
 

 
 

Português  
 
Ortografia ............................................................................................................................. 1 
Acentuação gráfica ............................................................................................................ 18 
Pontuação ......................................................................................................................... 24 
Classes de palavras: artigo, nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e 

conjunção) .............................................................................................................................. 32 
Flexão nominal .................................................................................................................. 74 
Concordância nominal ....................................................................................................... 80 
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal ............................................................... 96 
Concordância verbal .......................................................................................................... 96 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa .............................................. 96 
Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e subordinação ..... 105 
Regência nominal e verbal ............................................................................................... 122 
Colocação pronominal ..................................................................................................... 133 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação .............................................. 140 
Recursos linguísticos (linguagem figurada) ...................................................................... 147 
Redação .......................................................................................................................... 157 
Interpretação de textos .................................................................................................... 169 
 

Matemática  
 
Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização simples, ...... 1 
Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, 

Equações de 1º e 2º Graus – resolução – problemas  .............................................................. 8 
Noções de relação e função, Função de 1º Grau, Funções, Função constante, Relação e 

função: noções gerais, domínio, imagem  .............................................................................. 29 
Razão e proporção, Grandezas proporcionais  .................................................................. 46 
Regra de três simples, Regra de três composta  ............................................................... 54 
Porcentagem ..................................................................................................................... 67 
Juros (Simples e Composto) .............................................................................................. 74 
Conjunto de números inteiros: operações .......................................................................... 84 
Conjunto de números racionais: operações ....................................................................... 91 
Expressões algébricas: operações .................................................................................... 99 
Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.  ................................. 102 
 

Conhecimentos Específicos 
 
Abordagens alternativas de educação. ................................................................................ 1 
Administração de recursos humanos. ................................................................................ 10 
Análise comportamento. .................................................................................................... 25 
Análise funcional de classes especiais de comportamento problema. ............................... 37 
Análise da doença mental do ponto de vista não institucional. ........................................... 39 
Análises de ocupações e acompanhamento de avaliações de desempenho pessoal. ....... 39 
Equipes multiprofissionais. ................................................................................................. 50 
Testes, métodos ou técnicas de psicologia que podem ser aplicados ao trabalho. ............ 53 
Assistência à saúde mental. .............................................................................................. 60 
Atendimento e orientação à área educacional e organizacional de recursos humanos. ..... 83 
Elaboração e aplicação de técnicas psicológicas, visando possibilitar a orientação e 

diagnóstico clínico. ................................................................................................................. 90 
 



 

 
 
Atendimento à comunidade e aos casos encaminhados. ................................................... 90 
Desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família 

e à sociedade. ........................................................................................................................ 98 
Atendimento a casos de saúde mental como toxicômanos e alcoólatras. .......................... 98 
Organização de grupos homogêneos. Técnicas de terapia de grupo, visando à solução dos 

problemas. ........................................................................................................................... 122 
Atendimento psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento psíquico, motor e 

social das crianças e adolescentes em relação a sua integração à escola e à família, visando 
promover o ajustamento das mesmas. ................................................................................. 156 

Atuação do psicólogo em equipe multidisciplinar. ............................................................ 177 
Cognição humana com aspecto de processamento da informação. ................................ 177 
Doença mental sob enfoque psicológico. ......................................................................... 185 
Ética profissional. ............................................................................................................. 200 
Estudo e pesquisa dos fundamentos teóricos, históricos, científicos, ideológicos e filosóficos 

e suas aplicações nos diversos campos da educação. Estudos piagetianos. ....................... 215 
Execução de atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento 

profissional, realizando a identificação e análise de funções. ............................................... 277 
Evolução instintiva segundo Freud e Malainde Klein. ...................................................... 308 
Família (Noções básicas, psicodinâmica e tratamentos. .................................................. 313 
Fundamentos de psicopatologia. ..................................................................................... 332 
Fundamentos psicológicos para educação pré-escolar. ................................................... 380 
Higiene mental/Psico-higiene e Saúde pública. ............................................................... 404 
Histórico do conceito de anormalidade. ........................................................................... 419 
Neurose de angústia. Neurose obsessiva. ....................................................................... 431 
O trabalho e o cotidiano. .................................................................................................. 444 
Organização e aplicação de testes, provas e entrevistas psicológicas, realização de 

sondagem de aptidões e capacidade profissional. ............................................................... 448 
Acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho. .................. 473 
Organização do trabalho e saúde do trabalhador. ........................................................... 475 
Paranoia. ......................................................................................................................... 496 
Pensamento e Linguagem. .............................................................................................. 496 
Posição esquizoparanóide. .............................................................................................. 503 
Produção e organização do trabalho ............................................................................... 506 
Promoção do ajustamento do indivíduo no trabalho. ........................................................ 511 
Treinamentos visando a autorrealização. ......................................................................... 518 
Psicanálise das Instituições Sociais. ................................................................................ 529 
Psicodiagnóstico (Teoria e Técnicas)............................................................................... 532 
Psicologia da gravidez. .................................................................................................... 555 
Psicologia do desenvolvimento (fundamentos básicos: fases evolutivas, da infância à 

velhice). ................................................................................................................................ 557 
Psicologia das massas e análise do ego. ......................................................................... 583 
Psicologia do trabalho. ..................................................................................................... 585 
Psicopatia. Psicopatologia. Psicose maníaca depressiva. ............................................... 588 
Psicoterapia/Psicoterapia breve/Psicoterapia de apoio (Conceituação, teoria e técnicas).

 ............................................................................................................................................. 588 
Recrutamento e seleção de pessoal – análise de testes psicológicos. ............................. 611 
Teorias Construtivas. ....................................................................................................... 611 
Teorias Organizacionais – enfoque tradicional, sistêmico, contingencial e antropológico. 631 
Trabalhos em Grupos. ..................................................................................................... 657 
Treinamento por competências, avaliação por desempenho e descrição de empregos. .. 663 
 
 


