
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
 

Domínio da ortografia oficial ................................................................................................................ 1 
Emprego da acentuação gráfica ........................................................................................................ 15 
Emprego dos sinais de pontuação ..................................................................................................... 23 
Flexão nominal e verbal ..................................................................................................................... 33 
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação ................................................................... 44 
Domínio dos mecanismos de coesão textual ..................................................................................... 65 
Emprego de tempos e modos verbais ................................................................................................ 80 
Vozes do verbo .................................................................................................................................. 99 
Concordância nominal e verbal ........................................................................................................ 107 
Regência nominal e verbal ............................................................................................................... 128 
Sintaxe ............................................................................................................................................. 141 
Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas) ........................................... 172 
Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados ......................................................... 185 
Reconhecimento de tipos e gêneros textuais ................................................................................... 201 
Adequação da linguagem ao tipo de documento. Adequação do formato do texto ao gênero. ........ 227 

 

História e Geografia do Amapá 

 
História do Amapá: História da fundação de Macapá. Disputas territoriais e conflitos estrangeiros no 

Amapá. Principais atividades econômicas do Amapá: séculos XIX e XX. A Criação do Território Federal 
do Amapá. Manifestações populares e sincretismo cultural no Amapá. Patrimônio histórico de 
Macapá... ................................................................................................................................................. 1 

Geografia do Amapá: A natureza de Macapá (relevo, clima, vegetação e hidrografia). A população de 
Macapá (crescimento, estrutura e movimentos). As atividades econômicas de Macapá. Macapá no 
contexto do Estado. ................................................................................................................................ 13 

 

Legislação específica de Macapá 

 
Lei Orgânica do Município de Macapá. Lei Complementar 122/2018-PMM - Dispõe sobre o estatuto do 

servidor municipal.  .................................................................................................................................. 1 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conhecimentos Específicos 

 
SOCIOLOGIA: Sociologia Urbana: problemáticas do contexto urbano nas diversas teorias 

sociológicas. A concepção do urbano no modo de produção capitalista. .................................................. 1 
 Planejamento urbano e qualidade da vida nas cidades. ................................................................... 17 
 Sociologia do Trabalho.  ................................................................................................................... 22 
 As classes nas sociedades industriais. A classe operária e o empresário na industrialização brasileira. 

Sindicalismo no Brasil. ........................................................................................................................... 23 
Sociologia do Desenvolvimento.  ....................................................................................................... 30 
Sociologia do Conhecimento: Sociologia enquanto razão construída. Objetividade e subjetividade na 

produção do conhecimento sociológico.  ................................................................................................ 33 
Sociologia e epistemologia: Contribuições de Marx, Weber, Durkheim, Berger e Bourdieu.  ............. 40 
 CIÊNCIA POLÍTICA: Teorias do Estado: as formas de organização do Estado contemporâneo. ...... 48 
 As formulações teóricas liberal-democrática, autoritárias, totalitárias e socialistas.  ......................... 63 
O conceito de poder, dominação, autoridade, legitimidade, representatividade e legalidade. ............ 78 
 Democracia, cidadania e movimentos sociais. .................................................................................. 86 
 Políticas públicas, processos decisórios e regulação política. ........................................................... 99 
METODOLOGIA E PESQUISA SOCIAL: Lógica da Investigação Social. As perspectivas 

metodológicas de Durkheim, Weber e Marx. ........................................................................................ 116 
 Modelos formais: Simmel.  .............................................................................................................. 122 
Modelos Funcionalistas: Radcliffe-Brown e Parsons.  ...................................................................... 127 
Modelos estruturalistas: Lévi-Strauss............................................................................................... 130 
Técnica de Pesquisa: Planejamento de pesquisa. Métodos Qualitativos: conceitos e delimitação do 

objeto de pesquisa. Levantamento de dados: observação participante, histórias de vida, observação 
simples, entrevista. Pesquisas quantitativas. ........................................................................................ 132 

 Estatística básica.  .......................................................................................................................... 144 
A crítica ao positivismo: Mills, Blumer, Adorno e Kosik. Etnometodologia. ....................................... 147 
Demografia: Histórico da formação demográfica brasileira. Imigração, migração e emigração. Dados e 

medidas utilizados pela demografia. ..................................................................................................... 156 
ANTROPOLOGIA: Antropologia Social. Antropologia Política. ........................................................ 181 
 As perspectivas antropológicas: Mauss, Malinowski, Radcliffe-Brown, Boas e Geertz. ................... 184 
 Pensamento antropológico brasileiro e suas relações com a cultura, a política e a história.  .......... 190 
Diversidade cultural, etnias e nacionalidades.  ................................................................................. 193 
Antropologia e história – identidade e etnicidades. .......................................................................... 196 
 

 


