes, ou a maior delas (caso diversas), acrescida de um sexto à metade; sendo 

DIREITO PENAL - PROF. RENAN ARAÚJO 
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concurso formal impróprio (no caso de conduta dolosa e desígnios autônomos em relação aos resultados), 

será aplicado o sistema do cúmulo material (soma aritmética das penas). 

DICA 05 

No erro sobre a pessoa, o agente se equivoca no momento de identificar seu alvo (ex.: visualiza “A” e, 

acreditando ser “B”, atira); no erro na execução o agente visualiza corretamente seu alvo, mas por erro ou 

acidente nos meios de execução, acaba por atingir pessoa diversa. Em ambos os casos, o agente responderá 

pelo crime pretendido, levando-se em consideração as condições pessoais da vítima visada, e não as da 

vítima atingida. 

DICA 06 

Em razão do princípio da especialidade, é descabida a desclassificação do crime de estupro de vulnerável 

(art. 217-A do Código Penal - CP) para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). De acordo com o 

STJ, isso se dá porque o crime de importunação sexual é praticado sem violência ou grave ameaça, e o crime 

de estupro de vulnerável traz ínsito ao seu tipo penal a presunção absoluta de violência ou de grave ameaça. 

Logo, p. ex., a conduta do agente que apalpa os seios de uma menina de 13 anos, não irá configurar 

importunação ofensiva ao pudor, mas crime de estupro de vulnerável. 

DICA 07 

Em razão do princípio da especialidade, é descabida a desclassificação do crime de estupro de vulnerável 

(art. 217-A do Código Penal - CP) para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). De acordo com o 

STJ, isso se dá porque o crime de importunação sexual é praticado sem violência ou grave ameaça, e o crime 

de estupro de vulnerável traz ínsito ao seu tipo penal a presunção absoluta de violência ou de grave ameaça. 

Logo, p. ex., a conduta do agente que apalpa os seios de uma menina de 13 anos, não irá configurar 

importunação ofensiva ao pudor, mas crime de estupro de vulnerável. 
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DICA 01 

O defensor do investigado tem direito de acesso amplo aos elementos de convicção já documentados nos 

autos do inquérito policial (súmula vinculante 14). O defensor não terá acesso, porém, às diligências que 

ainda estejam sendo realizadas e cuja ciência pela defesa possa frustrar a eficácia da diligência (ex.: 

interceptação telefônica em curso). 

DICA 02 

Nos termos do CPP, não se admite a decretação da prisão preventiva ex officio, ou seja, sem provocação. 

Nos termos do entendimento do STJ, sequer será possível a conversão da prisão em flagrante em prisão 

preventiva “ex officio” pelo Juiz, que dependerá de representação do delegado ou requerimento do MP.  

DICA 03 

Para se decretar prisão preventiva, é necessário demonstrar o risco que a liberdade do imputado representa 

(periculum libertatis). Essa demonstração deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos (princípio 

da contemporaneidade), de forma que, a princípio, não é lícita a decretação de prisão preventiva tendo como 

fundamento fatos ocorridos em lapso temporal muito extenso em relação à decisão. 

DICA 04 

O descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por 

si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. 

DICA 05 

Embora haja necessidade de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, não se trata de termo 

peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da 

ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Tal reavaliação 

DIREITO PROCESSUAL PENAL - PROF. RENAN ARAÚJO 
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deve ser realizada pelo próprio Juízo que decretou a prisão preventiva, cessando tal exigência com a prolação 

de sentença penal condenatória. 

DICA 06 

É ilícita a prova colhida mediante acesso aos dados armazenados no aparelho celular, relativos a mensagens 

de texto, SMS, conversas por meio de aplicativos (WhatsApp), e obtida diretamente pela polícia, sem prévia 

autorização judicial. Todavia, se a apreensão do aparelho se deu quando do cumprimento de mandado de 

busca e apreensão, o acesso ao conteúdo das mensagens pela autoridade policial dispensará nova ordem 

judicial. 

DICA 07 

Nos crimes permanentes, com o tráfico de drogas em algumas de suas modalidades (ex.: ter em depósito), 

o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca 

domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele 

momento, dentro da residência, está-se ante uma situação de flagrante delito. 

 

 

DICA 01 - GRUPOS LINGUÍSTICOS E TRIBAIS NA ÉPOCA DA CONQUISTA 

 TUPI: Dominavam a costa atlântica do Pará e Maranhão e a bacia do Baixo Amazonas especialmente ao 
longo de sua margem direita e a bacia do Alto Amazonas. 

 ARUAK: Dominavam a bacia do Alto Amazonas e a região do baixo Rio Negro e Rios Uatumã, Jatapú e 
Urubu. Bacia do Orinoco litoral das guianas até a ilha de Marajó. 

 KARIB: Estavam centralizados no norte, na área das guianas. 

 TUCANO: Estavam no Noroeste da região Amazônica, rio Uaupês. 

 PANO: Estavam nas cabeceiras dos rios Purus, Juruá, Javari e Ucayali.  

 JÊ: Dominavam a região sul do atual Estado do Para e Norte do Mato Grosso.          

HISTÓRIA DO AMAZONAS - PROF. LUIZ FERNANDO 
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DICA 02 - EXPEDIÇÃO DE ORELLANA - 1542 

 CONQUISTA DO EL DORADO E O PAÍS DA CANELA 

 SUBEXPEDIÇÃO DE GONÇALO PIZARRO 

 INÍCIO DA EXPEDIÇÃO EM FEVEREIRO DE 1541 

 NAVEGOU PELO SOLIMÕES-AMAZONAS 6.000 Km 

 CRONISTA DA EXPEDIÇÃO – FREI  

 GASPAR DE CARVAJAL 

 

DICA 03 - EXPEDIÇÃO DE URSÚA/AGUIRRE – 1560/1561 

 CONQUISTA DO EL DORADO, LAGO DE PAITITI, A GRAN OMÁGUA, O PAÍS DAS CANELAS. 

 EXPEDIÇÃO DRAMÁTICA 

 ASSASSINATO DE PEDRO DE URSÚA 

 A ESPANHA SE DESINTERESSOU PELA AMAZÔNIA POR 70 ANOS 
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DICA 04 - CONSEQUÊNCIAS DA UNIÃO IBÉRICA (1580-1640) 

 EM 1581, FOI ASSINADO O TRATADO DE TOMAR, QUE CRIAVA A UNIÃO IBÉRICA. 

 DIVISÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DOIS “ESTADOS”. 

 O ESTADO DO MARANHÃO, COM SEDE EM SÃO LUÍS, E ESTADO DO BRASIL, COM SEDE EM SALVADOR.  

 INVASÕES ESTRANGEIRAS NO BRASIL. 

DICA 05 - O TEMPO DA UNIÃO IBÉRICA 

Quando a coroa portuguesa estava sobre a cabeça de Felippe III da Espanha (que também era Felippe II de 

Portugal), os territórios correspondentes às conquistas portuguesas do Maranhão e Grã-Pará foram 

separados do governo-geral do Estado do Brasil e passaram a formar uma nova unidade colonial: o Estado 

Independente do Maranhão, com governo próprio, subordinação direta à União Ibérica e sede na cidade de 

São Luís (Carta Régia de 13 de junho de 1621). O extenso território do novo estado colonial estendia-se, no 

sentido Leste-Oeste, desde o Ceará até o Pará. 

O Estado Independente do Maranhão instalou-se no dia 3 de setembro de 1626, quando tomou posse o seu 

primeiro governador e capitão-general, o fidalgo da Casa Real Francisco Coelho de Carvalho, nomeado para 

o cargo havia cerca de três anos (23 de setembro de 1623). Por ordem de Matias de Albuquerque, 

governador e capitão-general do Estado do Brasil, Francisco Coelho de Carvalho detivera-se em Pernambuco, 

ajudando a combater as tropas invasoras do general holandês Jacobo Willekhens e retardando a sua 

transferência para a cidade de São Luís. 
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Com a criação e instalação do novo Esatado colonial, fechava-se, na letra da lei, o ciclo de subordinação dos 

governos das conquistas do Maranhão e Grão-Pará ao Estado do Brasil, que se iniciara com a expulsão dos 

franceses em 1615. 

O extenso território correspondente ao primitivo Estado Independente do Maranhão manteve-se 

desvinculado do estado do Brasil durante cerca de dois séculos e foi objeto de sucessivas restruturações 

políticas: 

 13 de abril de 1633 – divisão do Estado do Maranhão em duas capitanias, a do Maranhão e Grão-Pará, 

diretamente subordinadas a União Ibérica. 

 25 de fevereiro de 1652 – Extinção do Estado do Maranhão e criação das capitanias independentes do 

Maranhão e Grão-Pará. 

 25 de agosto de 1654 – Criação do Estado do Maranhão e Grão-Pará, com sede em São Luís. 

 31 de julho de 1751 – Criação do Estado do Grão-Pará e Maranhão, com sede em Belém. 

 20 de agosto de 1772 – Desdobramento do Estado do Grão-Pará e Maranhão em duas unidades políticas: 

Estado do Grão-Pará e Rio Negro e do Maranhão e Piauí. 

O Estado do Grão-Pará e Rio Negro era formado por duas subunidades: a Capitania do Grão-Pará, cuja capital, 

a cidade de Belém, era a sede do governo-geral; e a capitania de São José do Rio Negro, raiz política do Esatdo 

do Amazonas, com governo subalterno ao do Pará e sede na vila de Barcelos, no médio Rio Negro. 

• 18 de agosto de 1823 – Extinção do Estado do Grão-Pará e rio Negro. 

Os vínculos do Estado do Grão-Pará e Rio Negro refizeram-se com a mudança da corte portuguesa para o rio 

de Janeiro em 1808 e a instituição do Reino Unido de Portugal e Algarves. A adesão do Pará à Independência 

do Brasil (15 de agosto de 1823) levou à extinção do Estado do Grão-Pará e Rio Negro e a consequente 

integração do seu território ao Império do Brasil, no dia 18 de agosto de 1823. Logo depois a antiga Capitania 

de São José do Rio Negro aderiu à Independência do Brasil (9 de novembro de 1823) e jurou fidelidade ao 

Imperador (dia 22 do mesmo mês); mas ao contrário do que esperava, não foi reconhecida como Província 

do Império, e em 1832 viu-se reduzida à simples Comarca da Província do Pará. 
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Essa Relação de subordinação política somente se extinguiria no dia 1º de janeiro de 1852, com a instalação 

da Província do Amazonas, criada em 5 de setembro de 1850. 

Amazonas, notícias da História – Período colonial. ETELVINAGARCIA 

DICA 06 - OCUPAÇÃO MILITAR: O FORTE DO PRESÉPIO (1616) 

• OCUPAÇÃO COM CLAROS OBJETIVOS MILITARES. 

• EM 1612 OS FRANCESES INVADEM O MARANHÃO. 

• ALEXANDRE DE MOURA EXPULSA OS FRANCESES DO MARANHÃO. 

• FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO CONSTRÓI UM FORTE EM 1616. 

DICA 07 - EXPEDIÇÃO DE PEDRO TEIXEIRA (1637-1639) 

• DE BELÉM A REAL AUDIÊNCIA DE QUITO. 

• A CHEGADA DOS PORTUGUESES (1638) ALARMOU AS AUTORIDADES HISPÂNICAS NA AMÉRICA 

• OS ESPANHÓIS ORDENAM A VOLTA DE PEDRO TEIXEIRA, MAS SÓ RETORNAM EM 1639. 

• ACOMPANHARAM NA EXPEDIÇÃO: PADRES JESUÍTAS CRISTÓBAL DE ACUÑA E ANDRÉS DE ARTIEDA; FREI 

AFONSO DE ARMEJO, FREI DIOGO DA CONCEIÇÃO, JOÃO DA MERCÊ E PEDRO DE LA RUE. 

DICA 08 - AS ORDENS RELIGIOSAS 

Os Franciscanos da Província de Santo Antônio chegaram a Belém em 1618, mas já estavam há tempo no 

Maranhão. Os da Província da Piedade e da Província da Conceição da Beira e Minho chegaram a Belém nos 

anos de 1693 e 1706, respectivamente. 

Esses missionários, até o século 18, administraram cerca de 26 aldeamentos indígenas distribuídos por 

diversas áreas do baixo Amazonas: ilha do Marajó, região entre a margem esquerda do Rio Amazonas e a 
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fronteira da Guiana Francesa, adjacências de Gurupá, distritos do Amazonas até Nhamundá, inclusive Xingu 

e Trombetas. 

Os Jesuítas já tinham se apresentado na parte norte da América portuguesa. Em 1607, estiveram na Serra de 

Ibiapaba, no Ceará, sob a liderança do padre Luís Figueira. Outros chegaram a São Luís nos anos de 1615, 

1622 e em 1636 e 1643 chegaram até Belém. Mas, a obra missionária dos jesuítas, propriamente dita, iniciou-

se com a chegada do padre Antônio Vieira na Amazônia, em 1653. 

Francisco Jorge dos Santos. História Geral da Amazônia 

O jesuíta Antônio Vieira estava investido da autoridade de Superior das Missões e trazendo a carta régia de 

12 de outubro de 1652, que lhe dava a “faculdade de evangelizar, fundar Igrejas, Missões pelo sertão e 

paragens, que lhe parecessem convenientes, levar indígenas consigo, e descer das florestas os silvícolas (que 

vivem na selva), ou deixá-los em suas aldeias como julgar por mais necessário à sua conservação.” 

Pontes Filho. História do Amazonas 

No tempo do padre Vieira, os jesuítas defenderam veementemente a liberdade dos índios, o que lhes custou 

duas expulsões da região (1661 e 1684). Esses fatos foram liderados por colonos leigos descontentes com a 

política indigenista que os inacianos praticavam. 

A partir de fins do século 17, atuaram como administradores espirituais e temporais em cerca de 19 aldeias 

indígenas ao longo do rio Amazonas, pela margem direita e seu sertão sul, no trecho compreendido do delta 

do rio até a região do rio Madeira. 

Os Carmelitas chegaram a Belém em 1627. Esses missionários administraram todos os aldeamentos do rio 

Solimões a partir do início do século 18 quando os portugueses expulsaram os espanhóis da região. 

Administraram também aldeamentos do rio Negro e Branco. A muitos desses núcleos coloniais foram 

transformados em vilas ou lugares, que atualmente são cidades do estado do Amazonas. 

Alguns dos aldeamentos missionários do Solimões administrados pelos carmelitas, foram fundados em fins 

do século XVII e início do século XVIII, pelo padre Samuel Fritz, jesuíta a serviço do governo espanhol. 
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Os Mercedários eram missionários espanhóis da ordem de Nossa Senhora das Mercês, chegaram a Belém 

com a expedição de Pedro Teixeira, em 1639, oriundos do Vice-Reino do Peru (Vice-rei do Peru: D. Luiz 

Jeronymo de Cabrera Bobadilha y Mendonza; governador de Quito: D. Alonzo Perez de Salazar). 

Administraram uns aldeamentos no delta do Amazonas, mas atuaram principalmente, na porção territorial 

que compreende o rio Urubu até o baixo Negro. 

Francisco Jorge dos Santos. História Geral da Amazônia/ Amazonas, notícias da História – Período colonial. 

ETELVINA GARCIA 

DICA 09 - AMAZÔNIA NO SÉCULO XVIII 

Na tentativa de recuperar a economia do reino português, D. José I (1750-1777) fez um conjunto de 

transformações políticas e econômicas que alterou significativamente o quadro das relações coloniais. 

Influenciado pelo pensamento Ilustrado do século 18, o todo-poderoso Sebastião José de Carvalho e Mello, 

ministro de D. José I, tratou de pôr em prática uma política de recuperação nacional para diminuir a 

dependência da economia inglesa e promover uma ampla modernização nas instituições políticas, sociais, 

ideológicas, religiosas e culturais. Paradoxalmente a economia continuou nos velhos moldes da política 

mercantilista.  

Pombal cuidou logo de vencer as obrigações diplomáticas do Tratado de Madri, com a intenção de consolidar 

os direitos de Portugal sobre os extensos territórios ultramarinos; e de introduzir mudanças na estrutura de 

poder da Amazônia colonial portuguesa. – mais adiante falaremos dos tratados e limites para o território 

brasileiro. 

DICA 10 - A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA POMBALINA 

• Extinção do Estado do Maranhão e Grão-Pará e consequente instituição do Grão-Pará e Maranhão, com 
sede em Belém (carta régia de 31 de julho de 1751); criação da Capitania de São José do rio Negro, com 
governo próprio, subordinado ao Estado do Grão-Pará e Maranhão (carta régia de 3 de março de 1755). 
A cidade de Belém superava a cidade de São Luís em importância econômica e política e passava a 
constituir o elo de ligação de um grande eixo de navegação que se estendia do alto Solimões às cidades 
portuárias portuguesas, via Oceano Atlântico. 

• Extinção do poder temporal dos missionários sobre os índios (Lei régia de 7 de junho de 1755). Esse poder 
passou a ser exercido nas vilas pelos juízes ordinários, vereadores e oficiais de justiça; e nas aldeias pelos 
respectivos tuxauas (principais). 

• Extinção do Regimento das Missões e instituição do Regimento do Diretório (3 de maio de 1757), com 95 
parágrafos, traçando normas para execução de nova política indigenista, entre elas a que proibia o índio 
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de se expressar em língua nativa e a que obrigava adotar sobrenome português. O Regimento do 
Diretório não alcançou os objetivos esperados por Pombal e foi extinto por carta régia de 12 de maio de 
1798. 

• Incorporação das missões religiosas ao Estado português, convertendo-as em vilas ou em lugares, 
conforme seu estágio de crescimento, e substituindo-lhes os nomes indígenas por nomes lusitanos (Lei 
de 6 de junho de 1755). 

• Expulsão dos padres jesuítas, de Portugal e de seus domínios. Os missionários da Companhia de Jesus 
eram os maiores empresários da Amazônia naquele tempo e foram punidos, também com o confisco de 
todos os seus bens (Lei de 3 de setembro de 1759). 

• Criação da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão (7 de junho de 1755), com capital e 
privilégios monopolistas. Cabia a essa empresa criar a infraestrutura para o desenvolvimento da 
agricultura tropical de base capitalista, incentivada pela concessão de terra, crédito e implementos 
agrícolas, e coordenar as atividades de navegação, comércio exterior, entrada de colonos (açorianos) e 
tráfico de escravos africanos. 

• Estímulo aos casamentos entre portugueses e índios, incentivando assim a permanência dos colonos e o 
fortalecimento da estrutura daquela sociedade em formação. 

 

Obs. D. José I declarou dignos de sua real atenção tanto os portugueses que se casassem com índias, como 

as portuguesas que escolhessem um índio para marido. Concedeu-lhes o direito de preferência para as 

ocupações nas terras em que se estabelecessem; considerou seus filhos e descendentes hábeis e capazes de 

qualquer emprego, honra ou dignidade; e proibiu que contra eles fosse praticada qualquer forma de 

discriminação. 

Amazonas, notícias da História – Período colonial. ETELVINAGARCIA 

DICA 11 - GOVERNO GERAL DOS ÍNDIOS 

Nas Vilas, o governo temporal era exercido pelos juízes ordinários, vereadores e oficiais de justiça e nos 

aldeamentos indígenas pelos Principais (tuxauas). Havendo, entretanto, em cada povoação um diretor de 

índios “para dirigir com acerto os referidos índios de baixo de ordens”, aos missionários seria confiada apenas 

a direção espiritual. 

Francisco Jorge dos Santos. História Geral da Amazônia 
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DICA 12 - A CABANAGEM (1835-1840) 

 

A guerra civil que ocorreu no Pará e no Amazonas, a Cabanagem, foi um movimento revolucionário com 

características populares. 

A participação de tapuios, caboclos e negros, aparte mais  pobre da população que habitava as cabanas, deu 

origem ao nome do movimento. Essa população era explorada violentamente pelos fazendeiros e pelas 

autoridades políticas, militares e religiosos locais. A revolta foi uma tentativa de modificar sua situação 

miserável e de injustiça social. 

Tomaram parte na revolta Filipi Patronni, o Cônego Batista Campos, Félix Clemente Malcher, os irmãos 

Vinagre, Lavor Papagaio, Eduardo Angelim e outros. A guerra tomou, impetuosamente,o território paraense  

e,depois,o amazonense. O líder no Amazonas foi Bernardo de Sena. 

O general Soares Andrea foi responsável por reprimir o movimento no Pará. No Amazonas, os cabanos 

tomaram a vila de Manaus; posteriormente, Maués, Parintins, Silves e Borba. O repressor do movimento, no 

Amazonas, foi Ambrósio Aires, o Bararoá. 

Ambrósio Aires formou um exército de voluntário se ao retornar de Autazes foi atacado por sete canoas dos 

cabanos, grande parte compostas por índios muras, onde foi morto. 
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O último foco do movimento foi a cidade de Maués. Nesse período, destacou-se o comandante Miranda 

Leão, que pôs fim ao movimento no Amazonas. 

DICA 13 - SISTEMA DE AVIAMENTO 

O comércio da borracha obedecia ao sistema de aviamento, prática que consistia no financiamento dos 

gêneros, como ferramentas, remédios, roupas, comida enlatada, armas etc., Ao Comerciante (aviador), por 

parte dos financistas locais (bancos nacionais e internacionais. As mercadorias eram fornecidas ao 

seringalista pelo aviador que, por sua vez recebia esses débitos em borracha “in natura” em tempo de safra. 

O seringalista tirava os gêneros de que necessitava para a sua família e o restante repassava ao seringueiro 

no barracão, numa cadeia de endividamento progressivo. Embora tenha havido um significativo aporte 

monetário na economia, o que valia mesmo era o sistema de crédito. 

 

 

DICA 01 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTADO DO AMAZONAS 

Situado na região Norte, o Amazonas é o maior estado do país em extensão territorial. Capital: Manaus. 

Fuso horário: -4, uma hora a menos que Brasília. Entretanto, treze municípios no oeste do estado estão no 

fuso horário -5, duas horas a menos que Brasília. 

Limites: com o estado do Pará ao leste, Mato Grosso ao sudeste, Rondônia e Acre ao sul e sudoeste, Roraima 

ao norte. Fronteiras: Venezuela ao norte, Colômbia ao noroeste e Peru a oeste. 

Por se situar entre duas fronteiras, em uma área de tríplice fronteira, São Gabriel da Cachoeira é uma cidade 

estratégica no planejamento de fronteiras do Brasil.  

GEOGRAFIA DO AMAZONAS - PROF. LEANDRO SIGNORI 
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Tabatinga, no Amazonas, e Letícia, na Colômbia são consideradas cidades gêmeas, isto é, cidades em 

fronteira que se caracterizam pela integração urbana com cidades de países vizinhos. 

Amazônia Internacional: região natural geográfica do continente sul-americano, que tem como 

característica uma extensa bacia hidrográfica e uma vegetação de floresta densa e úmida. Localizada em 

grande parte no Brasil. 

 

Amazônia Legal: instituída para fins de planejamento governamental, abrange a Amazônia no Brasil. Área 

de atuação da SUDAM. 
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1.1 Mesorregiões e microrregiões do estado do Amazonas 

As mesorregiões e microrregiões são uma regionalização do território brasileiro, feita pelo IBGE, com o 

objetivo de facilitar o levantamento de dados por meio de pesquisas e censos, além de fornecer subsídios 

para a gestão e administração territorial e para a implementação de políticas públicas. O estado do Amazonas 

possui quatro mesorregiões, cada uma subdividida em outras microrregiões. 

Mesorregião Microrregião Municípios 

Norte Amazonense 
Barcelos 

Barcelos, Novo Airão, Santa Isabel do Rio Negro e São 

Gabriel da Cachoeira 

Japurá Japurá e Maraã 

Sudoeste Amazonense Alto Solimões 

Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte 

Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, 

Tabatinga e Tonantins 
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Juruá 
Carauari, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati 

e Juruá 

Centro Amazonense 

Tefé Alvarães, Tefé e Uarini 

Coari Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga, Coari e Codajás 

Manaus 
Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, 

Manacapuru, Manaquiri e Manaus 

Rio Preto da Eva Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva 

Itacoatiara 
Itacoatiara, Itapiranga, Nova Olinda do Norte, Silves e 

Urucurituba 

Parintins 
Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Nhamundá, 

Parintins, São Sebastião do Uatumã e Urucará 

Sul Amazonense 

Boca do Acre Boca do Acre e Pauini 

Purus Canutama, Lábrea e Tapauá 

Madeira Apuí, Borba, Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã 

   

DICA 02 - Características físicas do estado do Amazonas 

2.1 Estrutura geológica 

A estrutura geológica pode ser definida como os tipos de rochas que compõem uma determinada área, sua 

distribuição, idade e o processo geológico que as formou. Na estrutura geológica do Amazonas, identificam-

se três Províncias Estruturais: Bacia Sedimentar do Amazonas, Escudo das Guianas e Escudo do Brasil Central.  
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Bacia Sedimentar Amazônica - também chamada de Província Estrutural Amazonas-Solimões, é a estrutura 

geológica predominante do estado. Abrange uma faixa alongada no sentido longitudinal, com cerca de 200 

quilômetros de largura em cada lado do eixo do Rio Amazonas. 

Essa formação geológica situa-se entre o Escudo das Guianas (ao norte), e o Escudo do Brasil Central (ao sul). 

A história de sua origem está associada a ingressões e regressões marinhas sucessivas. Dessa forma, recebeu 

sedimentos de quase todas as eras geológicas. Apesar disso, são considerados terrenos cuja gênese é 

considerada relativamente recente no tempo geológico da Terra, pois estão constantemente recebendo 

novos aportes de sedimentos das áreas do seu entorno. Pelo fato de receberem grande aporte de material 
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orgânico, nas bacias sedimentares encontram-se materiais fósseis de grande valor econômico, como os 

combustíveis fósseis e minerais não-metálicos. 

Escudos do Amazonas - abrangem pequena porção do estado. Uma pequena porção ao norte insere-se na 

estrutura do Escudo das Guianas, e uma pequena porção ao sudoeste insere-se no Escudo do Brasil Central. 

São áreas de formação muito antiga, do início da consolidação da crosta terrestre, muito desgastados pela 

erosão. Nos escudos cristalinos encontram-se bens minerais metálicos, de importante valor econômico. No 

Escudo das Guianas, estão as maiores altitudes do estado e do Brasil. 

2.2 Relevo 

Relevo pode ser definido como as diferentes fisionomias e feições que se apresentam na camada superficial 

da Terra.  

Compartimentos do relevo do Amazonas (classificação de Jurandyr Ross): Planalto da Amazônia Oriental, 

Planaltos Residuais Norte-Amazônico, Planaltos Residuais Sul-Amazônico, Depressão Marginal Norte-

Amazônica, Depressão da Amazônia Ocidental e Planície do Rio Amazonas. 

As depressões correspondem a 70% do relevo amazonense. A planície ao longo do Rio Amazonas, ocupa 

cerca de 15% do seu espaço, e o restante é ocupado por planaltos, situados nas porções norte e leste. 

O relevo é relativamente baixo, com cerca de 85% de superfície abaixo dos cem metros de altitude.  

Os pontos culminantes (pontos mais altos) do Brasil estão localizados no estado, nos Planaltos Residuais 

Norte-Amazônicos: Pico da Neblina, com 2.995,30 metros de altitude e o Pico 31 de Março, com 2.974,18 

metros de altitude. 

2.3 Vegetação 

A Floresta Amazônica é a vegetação amplamente dominante no estado. É a mais extensa floresta tropical do 

mundo e o maior ecossistema brasileiro. Características: densa (fechada, muitas árvores por unidades de 

área), ombrófila (associada a climas chuvosos), latifoliada (folhas largas e grandes, o que facilita a 

transpiração) e perenifólia (têm folhas durante o ano inteiro).  

A cobertura florestal da Floresta Amazônica é subdividida em dois subtipos: matas de planície de inundação 

(mata de várzea e mata de igapó) e matas de terra firme. 
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Mata de terra firme: área que nunca inunda, na qual se encontra vegetação de grande porte, com árvores 

chegando aos 60 metros de altura. O entrelaçamento das copas das árvores forma um dossel que dificulta a 

penetração da luz, originando um ambiente sombrio e úmido no interior da floresta.  

Mata de várzea: área sujeita a inundações periódicas, com a vegetação de médio porte raramente 

ultrapassando os 20 m de altura. Como se situa entre as matas de igapó e de terra firme, possui 

características de ambas.  

Mata de igapó: desenvolve-se ao longo dos rios, numa área permanentemente alagada. É constituída por 

árvores de menor porte, incluindo palmeiras, e plantas aquáticas, destacando-se a vitória-régia. 

O solo amazônico apresenta, em geral, pouca espessura e baixa fertilidade, devido ao processo de lixiviação, 

isto é, a constante lavagem de seus nutrientes devido às abundantes chuvas. A maior parte dos nutrientes 

das plantas é produzida pela própria floresta, proveniente do seu húmus, uma pequena camada do solo 

formada pela decomposição de restos orgânicos, bastante fértil. 

Estudos sobre o clima têm mostrado que a Amazônia possui grande importância para a estabilidade 

ambiental do planeta pelas altíssimas quantidades de carbono fixadas na massa vegetal e sequestrada 

anualmente da atmosfera. Essa massa vegetal evapora algo em torno de sete trilhões de toneladas de água 

anualmente para a atmosfera. A floresta Amazônica é uma das principais reservas de biodiversidade do 

mundo. Estima-se que abrigue pelo menos a metade de todas as espécies vivas do planeta. 

2.4 Clima 

O Amazonas está localizado na zona equatorial, porção do globo terrestre próxima à Linha do Equador, em 

regiões de baixa latitude. Por receber grandes quantidades de insolação ao longo do ano inteiro, essa é a 

região mais quente e úmida da terra.  

O clima é definido como Equatorial ou Tropical Equatorial.   

É um clima quente e úmido, com temperaturas médias anuais acima de 26°C e precipitação média anual 

acima de 2.500 mm (milímetros).  As chuvas distribuem-se de maneira irregular ao longo do ano, com a 

existência de um pequeno período seco, sendo agosto o mês mais seco. As amplitudes térmicas diária e 

anual são baixas. 
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Dentro do estado, a região com maior índice pluviométrico é a Noroeste, com destaque para o município de 

São Gabriel da Cachoeira e suas proximidades. 

O clima do estado também é influenciado pelas massas de ar, pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) 

e pelos El Niño e La Niña. 

A massa Equatorial atlântica (mEa) origina-se no Atlântico Norte Equatorial e forma os ventos alísios de 

nordeste. Atua no litoral norte e nordeste do país, principalmente na primavera e no verão, mas alcança o 

estado do Amazonas. Como é uma massa quente e úmida, leva chuva e umidade ao penetrar no Amazonas.  

A massa Equatorial continental (mEc), formada na região, é a responsável pelo seu clima quente e chuvas 

abundantes. Ela também influencia todo o território brasileiro, deslocando calor e umidade e provocando 

instabilidade. Estende-se para o sul no verão, e, no inverno, se retrai.  

Durante o inverno (meses de maio a julho), a massa Polar atlântica (mPa) avança sobre o território 

brasileiro, diminuindo as temperaturas e causando o efeito da friagem em porções do sul do estado do 

Amazonas. É uma massa de ar fria e úmida, mas chega seca, sem umidade, no sul do Amazonas.  

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) forma-se na área de baixas latitudes, no entorno da Linha do 

Equador, causando a instabilidade do tempo e chuvas na faixa Equatorial. A ZCIT possui um deslocamento 

ao longo do ano, com enorme influência na distribuição das chuvas no Norte e no Nordeste brasileiro. Em 

determinadas épocas, a ZCIT atinge posições mais ao sul do Equador, causando precipitações na Região 

Nordeste, principalmente no Norte dessa região. 

El Niño e La Niña são fenômenos climáticos que resultam das interações entre a atmosfera e o oceano. 

Ambos envolvem mudanças na temperatura da superfície oceânica e na circulação atmosférica, gerando 

alterações significativas no clima global. Em ano de El Niño há uma diminuição das chuvas, em ano de La 

Niña há um aumento de chuvas, no Amazonas. Em 2021, ocorreram as maiores cheias dos rios em 91 anos 

no estado do Amazonas. Foi um ano de La Niña muito intenso e severo.  

Clima do Amazonas, conforme a classificação de Köppen-Geiger. Subtipos: 

Clima Af - Clima tropical equatorial. Sempre úmido, não apresenta estação seca e a precipitação do mês 

menos chuvoso é igual ou superior a 60mm. Abrange a maior parte do estado. 
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Clima Am - Clima tropical de monção. Possuir uma curta estação seca, apresenta pelo menos um mês seco, 

com precipitação média mensal inferior a 60mm. Restringe-se à parte leste do estado. 

A evapotranspiração da floresta amazônica forma grandes massas de ar úmidas, que se deslocam 

carregando a umidade da Amazônia para o Centro-Sul do Brasil e são responsáveis, no verão, por boa parte 

das chuvas na regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, além do Peru, Bolívia, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esse 

deslocamento é conhecido como "rios voadores". 

2.5 Hidrografia 

O estado do Amazonas é banhado pela Bacia Hidrográfica Amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo.  

O Amazonas é o seu principal rio. Possui o maior volume de água do planeta, devido à presença de afluentes 

nos dois hemisférios. Nasce na Cordilheira dos Andes, ao entrar em território brasileiro é chamado de 

Solimões, na confluência com o Rio Negro recebe o nome de Amazonas. É inteiramente navegável no Brasil.  

A bacia amazônica possui o maior potencial hidrelétrico não instalado do país.  

Na região amazônica, está localizado também o maior aquífero de que já se tem conhecimento no planeta, 

o Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA). Possui uma área de 1,3 milhão de quilômetros quadrados, 

somente no Brasil, nos estados do Amapá, Pará, Amazonas, Acre e Rondônia. Estima-se que o aquífero se 

estenda até a Cordilheira dos Andes.  

Principais rios do estado: 

Rio Solimões – principal afluente do Amazonas. O encontro do Solimões com o Negro forma o Rio Amazonas, 

que fica bicolor, por cerca de 6 km, pois, as águas desses rios não se misturam devido às diferenças de 

densidade, velocidade e temperatura. 

Rio Negro - entra no país ao norte do estado do Amazonas, próximo à cidade de São Gabriel da Cachoeira. 

As suas águas são muito escuras devido à decomposição da matéria orgânica vegetal que cobre o solo das 

florestas e é carregada para o rio pelas inundações. 

Rio Madeira - nasce na Cordilheira do Andes. Ao chegar em Rondônia, na fronteira entre Brasil e Bolívia, 

recebe o Rio Mamoré e seu afluente Guaporé, quando passa a ser denominado de Rio Madeira. Nesse rio 

estão localizadas as usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no estado de Rondônia. 
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Os rios do Amazonas se diferenciam em função da quantidade de sedimentos carregados e da composição 

química de suas águas. Por isso, costumam ser classificados entre rios brancos, rios negros e rios claros. 

Rios brancos – são ricos em nutrientes e apresentam aspecto turvo, devido à grande quantidade de 

sedimentos em suspensão, oriundos do trajeto que percorrem desde suas cabeceiras - alguns dos quais 

nascem próximos à Cordilheira dos Andes. Exemplo: Rio Solimões. 

Rios negros – apresentam cor negra, decorrente presença de matéria orgânica e de sua decomposição, o 

que lhes confere elevada acidez. Possuem baixa carga de sedimentos em suspensão. Boa parte desses rios 

nasce na região do Planalto das Guianas. Exemplo: Rio Negro. 

Rios claros – não transportam sedimentos em suspensão e possuem baixa quantidade de matéria orgânica. 

As águas claras variam de verde-claro a verde-oliva. 

 

DICA 03 - Povoamento e ocupação do estado do Amazonas 

O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, dividiu as terras americanas entre espanhóis e portugueses. 

Por esse tratado, grande parte da região Amazônica constituiu-se em uma possessão da Espanha. Contudo, 

durante o período colonial, Portugal foi gradativamente avançando pelo território para além da linha de 

Tordesilhas, fixando a ocupação pelo largo interior do Brasil atual e da Amazônia brasileira.  

Em 21 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral aporta no Brasil, mas somente a partir de 1530 os portugueses 

decidem colonizar o Brasil. Inicialmente, a colonização se concentrou no litoral, sobretudo no Nordeste, 

devido ao bom desenvolvimento da cana-de-açúcar e seu elevado valor no mercado europeu. 

Ao longo do século XVI, ingleses, franceses e holandeses implantaram, de forma clandestina, colônias e 

feitorias nos rios e no litoral amazônico, tornando o monopólio ibérico sobre a América cada vez mais 

contestado. Para expulsá-los, a partir de 1580, com a consolidação da colonização no litoral brasileiro, o 

governo português - à época, sob o regime da União Ibérica -, resolveu estender seu domínio pelo litoral 

norte. 

A expulsão dos franceses do atual Maranhão, em 1615, assinalou o início da conquista e ocupação da 

hinterlândia amazônica. Em 1616, os portugueses fundam o Forte do Presépio, que dá origem à cidade de 

Belém, localizada no limite da Linha de Tordesilhas.  
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De grande importância para o reconhecimento da região foi a expedição fluvial Pedro Teixeira, em 1637, 

que sai da foz do Amazonas com destino a Quito, rompendo o limite do rio Tapajós, ponto extremo da 

ocupação portuguesa até então. 

Para assegurar a posse das terras na Amazônia, a coroa portuguesa passou a construir uma série de 

fortificações na região durante todo o século XVIII. Dessa forma, foi gradativamente ultrapassando os limites 

estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas e conhecendo melhor a Amazônia. 

Missões Jesuíticas - Concomitante à expansão militar, na Amazônia, as missões religiosas foram 

extremamente importantes para a ocupação territorial e a consequente expansão dos domínios coloniais 

portugueses.  

As missões contribuíram para fixar os marcos de penetração ao longo da extensa rede fluvial amazônica e 

foram sistematicamente utilizadas por Portugal para a realização de uma política expansionista, para garantir 

a sujeição dos grupos indígenas e do controle territorial do vale amazônico. 

No processo de expansão territorial do Amazonas, também foi significativa a busca pelas "drogas do sertão" 

- nome genérico dado aos produtos extraídos da floresta, como cacau, baunilha, pimenta, canela, cravo e 

outros produtos de grande valor no mercado europeu.  

O avanço da ocupação portuguesa para o oeste da Amazônia, também, contou com as tropas de resgate, 

expedições que partiam para “resgatar” prisioneiros indígenas que seriam executados por tribos inimigas.  

Tratado de Madri – assinado em 1750, com base no princípio do uti possidetis, segundo o qual cada nação 

conservaria as terras que já tivessem efetivamente ocupado. Grande parte da Amazônia brasileira atual 

passou a pertencer a Portugal. 

Diretório dos Índios - criado no governo do Marquês de Pombal, em 1759, com a expulsão dos jesuítas do 

Brasil. Os aldeamentos indígenas foram elevados à condição de vilas ou aldeias, administradas por um 

diretor.  

Os índios passaram a trabalhar para os diretores de suas aldeias, para os colonos particulares e para o 

governo, de forma escrava. A redução acentuada da população indígena motivou a abolição desse sistema 

em 1798.  
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3.1 Evolução Político-Administrativa  

- 1621 - criação do Estado do Maranhão e Grão-Pará, subordinado diretamente a Coroa portuguesa, 

politicamente independente do Estado do Brasil. 

- 1751 - Estado do Maranhão e Grão-Pará passa a se chamar Estado do Grão-Pará e Maranhão.  

- 1755 - Capitania do Grão-Pará foi dividida e criada a Capitania de São José do Rio Negro (atual estado do 

Amazonas e parte do estado de Roraima), instalada na cidade de Barcelos, mas subordinada ao estado do 

Grão-Pará e Maranhão. 

- 1822 - Independência do Brasil, as antigas capitanias reais foram transformadas em províncias. A capitania 

de Rio Negro, foi incorporada à Província do Pará.  

- 1850 - criação da Província do Amazonas, desmembrada da Província do Pará.  

- 1889 - Proclamação da República, as antigas províncias brasileiras passaram à categoria de estados, 

mantendo as mesmas fronteiras. Assim surge o estado do Amazonas. 

3.2 Ciclos Econômicos da Borracha 

Primeiro Ciclo da Borracha (1879-1912) 

O ciclo da borracha é o primeiro grande ciclo econômico da Amazônia, que teve o seu auge entre 1879 e 

1912. Para impulsionar sua indústria, as fábricas inglesas passaram a importar a matéria prima em grandes 

quantidades. O governo brasileiro então incentiva a migração para a região. A força de trabalho extra veio 

da região Nordeste do Brasil. Estima-se que, entre 1870 e 1900, 300 mil nordestinos tenham migrado para a 

Amazônia. 

Foi por meio do ciclo da borracha que se viveu o que se chama de Fase Áurea de Manaus (1890-1912), 

quando a cidade passou por grandes transformações em decorrência dos lucros produzidos pela borracha. 

Um dos grandes investimentos da época foi a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.  

O primeiro boom da borracha durou pouco. Plantações de seringais foram estabelecidas no Sudeste Asiático, 

e as plantações na Malásia começaram a produzir látex de melhor qualidade, em quantidades maiores e por 

um preço mais acessível. Consequentemente, a produção de borracha na Amazônia sofreu uma redução 

drástica.  

Segundo Ciclo da Borracha (1942-1945) 
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Na Segunda Guerra Mundial, os seringais dos ingleses, na Ásia, foram tomados pelo Japão, que impediu a 

exportação para a Europa e Estados Unidos. Com isso, o governo brasileiro firmou um acordo com os norte-

americanos, que investiram na extração da borracha amazônica. O governo brasileiro se encarregou de 

arregimentar nova mão-de-obra para os seringais da Amazônia. Centenas de milhares de migrantes, 

provenientes, sobretudo do Nordeste, vão para a região para trabalhar nos seringais, ficando conhecidos na 

história como “Soldados da Borracha”. Era o governo de Getúlio Vargas (1930-1945), que propôs a "Marcha 

para o Oeste", com objetivos de colonização do Brasil central. 

Esse novo ciclo durou pouco. Ao final da guerra, os Estados Unidos voltaram a importar a borracha asiática 

e suspenderam os investimentos que estavam fazendo no Brasil, e a Amazônia volta a sofrer com a 

decadência econômica. 

3.3 Governos Militares 

Com a chegada dos militares ao poder em 1964, a ocupação da Amazônia ganha um novo capítulo, passando 

a ser uma das prioridades do governo. No governo militar, a ocupação da Amazônia era vista sob um aspecto 

estratégico, como um espaço de fronteira em três sentidos: 

Fronteira geopolítica: espaço de afirmação do poder nacional em áreas de “fronteira morta” (faixa de limites 

internacionais pouco povoada sujeita a pressões de Estados estrangeiros e de facções criminosas ligadas ao 

narcotráfico, ao contrabando e ao comércio ilegal de armas). Sua ocupação efetiva permitiria o exercício do 

poder nacional nas faixas de fronteiras. 

Fronteira demográfica: área de atração de fluxos migratórios e válvula de escape de tensões sociais no 

campo. A Amazônia era um grande vazio, que poderia receber os excedentes populacionais do Centro-Sul e, 

principalmente do Nordeste, diminuindo as pressões pela reforma agrária. 

Fronteira econômica: área de implantação de grandes projetos florestais, minerais e industriais com 

produção destinada à exportação, além de projetos agropecuários baseados na grande propriedade. Os 

recursos naturais da Amazônia e os incentivos financeiros do Banco da Amazônia seriam os fundamentos da 

valorização econômica regional. 

Foram construídas grandes estradas, usinas hidrelétricas, implantados grandes projetos de mineração e 

grandes projetos agropecuários, além da implantação do distrito industrial da Zona Franca de Manaus.  
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Com todas essas ações, intensificaram-se os fluxos populacionais para a região, que passa a ter um 

crescimento populacional e urbano acelerado. Ao mesmo tempo, entretanto, intensificaram-se os 

problemas ambientais, como o desmatamento, e deflagraram-se problemas sociais, como os conflitos 

fundiários e a invasão de terras indígenas. Esse modelo de ocupação amazônico foi baseado na ideia de 

progresso, mas ocorreu de forma predatória. O Brasil chega ao século XXI com a permanência desses 

problemas e com o contínuo avanço e ocupação da Amazônia, devido, sobretudo, aos grandes projetos 

agropecuários. 

DICA 04 - Características socioeconômicas do estado do Amazonas 

 

4.1 População 

Crescimento da população - O maior índice de crescimento populacional no estado foi registrado no final do 

século XIX, entre 1872 a 1890, quando se registrou uma taxa de crescimento populacional de 156%. Esse 

crescimento acelerado ocorreu em função da expansão econômica do Ciclo da Borracha, que atraiu uma 

grande leva de imigrantes. 

A taxa de crescimento reduziu nas décadas de 1920-1940, apresentando a menor taxa entre 1940-1950, 

momento em que a economia da borracha dava sinal de enfraquecimento. A população volta a crescer de 

forma considerável no período pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente nas décadas de 1970-1980 

devido à consolidação da Zona Franca de Manaus, quando apresentou uma taxa de crescimento de 50%, a 

segunda maior taxa de crescimento já registrada no estado 

Características atuais da população do Amazonas - Segundo a Estimativa da População feita pelo IBGE, em 

2021, a população do estado atingiu 4.269.995 habitantes. É o 15° estado em população do Brasil e o 

segundo em população da região Norte, atrás do Pará. 

A taxa de crescimento populacional do estado vem diminuindo desde a década de 1970-1980. 

A estrutura etária populacional do Amazonas apresenta uma pirâmide demográfica com base larga 

(representando as crianças), corpo relativamente largo (representando os adultos) e topo estreito 

(representando os idosos). 
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A maior parcela da população do estado se situa nas faixas etárias de 10 a 14 anos (11,49%) e de 5 a 9 anos 

(11,03%). Ao longo das últimas décadas a base diminuiu, ao passo que o topo aumentou. Isso significa que o 

percentual de crianças e jovens no cálculo total da população está diminuindo e a de idosos está 

aumentando.   

A diminuição da faixa etária de crianças e jovens é consequência da diminuição das taxas de natalidade e das 

taxas de fecundidade. O aumento das faixas etárias dos idosos significa que a expectativa de vida da 

população tem aumentado. 

A densidade demográfica é baixa, há pouca gente para um espaço tão grande. Pouco mais da metade da 

população do estado está concentrada na capital, Manaus, que apresenta 2.255.903 habitantes (IBGE, 

2021) ou 1.802.525, segundo o Censo de 2010.  

No componente étnico, predominam os pardos (69%) na população do Amazonas. 

4.2 Urbanização 

A história das cidades na Amazônia inicia-se no período colonial. Dos aldeamentos indígenas aos 

aldeamentos missionários e mesmo das fortificações militares, surgiram algumas vilas e cidades.  

Ao longo dos séculos XVII e XVIII, diversos aldeamentos missionários foram fundados, que posteriormente 

foram transformados em vilas pelo Diretório dos Índios. No momento criação da Província do Amazonas, 

desmembrada da Província do Pará, o Amazonas contava com quatro municípios e vinte oito freguesias. As 

principais sedes eram Manaus, Barcelos, Maués e Tefé. 
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A distribuição geográfica das cidades mostra o predomínio das localizações destas às margens dos grandes 

rios, que são a principal via de ligação entre elas, pois a rede rodoviária no Amazonas é reduzida. A calha dos 

rios Amazonas e Solimões concentra o maior número de cidades do estado, e as maiores delas, com 

exceção de Manaus, que se localiza no Rio Negro. 

A população é predominantemente urbana, com cerca de 80% das pessoas vivendo em cidades. Até a década 

de 1970, a população rural do estado era superior à população urbana. A perda da população rural ocorreu 

principalmente por conta do êxodo rural, isto é, a migração da população rural para as cidades. É na década 

de 1980 que a população do estado passa a ser predominantemente urbana.  

Rede urbana do Amazonas - O conjunto de cidades de um determinado território forma uma rede – a rede 

urbana. Dentro da rede urbana, cada cidade possui uma rede de influência, determinada pela sua capacidade 

de oferecer bens e serviços. 

O estudo Regiões de Influência das Cidades (REGIC), do IBGE, é uma publicação de referência sobre a rede 

urbana brasileira. Segundo esse estudo, Manaus é classificada como uma “metrópole”, junto com outras 

cidades importantes como Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, 

Campinas, Florianópolis e Vitória. Ou seja, dentro do cenário nacional, Manaus é uma das cidades mais 

importantes. 

Manaus está, também, no topo de hierarquia urbana do estado do Amazonas, pois é a cidade que possui a 

maior capacidade de oferecer bens e serviços.  

O mapa a seguir mostra a área de influência da rede urbana de Manaus, que se estende por todo o 

Amazonas e Roraima, além de uma pequena área territorial ao oeste do estado do Pará. 
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A região de influência de Manaus é marcada pela fraca existência de níveis intermediários, tendo apenas 

a rede da Capital Regional C, Boa Vista (RR) como nível intermediário capaz de polarizar uma rede própria. 

Ainda se identificam os seguintes centros urbanos importantes dentro da rede urbana do Amazonas: 

• Centros Sub-regionais B: Tabatinga, Manacapuru, Itacoatiara e Parintins.  
• Centros de Zona B: Eirunepé e Tefé. 

Manaus polariza uma das redes de maior abrangência territorial e de menor densidade demográfica do 

Brasil, concentrando a boa parte da população e do PIB da rede. Essa polarização está em grande parte 

relacionada ao Polo Industrial de Manaus, pois uma série de serviços surgiu para dar suporte às atividades 

industriais.  

A implantação da Zona Franca de Manaus fez com que a cidade passasse a abrigar um contingente 

populacional cada vez maior, com grande migração proveniente do próprio estado e de migrantes de outros 

estados do Brasil. 

A hipertrofia de Manaus em relação às demais cidades que compõem a rede manifesta-se na existência de 

poucos níveis hierárquicos intermediários. As grandes distâncias que separam a metrópole das demais 

cidades e vilas também justificam a fragilidade da rede urbana de Manaus. 
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Somente três municípios possuem mais de 100 mil habitantes. Municípios mais populosos (População 

estimada 2021, IBGE): Manaus (2.255.903), Parintins (116.439), Itacoatiara (Itacoatiara), Manacapuru 

(99.613) e Coari (86.713). 

Região Metropolitana de Manaus - criada em 2007, constituída pelos seguintes municípios:  Autazes, 

Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Novo Airão, 

Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Silves. 

Essa região, comandada por Manaus, teve como justificativa para a sua criação as interações estabelecidas 

com os municípios em seu entorno, embora não haja densidade de fluxos de pessoas, mercadorias e serviços 

como em outras regiões metropolitanas do país. Há um processo de conurbação da metrópole de Manaus 

com as cidades de Iranduba e Manacapuru. 

4.3 Fontes de energia 

Devido às características físicas do Amazonas, onde localiza-se a maior bacia hidrográfica do mundo, o estado 

apresenta um bom potencial para a produção de energia hidrelétrica.  

Contudo, a energia proveniente dos rios é pouco representativa no estado. Balbina é a principal hidrelétrica, 

localizada no município de Presidente Figueiredo, no rio Uatumã, que gera cerca de 200 MW. É considerada 

uma das piores hidrelétricas já construídas no país, pelo fato de ter causado um grande impacto ambiental.  

A geração de energia proveniente de Balbina responde por apenas 10% do consumo da cidade de Manaus. 

Cerca de 20% da energia elétrica da capital é proveniente da usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, trazida 

pelo Linhão de Tucuruí ligando a cidade ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Grande parte da produção 

de energia elétrica no estado é oriunda de termelétricas a gás natural, principalmente, e de óleo diesel. 

O estado é o quarto maior produtor brasileiro de petróleo e gás natural em barris de óleo equivalente, o que 
corresponde a pouco mais de 3% da produção total do Brasil. Em gás natural é o terceiro maior produtor e 
em petróleo é o sexto maior produtor. Também é o maior produtor de gás natural em terra do país.  

O gasoduto Coari-Manaus liga o Polo Arara, localizado na região petrolífera de Urucu à Refinaria Isaac Sabbá 
(Reman), em Manaus, num trajeto de 663,2 km. No seu trajeto, passa por sete municípios e a todos 
abastece: Coari, Codajás, Anori, Anamã, Caapiranga, Manacapuru e Iranduba. Fornece gás para sete usinas 
termoelétricas: Manauara, Tambaqui, Jaraqui, Aparecida, Mauá, Cristiano Rocha e Ponta Negra. O petróleo 
de Urucu é transportado por navios até a Reman. A produção de GLP (gás de cozinha) abastece todos os 
estados da região Norte e parte do Nordeste. 
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Em relação aos municípios, Coari é o maior produtor terrestre de petróleo e gás natural do país. A extração 
mineral no Rio Urucu beneficia vinte municípios amazonenses, que recebem os royalties da exploração 
mineral.  

Como vimos no tópico da Estrutura Geológica, nas bacias sedimentares encontram-se os principais depósitos 
de combustíveis fósseis. Dessa forma, é na Bacia Sedimentar do Amazonas-Solimões que o gás natural é 
explorado. 

4.4 Transportes 

Ao contrário das outras regiões brasileiras em que o transporte rodoviário é a principal forma de mobilidade 

de pessoas e mercadorias, no Amazonas são os rios que desempenham um papel preponderante na ligação 

entre os lugares.  

Transporte fluvial - Pode-se dizer que todos rios do estado do Amazonas são navegáveis durante o ano 

inteiro, pois o regime natural de enchente e vazante não altera a possibilidade de navegação.  

Os principais rios navegáveis são o Amazonas/Solimões, Madeira, Negro, Juruá e Purus. A Solimões-

Amazonas é a via navegável mais movimentada do estado  

O rio Madeira é uma importante hidrovia por onde circulam as balsas graneleiras transportando a soja 

produzida no Centro-Oeste, além de ser um dos caminhos para a entrada e saída de mercadorias entre o 

Amazonas e o Brasil. 

O porto flutuante de Manaus, construído no período da borracha, é o mais movimentado, seguido pelos 

portos de Itacoatiara e Parintins. Manaus é o porto fluvial de maior movimentação de cargas e de 

passageiros do Brasil. 

Transporte rodoviário - Tem sua expressão maior no entorno da capital, Manaus, de onde partem rodovias 

para alguns municípios. Situado longe do eixo econômico do Brasil, o sistema de transporte rodoviário pouco 

se expandiu no Amazonas ao longo das décadas, continuando, até os dias de hoje, de certa forma, deficitário. 

O principal marco da expansão rodoviária no estado foi durante a década de 1970, quando os governos 

militares abriram novas estradas, rasgando a floresta, como um imenso rio, para poder integrar toda a região 

Norte ao restante do país. 

Transporte aéreo - O transporte aéreo é de grande importância no Amazonas, devido ao fato de a rede 

rodoviária ser pequena e os núcleos habitacionais serem muito dispersos e distantes entre si, com o percurso 

realizado pelos barcos chegando a levar vários dias.  
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Todos os municípios possuem pistas para operações de aeronaves, sendo que a maioria é servida 

por aeroportos. Manaus e Tabatinga contam com os únicos aeroportos internacionais no Amazonas. 

O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, possui toda a infraestrutura para receber aviões de 

grande porte de passageiros e cargas, sendo o maior aeroporto da região Norte. É o 13º aeroporto do Brasil 

em movimentação de passageiros e o terceiro em movimentação de cargas. 

4.5 Zona Franca de Manaus 

A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi criada em 1957, no governo de Juscelino Kubitschek.  

O modelo da Zona Franca foi reformulado em 1967 com o estabelecimento de incentivos fiscais para a 
implantação de um polo industrial, comercial e agropecuário na Amazônia. Além disso, o governo investiu 
em infraestrutura, com a abertura de estradas, geração de energia, ampliação e modernização nos sistemas 
de telecomunicações, portos e aeroportos. Surge o Polo Industrial de Manaus.  

Em 1968, para dos incentivos fiscais foram estendidos para toda a Amazônia Ocidental, uma área física de 
2.191.522 km², o que equivale a 25% do território nacional. 

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) foi criada em 1967 para administrar a ZFM.  

Atualmente, o Polo Industrial de Manaus (PIM) reúne mais de 500 empresas e gera mais de 500 mil empregos 
diretos e indiretos. Reúne indústrias de ponta das áreas de eletroeletrônica, veículos de duas rodas, produtos 
ópticos, produtos de informática, indústria química, dentre outras.  

4.6 Extrativismo 

Extrativismo florestal - O açaí é, atualmente, o produto mais extraído e que confere maiores receitas para o 
estado, seguido pela castanha-do-pará ou castanha do Brasil. Outros produtos vegetais importantes são o 
látex, a copaíba (que é muito utilizada pelo seu óleo), a madeira, para utilização na indústria moveleira ou 
de celulose, e a lenha para utilização como fonte energética. 

Extrativismo Mineral - As principais minas existentes no Amazonas são de estanho, ouro e nióbio. O estanho, 

na forma de cassiterita, é produzido nos municípios de Manicoré e Presidente Figueiredo, onde está a maior 

mina de cassiterita do mundo.  

Ouro - sudeste do Amazonas, em duas áreas produtoras, nas bacias dos rios Amana e Paduari. 

Nióbio - Brasil é detentor de 95% das reservas conhecidas, sendo que a maior reserva desse minério está no 
Amazonas. O mineral é extraído na mina de Presidente Figueiredo. A maior jazida se encontra em São Gabriel 
da Cachoeira, que não é explorada.  

Bauxita - utilizada na fabricação de alumínio, importantes jazidas em Presidente Figueiredo, Urucará e 

Nhamundá. 
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DICA 05 - Problemas ambientais 

Devido à sua volumosa rede hídrica, a imensa floresta tropical e as riquezas presentes em seu solo, a 

Amazônia é uma localidade privilegiada em relação à disponibilidade de recursos naturais, que têm sido 

explorados de forma acelerada e com pouca responsabilidade pelos impactos gerados na natureza.  

5.1 Desmatamento 

É o mais grave problema ambiental da Amazônia. O desmatamento ocorre relacionado a atividades 

econômicas, como: atuação indiscriminada de madeireiros, expansão da pecuária bovina e expansão da 

lavoura de grãos. Em muitos casos, ocorre por meio de queimadas. 

Ao longo dos anos recentes, o desmatamento tem se intensificado na Amazônia. No ciclo anual de agosto de 

2020 a julho de 2021, a área desmatada foi de 13.235 km², a maior extensão desde 2006. O maior 

desmatamento ocorreu no Pará, seguido do Amazonas e Mato Grosso. Esses estados responderam por 75% 

da área de floresta derrubada.  

Em comparação com o ciclo anterior (agosto de 2019 a julho de 2020), o desmatamento no Amazonas 

registrou um aumento de 55,22%. O maior desmatamento está em áreas de expansão da fronteira agrícola, 

em municípios que estão próximos ou na divisa com os estados de Rondônia, Mato Grosso, Acre e Pará, 

como Lábrea, Apuí, Novo Aripuanã e Humaitá. 

A principal consequência do desmatamento está relacionada com as mudanças climáticas globais.  

A Floresta Amazônica possui um papel importante na manutenção do clima global, relacionada, 

principalmente, à retirada de gás carbônico (CO2) da atmosfera. As plantas retiram o CO2 da atmosfera e o 

absorvem para fazer a fotossíntese, um processo de produção de energia. Por isso, costuma-se dizer que as 

florestas são grandes "sequestradoras" de carbono da atmosfera. 

Além de deixar de absorver o carbono, com o desmatamento, ocorre o lançamento na atmosfera do CO2, 

que estava acumulado nas plantas e no solo, pela decomposição da matéria orgânica e pelas queimadas. As 

atividades agropecuárias também emitem gases intensificadores do efeito estufa.  

O aquecimento global também está relacionado à uma maior frequência de eventos climáticos extremos, 

como chuvas torrenciais, períodos secos mais longos, maior ocorrência de furacões, ciclones e tornados. 
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Em escala local, o desmatamento causa uma menor umidade do ar, consequentemente, menores níveis 

pluviométricos, o que faz com que diminuam-se o volume de água dos rios e o rebaixamento do lençol 

freático. Com isso, também aumenta a suscetibilidade do ecossistema amazônico ao fogo. 

O desmatamento também está relacionado à diminuição da biodiversidade, uma vez que acaba por destruir 

os habitats naturais das espécies. 

5.2 Hidrelétricas  

Uma das grandes polêmicas atuais sobre o uso do solo na Amazônia diz respeito à construção de usinas 

hidrelétricas.  

Os impactos ambientais resultantes da construção e da utilização de uma usina hidrelétrica são grandes, 

entre eles, podemos citar: alteração do clima regional, inundação da área do entorno, prejudicando as 

espécies e reduzindo a biodiversidade, além de impactos sociais, com a transferência de pessoas que moram 

no local da barragem e do seu reservatório. 

A Hidrelétrica de Balbina causou sérios danos ambientais. Foi construída durante o regime militar para 

abastecer primordialmente a cidade de Manaus e a Zona Franca. Para a sua construção, não se retirou a 

vegetação que ficava na área que seria alagada pelo reservatório da usina. Sendo assim, ela inundou, 

aproximadamente, 2.250 km2 de floresta e com as árvores apodrecendo de baixo da água começou a 

emissão de gases nocivos à atmosfera, além de acidificar o rio. A usina também gera uma quantidade muito 

baixa de eletricidade, o que mostra a total falta de planejamento e despreocupação com os danos ambientais 

durante os governos militares. 

Na região do reservatório, está o território dos índios Waimiri-Atroari, que foram significativamente 

prejudicados. 

5.3 Extrativismo mineral 

A Amazônia brasileira é rica em recursos minerais. Na Serra do Carajás, no Pará, é onde se estima que estejam 

as maiores reservas minerais da Amazônia.  

Apesar da necessidade de explorar as jazidas minerais, essa atividade vem sendo praticada, em grande parte, 

de forma predatória, resultando em grandes impactos ambientais, tais como: degradação da paisagem, 



DICAS – PC AM 

 

45 

desmatamento, poluição e contaminação dos recursos hídricos, poluição e compactação do solo e disposição 

inadequada de rejeitos. 

Poluição das vias hídricas - A poluição das vias hídricas no Amazonas está relacionada, sobretudo, à atividade 

mineradora, principalmente do ouro, que tem avançado por meio de garimpos ilegais. 

O vale do rio Madeira é um dos locais de maior ocorrência de garimpos. Para extrair-se o ouro, é necessário 

utilizar mercúrio, composto químico tóxico para os seres humanos e animais. 

A atividade vem sendo exercida na região há décadas, mas, inicialmente, ela se concentrava mais próxima 

ao estado de Rondônia. Agora, ela vem avançando também pelo território do Amazonas, mais 

especificamente entre os municípios de Borba, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã e Autazes.  

No mês de novembro de 2021, a Polícia Federal apreendeu ou destruiu cerca de 300 balsas durante uma 

operação contra o garimpo ilegal no rio Madeira, próximo ao município de Autazes.  

O garimpo ilegal geralmente é praticado por ribeirinhos, que migraram para a atividade como um meio de 

vida mais rentável. Apesar disso, a atividade está integrada às ações do tráfico e a uma rede de corrupção 

por meio da lavagem de dinheiro 

5.4 Biodiversidade 

O Brasil faz parte de um grupo de nações que detêm 70% da biodiversidade global, sendo que boa parte 
dessa biodiversidade localiza-se na Floresta Amazônica. Essa megadiversidade ainda é pouco explorada no 
país. Muitas plantas e seus princípios medicinais ainda são desconhecidos pelos cientistas.  

A biodiversidade possui uma importância estratégica, relacionada à manipulação da vida ao nível genético e 

o desenvolvimento das biotecnologias avançadas. Sob esse paradigma, a floresta amazônica é considerada 

como um verdadeiro “banco de informações” genéticas, químicas e ecológicas, representando assim uma 

promissora fonte de exploração econômica para as indústrias de alta tecnologia, como a indústria dos 

fármacos. 

Com o avanço de práticas humanas predatória na região amazônica, sobretudo o desmatamento, a 
biodiversidade na região têm se perdido. Muitas espécies são extintas sem antes ao menos serem conhecidas 
pelo ser humano. 

Com o objetivo de proteger a biodiversidade, o governo brasileiro tem, embora que lentamente, incorporado 
estratégias com esse intuito nas suas políticas públicas e legislações ambientais, sobretudo com a criação de 
Unidades de Conservação. Atualmente, cerca de 60% do total de áreas protegidas no Brasil encontram-se na 
região amazônica.  
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Biopirataria - uma problemática atual relacionada à biodiversidade é a biopirataria, que consiste na 

apropriação (extração e contrabando) ilegal e no patenteamento de plantas, animais, substâncias, 

subprodutos ou material genético de outro país. Material genético da população indígena, insetos, 

microrganismos, plantas medicinais e essências têm sido levados para o exterior por companhias 

transnacionais para pesquisas científicas. 

DICA 06 - PROBLEMAS SOCIAIS 

 

6.1 Concentração fundiária e conflitos pela terra 

A estrutura fundiária brasileira é extremamente concentrada. Ou seja, pouca gente com muita terra e muita 

gente com pouca terra ou sem-terra.  

A maior parte das terras ocupadas e os melhores solos encontram-se na mão de um pequeno número de 

proprietários – os latifundiários –, muitas vezes com enormes áreas ociosas, não utilizadas para a 

agropecuária, apenas à espera de valorização, ao passo que um imenso número de proprietários possui áreas 

ínfimas – os minifúndios –, insuficientes para garantir a eles e a suas famílias um nível de vida decente e com 

uma boa alimentação. 

Essa concentração de terras tem sido a causa de muitos conflitos pela terra e pela violência no campo, 

deflagrando disputas por terras entre grandes proprietários rurais e agricultores sem terras e/ou posseiros. 

Em 2021, as mortes em meio à conflitos pela terra cresceram no país: foram 26. Entre elas, 20 ocorreram 

nos estados da Amazônia Legal. O número corresponde a um aumento de 30% em relação a 2020, quando 

houve 18 assassinatos. Apesar disso, os dados são menores que os registrados em 2015, quando o Brasil 

registrou 50 homicídios ligados a conflitos no campo, maior número contabilizado pela Pastoral da Terra 

desde 2010. 

6.2 A questão indígena 

A Constituição Federal estabeleceu o direito originário dos índios sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam. As Terras Indígenas (TIs) são de propriedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas e 

utilizadas para as suas atividades produtivas.  
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O reconhecimento formal de uma Terra Indígena obedece a um procedimento administrativo que estipula 

as etapas do processo de demarcação, o qual é regulado por decreto do Poder Executivo. Antes de ser 

homologada (regularizada), uma Terra Indígena deve ser identificada e ter seus limites declarados. 

Atualmente existem 487 terras indígenas regularizadas que representam cerca de 13% do território nacional, 

localizadas em todos os biomas, com grande concentração na Amazônia. O  Amazonas é o estado que possui 

a maior extensão de terras indígenas dentre os estados brasileiros, seguido pelo Pará. 

A Constituição de 1988 também estabeleceu um prazo para a demarcação de todas as Terras Indígenas: 5 

de outubro de 1993. Contudo, isso não ocorreu e as TIs no Brasil encontram-se em diferentes situações 

jurídicas. 

Dessa forma, a demarcação de terras indígenas tem sido um grande problema, que já ocasionou inúmeros 

conflitos entre indígenas e fazendeiros. Quando esses conflitos vão para a via judicial, a demora na tomada 

de decisão, ou seja, até que a justiça se pronuncie, não é possível comprovar que a terra é indígena.  

Grande parte das Terras Indígenas também sofrem algum tipo de intrusão, principalmente de madeireiras, 

garimpeiros, fazendeiros e posseiros. 

Tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação que julga se as demarcações de terras indígenas devem 

seguir o chamado "marco temporal".  

Por esse critério, povos indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras onde já estavam no dia 5 de 

outubro de 1988, dia que entrou em vigor a atual Constituição Brasileira. A decisão pode definir o rumo de 

mais de 300 processos de demarcação de terras indígenas que estão em aberto no país. Os maiores 

defensores do marco temporal são os ruralistas sob o argumento de que traria segurança jurídica e limitaria 

as desapropriações. 

O papel das comunidades indígenas tem ganhado destaque internacional nos debates sobre preservação 

ambiental. Os povos originários são apontados como grandes protetores dos ecossistemas, detentores de 

conhecimentos que podem ajudar a sociedade e as organizações a lutar contra as mudanças climáticas e os 

problemas ambientais. Mas elas vêm sofrendo, nos últimos anos, com um avanço de atividades ilegais — 

como o próprio corte raso da floresta, o garimpo e a extração de madeira.  



DICAS – PC AM 

 

48 

 

 

DICA 01 

Lembrem que se a questão falar sobre importação ou exportação de dados os formatos de arquivos mais 

propensos a serem cobrados são CSV ou XML, sendo aquele com o uso de ; na estrutura e este com tags 

(campos entre os sinais de < e >). Formatos de arquivos de imagem (jpg, bmp, png, gif e tif), áudio (mp3, 

wav, wma) e vídeo (wmv, avi, mp4, mkv) são também muito importantes. 

 

 

DICA 01 

A tecla shift associada a qualquer forma de exclusão faz com que o arquivo excluído seja apagado 

“permanentemente”, ou seja, não vai para a lixeira; 

DICA 02 

Para a realização de copia de arquivos entre locais distintos em um mesmo disco o pressionamento da tecla 

CTRL é obrigatório; 

DICA 03 

Para a realização de copia de arquivos entre discos diferentes o pressionamento da tecla CTRL é opcional; 

DICA 04 

Para a realização de movimentação de arquivos entre locais distintos em um mesmo disco o pressionamento 

da tecla SHIFT é opcional; 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA - PROF. RENATO DA COSTA 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA – PROF.ª EMANUELLE 
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DICA 05 

Para a realização de movimentação de arquivos entre discos diferentes o pressionamento da tecla SHIFT é 

obrigatório; 

DICA 06 

Salientar que o Windows oferece recursos de acessibilidade para deficientes auditivos, visuais e motores; 

DICA 07 

O writer oferece o menu “Tabela\Mesclar Tabela” que permite a mesclagem entre tabelas; 

DICA 08 

NO Writer o menu “Formatar\Alterar Caixa” permite a mudança de formatação entre maiúsculas e 

minúsculas; 

DICA 09 

No calc as funções que tem acentos gráficos em seus nomes devem ser digitadas com os mesmos, senão na 

serão reconhecidas como funções validas. Ex: = média (A1:A5); 

DICA 10 

Ao pesquisarmos uma expressão como “livro digital” nos serviços de busca, serão retornadas as páginas que 

apresentam exatamente a mesma expressão e na mesma sequência. 

DICA 11 

A criptografia garante a confidencialidade que é a garantia de que só terá acesso útil aos dados quem deve 

ter; 
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DICAS ESPECÍFICAS - PC AM 

 

CARGO: INVESTIGADOR 

 

DICA 01 

Contabilização de Fatos Diversos: 

Pagamento de Duplicatas com Juros 
D – Juros Passivos 

D – Duplicatas a pagar 

C – Disponível 

FATO MISTO DIMINUTIVO 

Pagamento de Duplicatas com descontos 
D – Duplicatas a pagar 

C – Disponível 

C – Descontos Obtidos/descontos Ativos 

FATO MISTO AUMENTATIVO 

 

 

 

 

NOÇÕES DE CONTABILIDADE - PROF. SILVIO SANDE 
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Recebimento de Duplicatas com Juros 
D – Caixa 

C – Duplicatas a receber 

C – Juros Ativos 

FATO MISTO AUMENTATIVO 

Recebimento de Duplicatas com Juros 
D – Desconto Concedido/Descontos Passivos 

D – Caixa 

C – Duplicatas a receber 

FATO MISTO DIMINUTIVO 

Desconto de Duplicatas 
D – BCM 

D – Encargos a transcorrer 

C - Duplicatas Descontadas 

FATO PERMUTATIVO 

Folha de Pagamento 
Reconhecimento    Pagamento 

D – Despesa de salários   D – salários a pagar 

C – Salários a Pagar    C – Caixa 

FATO MIODIFICATIVO  DIMINUTIVO  FATO PERMUTATIVO 
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Variação Cambial  
Dívida em Moeda estrangeira 

1. Caso haja valorização do dólar   2. Caso haja desvalorização do dólar 

D – Variação Cambial Passiva    D - Dívida 

C – Dívida     C – Valorização Cambial Ativa 

FATO MODIFICATIVO DIMINUTIVO  FATO MODIFICATIVO AUMENTATIVO 

Reconhecimento da Depreciação   
D – Despesa de depreciação 

C – Depreciação Acumulada 

FATO MODIFICATIVO DIMINUTIVO  

Aquisição de Mercadorias     
D – Estoques 

D – ICMS  a recuperar 

D – Caixa ou Fornecedores 

FATO PERMUTATIVO 

Aquisição de Matérias-Primas 
D – Estoque de MP 

D – ICMS  a recuperar 

D – IPI a recuperar 

C - Caixa/Fornecedor 

FATO PERMUTATIVO 
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CARGO: ESCRIVÃO 

 

 

DICA 01 

Princípio básico da arquivologia segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou 

família não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras. Pode ser dividido em duas vertentes: 

Respeito aos Fundos (perspectiva externa) e respeito à Ordem Original (perspectiva interna). 

DICA 02 - TEORIA DAS 3 IDADES 

 

DICA 03 - GESTÃO DE DOCUMENTOS 

Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e 

arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento. 

NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA - PROF. RICARDO CAMPANÁRIO 
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DICA 04 - PROTOCOLO 

 

DICA 05 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICAS – PC AM 

 

55 

DICA 06 - TABELA DE TEMPORALIDADE 

Instrumento de destinação, aprovado por autoridade competente, que determina prazos e condições de 

guarda tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos. 
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DICA 01 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO- PROF. STEFAN FANTINI 
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DICA 02 - PAPÉIS DO ADMINISTRADOR 
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DICA 03 - HABILIDADES DO ADMINISTRADOR 
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DICA 04 - TIPOS DE PLANEJAMENTO 

 

 

DICA 05 - TIPOS DE CONTROLE 
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DICA 06 - TEORIAS DA MOTIVAÇÃO 

 

DICA 07 - TIPOS DE PODER 
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DICA 08 - BARREIRAS À COMUMICAÇÃO 

 

 

CARGO: PERITOS 

 

 

DICA 01 – ANTROPOLOGIA FORENSE 

 “Os fundamentos biológicos ou técnicos que qualificam e que preenchem as condições para um método de 

identificação ser considerado aceitável são: Unicidade. Também chamado de individualidade, ou seja, que 

determinados elementos sejam específicos daquele indivíduo e diferentes dos demais. Imutabilidade. São as 

características que não mudam e não se alteram ao longo do tempo. Perenidade. Consiste na capacidade de 

certos elementos resistirem à ação do tempo, e que permanecem durante toda a vida, e até após a morte, 

como por exemplo o esqueleto. Praticabilidade. Um processo que não seja complexo, tanto na obtenção 

como no registro dos caracteres. Classificabilidade. Este requisito é muito importante, pois é necessária certa 

metodologia no arquivamento, assim como rapidez e facilidade na busca dos registros.” 

NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL - PROF. ALEXANDRE HERCULANO 
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