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Questão 9 - A fronteira entre a Guiana Francesa e o Brasil foi alvo de constantes divergências e conflitos entre 

os dois países. A chamada “Questão do Amapá” só foi legalmente solucionada 

(A) após a atuação da diplomacia brasileira, quando o Barão do Rio Branco obteve posicionamento favorável 

da arbitragem internacional do governo da Suíça, que reconheceu que o Brasil tinha direito às terras 

localizadas ao sul do rio Oiapoque, antes pertencentes ao Império Português. 

(B) depois da derrota das tropas francesas que haviam invadido parte do território do Amapá, avançando até 

o rio Araguari, e foram vencidas pelo Exército Brasileiro, com a colaboração de milícias armadas enviadas 

pela Guiana e pelo Suriname. 

(C) mediante um acordo pacífico entre a França e o Brasil, que estabeleceu os limites fronteiriços definitivos, 

em troca de favorecimentos comerciais envolvendo as cidades de Caiena e Macapá, bem como a livre 

navegação dos rios de ambos os territórios envolvidos. 

(D) durante a Segunda Guerra Mundial, quando França e Brasil apoiaram conjuntamente os Aliados, e 

cessaram suas disputas por fronteira em nome do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, firmado 

no Rio de Janeiro por diversos países sul-americanos. 

(E) por pressão do governo dos Estados Unidos, interessado na exploração de minério de ferro e manganês 

na região, a qual estava sendo prejudicada pelos conflitos territoriais, solucionados com a vinda de peritos 

que deram ganho de causa ao Brasil. 

Gabarito: A 

Comentário: O Laudo Suíço foi a sentença dada em favor do Brasil, na disputa entre Brasil e França, pela área 

do atual Estado do Amapá (entre os rios Oiapoque e Araguari), na “Questão do Amapá”. Essa questão se 

arrastava desde a época colonial. O Tratado de Utrecht (1713), assinado entre França e Portugal, estabelecia 

o rio Vicente Pinzón ou Oiapoque como fronteira entre a Guiana Francesa e o Amapá (na época, vinculado 

ao Estado do Maranhão e Grão-Pará). 

A descoberta de ouro na região do rio Calçoene por volta de 1895 reavivou o interesse da França pela região. 

O governo francês questionou os limites, alegando que o rio Vicente Pinzón não era o Oiapoque, e sim o rio 

Araguari, mais ao sul. Foi nesse contexto que o paraense Francisco Xavier da Veiga Cabral, o Cabralzinho, 

tornou- se o “herói do Amapá” ao matar, em Amapá, o tenente Lunier, comandante de um destacamento 

francês, em Amapá. 

Os conflitos decorrentes da disputa fizeram com os governos brasileiro e o francês submetessem a questão 

à arbitragem do governo suíço. No dia 1º de dezembro de 1900 o governo suíço deu ganho de causa ao Brasil. 

O defensor do Brasil na questão do Amapá em Berna foi o Barão do Rio Branco.  

 

Questão 10 - A história da fundação da vila na localidade de Macapá, no período colonial, está diretamente 

relacionada 



 
(A) à chegada de milhares de “deportados” no território brasileiro, enviados pela Coroa Portuguesa a fim de 

constituírem pequenos núcleos autônomos de povoamento, sendo um deles fundado em Macapá. 

(B) ao combate aos numerosos quilombos que ali foram constituídos por escravos de outras regiões, razão 

pela qual se construiu uma Intendência que servia de base para as capturas e cujo marco central era um 

pelourinho. 

(C) às entradas e bandeiras que foram abundantes no período e levaram bandeirantes paulistas a se 

enveredarem pelo norte do Brasil, onde acharam minérios e fundaram vilas, a exemplo da Vila de São José 

do Macapá. 

(D) à preocupação, por parte da Coroa Portuguesa, em ocupar o território mediante a construção de fortes 

e vilas em locais estratégicos, a exemplo da Fortaleza de São José do Macapá. 

(E) ao empenho dos jesuítas em construírem missões exploratórias no Novo Mundo, razão pela qual se 

instalaram em Macapá e lá passaram a usar mão de obra indígena para extrair e exportar o pau-brasil para 

Portugal. 

 

Gabarito: D 

Comentário: Inaugurada em 1782, às margens do rio Amazonas, a Fortaleza de São José de Macapá é a maior 

edificação militar na América Latina. Com aproximadamente 30 mil metros quadrados e capacidade para 

abrigar 1,2 mil militares, a fortaleza foi construída com o intuito de demonstração, por parte da Coroa 

Portuguesa, de que o local estava ocupado e bem protegido. O curioso é que a fortaleza nunca protagonizou 

nenhum conflito armado. 

 

Questão 11 -  Sobre a Serra do Tumucumaque é correto afirmar que 

(A) é parte do planalto das Guianas e se caracteriza pela presença de rochas antigas do período pré-

Cambriano. 

(B) apresenta altitude superior a mil metros devido aos movimentos orogenéticos observados no período 

Terciário. 

(C) representa um dos principais locais de origem das nascentes dos afluentes da margem esquerda do 

Amazonas. 

(D) faz parte da depressão norte amazônica e teve sua origem no soerguimento de sedimentos antigos do 

Mesozoico. 

(E) constitui uma grande extensão de terras altas localizadas na porção mais oriental do Escudo das Guianas. 

 

Gabarito: A 

Comentário: Ponto mais elevado do Amapá, a serra do Tumucumaque é um pequeno conjunto de serras, 

localizada no planalto das Guianas, estendendo-se por cerca de 320 quilômetros (75 milhas) no sentido Leste-

Oeste, na área de fronteira entre o norte do Brasil, e na região sul do Suriname e da Guiana Francesa. Apesar 

de ser de difícil acesso, os geólogos registraram a presença de rochas antigas que datam do período pré-

Cambriano. 



 
 

Questão 12 - Segundo pesquisa PNAD − Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, em 2016, a população 

do Amapá era de 782.295 habitantes. Sobre essa população considere: 

I. As taxas de natalidade e de fecundidade no Estado têm sido reduzidas nesta última década. 

II. A densidade demográfica do Estado ultrapassou os 10 hab/km2 no Censo de 2010. 

III. A população está mal distribuída pelo território, e a capital abriga mais da metade da população do Estado. 

IV. Uma das características demográficas marcantes observadas entre os Censos de 2000 e 2010 foi a redução 

percentual da população jovem, entre 0 e 19 anos. 

Está correto somente o que se afirma APENAS em 

(A) I, II e IV. 

(B) I, III e IV. 

(C) I e III. 

(D) II e III. 

(E) II e IV. 

 

Gabarito: B 

Comentário: A redução nas taxas de fecundidade (número médio de filhos que uma mulher tem durante sua 

idade fértil) e natalidade (número de bebês que nasceram) estão sendo registradas não apenas no Estado do 

Amapá, mas em todo o Brasil. Consequentemente, esse fenômeno tem apresentado consequências, como 

por exemplo, a redução da quantidade de crianças e jovens no conjunto da população. 

Outro aspecto da população é sua má distribuição pelo território. Com mais de 780 mil habitantes no Estado, 

a capital Macapá concentra uma população de mais de 480 mil habitantes. 
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