
 

 
 

 
Conteúdo Programático até o Ensino Médio: Ortografia; ..................................................... 1 
Estrutura e Formação das palavras;  ................................................................................. 18 
Divisão Silábica; Vogais; Semivogais; Gênero, Número;  .................................................. 27 
Frases;  .............................................................................................................................. 33 
Sinais de Pontuação;  ........................................................................................................ 36 
Acentuação;  ...................................................................................................................... 45 
Fonética e fonologia: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Relação entre 

palavras;....... .......................................................................................................................... 50 
Uso da crase;  .................................................................................................................... 59 
Sinônimos, homônimos e antônimos;  ................................................................................ 64 
Fonemas e letras;  ............................................................................................................. 66 
Substantivo; adjetivo; artigo; numeral; advérbio; verbos; conjugação de verbos; pronomes; 

preposição; conjunção; interjeição;  ........................................................................................ 66 
Encontros vocálicos; encontros consonantais e dígrafo; tonicidade das palavras; sílaba 

tônica;......  ........................................................................................................................... 117 
Sujeito e predicado; formas nominais; locuções verbais; termos ligados ao verbo: adjunto 

adverbial, agente da passiva, objeto direto e indireto,  ......................................................... 118 
Vozes verbais;  ................................................................................................................ 118 
Termos essenciais da oração; termos integrantes da oração; termos acessórios da oração; 

orações coordenadas e subordinadas; período;  .................................................................. 125 
Concordância nominal; concordância verbal;  .................................................................. 145 
Regência verbal;  ............................................................................................................. 161 
Vozes verbais; ................................................................................................................. 172 
Regência nominal;  .......................................................................................................... 172 
Predicação verbal; aposto; vocativo; derivação e composição; ....................................... 172 
Uso do hífen;  .................................................................................................................. 172 
Voz ativa; voz passiva; voz reflexiva;  .............................................................................. 177 
Funções e empregos das palavras “que” e “se”; .............................................................. 177 
Uso do "porquê"; .............................................................................................................. 183 
Prefixos; sufixos; afixos; radicais;  ................................................................................... 183 
Formas verbais seguidas de pronomes;  ......................................................................... 183 
Flexão nominal e verbal; emprego de locuções;  ............................................................. 183 
Sintaxe de concordância;  ................................................................................................ 189 
Sintaxe de regência;  ....................................................................................................... 189 
Sintaxe de colocação;  ..................................................................................................... 189 
Comparações;  ................................................................................................................ 189 
Criação de palavras; ........................................................................................................ 190 
Uso do travessão;  ........................................................................................................... 190 
Discurso direto e indireto ................................................................................................. 190 
Imagens;  ......................................................................................................................... 197 
Pessoa do discurso;  ........................................................................................................ 203 
Relações entre nome e personagem; história em quadrinhos;  ........................................ 203 
Relação entre ideias;  ...................................................................................................... 207 
Intensificações; Personificação; oposição; provérbios; Discurso direto;Onomatopeias; 

Aliteração; assonância; repetições; relações; Expressões ao pé da letra; Palavras e ilustrações; 
metáfora; associação de ideias. Denotação e conotação; eufemismo; hipérbole; ironia; 
prosopopeia; catacrese; paradoxo; metonímia; elipse; pleonasmo; silepse; antítese; 
sinestesia;.... ........................................................................................................................ 209 

Vícios de linguagem.  ....................................................................................................... 227 
Análise, compreensão e interpretação de texto: tipos de comunicação: descrição; narração; 

dissertação; tipos de discurso .............................................................................................. 232 
Coesão textual. ................................................................................................................ 242 

 



 

 
 

 

 
Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica; Instrumentos de avaliação: 

critérios de seleção, avaliação e interpretação de resultados.  ................................................. 1 
Técnicas de entrevista;  ..................................................................................................... 24 
Psicologia do desenvolvimento; Psicologia do desenvolvimento Infantil;  .......................... 36 
Atendimento a Idosos, Alcoólatras e Drogaditos;  .............................................................. 66 
Desenvolvimento Psicológico da Criança (Infância e Adolescência), considerando os 

pressupostos básicos dados pelas diferentes abordagens  .................................................... 95 
Psicoterápicas utilizadas na atualidade - Psicanálise, Ludoterapia, Lacaniana, e outros;  . 96 
Direitos fundamentais da Criança e do Adolescente;  ...................................................... 116 
O Psicólogo inserido no Serviço Público - Atendimento Ambulatorial, Terapias ambulatoriais 

em saúde mental.  ................................................................................................................ 172 
Doenças e deficiências mentais.  ..................................................................................... 227 
Diagnóstico psicológico: conceitos e objetivos, teorias psicodinâmicas, processo 

diagnóstico, testes e laudos.  ............................................................................................... 299 
Abordagens terapêuticas.  ............................................................................................... 319 
Psicopatologia: natureza e causa dos distúrbios mentais. Neurose, psicose e perversão: 

diagnóstico.  ......................................................................................................................... 319 
Função e Adequação às necessidades da Comunidade Assistida;  ................................. 333 
O Psicólogo na Atuação Clínica; Psicologia clínica - O Normal e o Patológico: Norma e 

Média, Doença, Cura e Saúde. Determinantes socioculturais;  ............................................ 339 
3 do funcionamento psíquico, história individual, motivos inconscientes, o papel do desejo, 

o papel do outro; transferência, repressão, resistência; mecanismos de defesa;  ................ 372 
Processo de hospitalização. Psicologia hospitalar; Psicossomática.  ............................... 383 
Equipes interdisciplinares: interdisciplinaridade e multidisciplinaridade em saúde;  ......... 412 
Psicoterapia breve;  ......................................................................................................... 417 
A clínica da terceira idade;  .............................................................................................. 422 
Psicoterapia com Grupos: conflitos intragrupais, sua dinâmica e importância; a Psicologia 

Humanística: diretividade e não - diretividade; coordenadores e facilitadores: vantagens e 
desvantagens; grupos operativos e suas aplicações;  .......................................................... 422 

Estudos sobre a família: cenário familiares, regras e metaregras.  .................................. 457 
O Psicólogo na Escola, Acompanhamento Escolar, Dificuldades na Aprendizagem, A Escola 

e a Criança/Adolescente; Processo de Psicodiagnóstico, entrevistas com os Pais e as Crianças, 
Avaliação e Atendimento da Criança e do Adolescente; Aprendizagem - Fatores determinantes 
do processo ensinoaprendizagem: família, comunidade, escola, companheiros. A 
aprendizagem: suas vicissitudes e modelos. O processo ensino-aprendizagem como uma 
construção e constituição de cidadania.  .............................................................................. 477 

A educação inclusiva: os portadores de necessidades especiais, as altas habilidades 
(superdotados).  ................................................................................................................... 569 

Psicologia social e organizacional - Comportamento Social: atitudes, estereótipos, 
preconceitos, conformismo. Levantamento de Dados sobre suas Relações com Objetos e suas 
Representações, Conflitos, Formas de Vivenciar suas Dificuldades, Perdas e Outros;  ....... 578 

O desenvolvimento humano - Determinantes bio-psico-sócio-culturais do comportamento: 
síndromes genéticas, gestação, parto, puerpério, interação mãe-bebê; Características 
comportamentais esperadas ao longo do desenvolvimento: a constituição do EU. Conceito de 
sujeito. Desenvolvimento cognitivo.  ..................................................................................... 615 

Adolescência normal e patológica: identidade, sexualidade, socialização, relacionamento 
intrafamiliar, o trabalho, passado e futuro.  ........................................................................... 615 

Vida adulta: as relações afetivas e produtivas (criatividade).  .......................................... 635 
Aposentadoria. Velhice: perdas e ganhos, sua inserção social.  ...................................... 639 
Motivação humana: valores e ação humanos.  ................................................................ 656 
Os grupos: processos grupais, papéis, liderança, leis da dinâmica grupal.  ..................... 673 
O indivíduo e a organização: análise e intervenção, mudança e resistência à mudança. 673 
Neuroses profissionais.  ................................................................................................... 681 



 

 
 
Gestão do conflito.  .......................................................................................................... 692 
Psicologia jurídica.  .......................................................................................................... 702 
Relações Humanas e Recursos Humanos; Noções de Recrutamento e Seleção e 

Desenvolvimento de Pessoal.  ............................................................................................. 713 
Código de Ética Profissional dos Psicólogos.  .................................................................. 738 
Todo conteúdo Programático do Curso de Graduação em Psicologia (Currículo 

Básico)........... ...................................................................................................................... 754 
 


