
 

 
 

 
Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais 

desenvolvidas em cada parágrafo, inferências);  ...................................................................... 1 
Gêneros e Tipologias textuais; ........................................................................................... 21 
 Elementos de coesão e coerência textual;  ....................................................................... 47 
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e 

consonantais, dígrafos);  ........................................................................................................ 76 
Emprego das classes de palavras;  ................................................................................. 110 
Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e 

denotativo);  ......................................................................................................................... 160 
Funções sintáticas,  Sintaxe (coordenação e subordinação); ........................................... 173  
Concordâncias nominal e verbal; ..................................................................................... 188 
 Regências Verbal e Nominal;  ......................................................................................... 204 
Emprego de sinal indicativo de crase;  ............................................................................. 215 
Pontuação; ...................................................................................................................... 219 
Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e obras, ..................................................... 228 
Figuras de linguagem;  .................................................................................................... 268 
Emprego do que e do se. ................................................................................................. 278 
 

 
Números Reais; ................................................................................................................... 1 
Números Complexos; .......................................................................................................... 7 
Sistemas lineares;.............................................................................................................. 14 
Matrizes e Determinantes; ................................................................................................. 27 
Polinômios; ........................................................................................................................ 51 
Equações e Inequações Exponenciais. – ........................................................................... 61 
Medidas de Área; Medidas de Volume; .............................................................................. 67 
Medidas de Grandezas Vetoriais; ...................................................................................... 71 
Trigonometria. .................................................................................................................... 72 
Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 

Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; ........................................................ 103 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. ............................................................. 140 
Geometria Plana; ............................................................................................................. 148 
Geometria Espacial; ......................................................................................................... 181 
Geometria Analítica; ........................................................................................................ 199 
Geometrias não-euclidianas. ........................................................................................... 232 
Análise Combinatória; ...................................................................................................... 235 
Binômio de Newton; ......................................................................................................... 246 
Estatística, ....................................................................................................................... 250 
Matemática Financeira; .................................................................................................... 275 
Frações; ........................................................................................................................... 294 
Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. ............................................. 302 
Geometria básica. ............................................................................................................ 302 
Conjuntos numéricos. ...................................................................................................... 302 
Equações do 2º grau. ...................................................................................................... 323 
Sistemas de equações. .................................................................................................... 330 
Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, 

união, interseção e diferença. ............................................................................................... 334 
Comparações. ................................................................................................................. 344 
Numeração. ..................................................................................................................... 376 
 



 

 
 
Razão e proporção. ......................................................................................................... 405 
Regra de Três. ................................................................................................................. 412 
Porcentagem. .................................................................................................................. 425 
Probabilidade. .................................................................................................................. 433 
Resolução de problemas. ................................................................................................ 441 
 

 

 
Política de Saúde Mental: Reforma psiquiátrica no Brasil, nova lógica assistencial em saúde 

mental: superação do modelo asilar, processo de trabalho nos serviços substitutivos ao hospital 
psiquiátrico, reabilitação psicossocial,  ..................................................................................... 1 

clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico,  ........................................ 26 
Interdisciplinaridade; garantia dos direitos de cidadania aos portadores de sofrimento 

psíquico;... .............................................................................................................................. 33 
 Urgência e emergência em saúde mental, a atenção à crise e os serviços psicossociais; 46 
 Inserção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS no contexto político de 

redemocratização do país e nas lutas pela revisão dos marcos conceituais das formas de 
atenção e de financiamento das ações de saúde mental;  ..................................................... 52 

Bases legais de sustentação para o credenciamento e financiamento dos CAPS pelo SUS; 
características e estratégias de atuação dos CAPS, Residências Terapêuticas, Projeto 
terapêutico singular, acolhimento, clínica ampliada e matriciamento; ..................................... 61 

 Visitas domiciliares e outras formas de busca do paciente, atenção à família; .................. 85 
 Os modelos de atenção e o fazer dos psicólogos; Campo e núcleo na área da psicologia, 

Desafios para o fortalecimento da psicologia no SUS: a produção referente a formação e a 
inserção profissional;  ........................................................................................................... 103 

Fundamentos da psicopatologia geral;  ............................................................................ 121 
Teorias e técnicas psicoterápicas;  .................................................................................. 169 
Teorias da personalidade; ................................................................................................ 186 
 Assistência integral às pessoas em situação de risco: violência contra a criança, 

adolescente, mulher e idoso;  ............................................................................................... 230 
Envelhecimento e subjetividade; ...................................................................................... 252  
Teoria das neuroses, psicoses, perversões e seus desdobramentos; Clínica das neuroses e 

das psicoses ........................................................................................................................ 264 
Fundamentos básicos das intervenções grupais; grupo Operativo: conceito e panorama 

teórico, fenômenos do grupo, singularidades das relações grupais, enquadramento, 
metodologia, intervenções e manejo;  .................................................................................. 277 

Psicodinâmica do trabalho;  ............................................................................................. 311 
Psicologia na saúde do trabalhador;  ............................................................................... 317 
Álcool, tabagismo, crack, outras drogas e redução de danos;  ........................................ 328 
Projeto Terapêutico Singular, Apoio Matricial, Clínica Ampliada; ..................................... 351 
 Elaboração de parecer e laudo psicológico; Registro de documentos: prontuários e 

pareceres; ......... .................................................................................................................. 351 
Código de ética Profissional. ............................................................................................ 368 
 
 


