
 

 
 

 

Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, 
narrativo, descritivo e argumentativo);  ..................................................................................... 1 

Interpretação e organização interna.  ................................................................................. 11 
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos;  ................................ 49 
Emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, 

emprego e sentido das classes gramaticais;  ......................................................................... 59 
Processos de formação de palavras; ............................................................................... 111 
Mecanismos de flexão dos nomes e verbos.  ................................................................... 120 
Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e 

subordinação;  ...................................................................................................................... 126 
Concordância nominal e verbal;  ...................................................................................... 146 
Transitividade e regência de nomes e verbos;  ................................................................ 162 
Padrões gerais de colocação pronominal no português;  ................................................. 173 
Mecanismos de coesão textual.  ...................................................................................... 180 
Ortografia.  ....................................................................................................................... 195 
Acentuação gráfica. ......................................................................................................... 213 
Emprego do sinal indicativo de crase.  ............................................................................. 218 
Pontuação. ...................................................................................................................... 223 
Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; ..................................... 228 
Variação linguística: norma padrão. Observação: os itens deste programa serão 

considerados sob o ponto de vista textual, ou seja, deverão ser estudados sob o foco de sua 
participação na estruturação significativa dos textos. ........................................................... 240 

 

 
O ambiente amazônico, estruturas físicas e ambientais ...................................................... 1  
Ocupação, colonização e povoamento da área que hoje constitui o Estado de Rondônia: 

missões Jesuíticas, descoberta de ouro no Estado de Cuiabá, entradas e bandeiras nos vales 
do Guaporé e Madeira (mineração, drogas do sertão, o escravismo, o contrabando e as rotas 
fluviais). Economia e sociedade nos séculos XIX e XX: da economia da borracha, poia e 
castanha aos planos de desenvolvimento regional, da nacionalização da ferrovia à transição 
para o Estado de Rondônia. Produção econômica regional e questões socioambientais na 
atualidade ............................................................................................................................... 13  

Populações tradicionais ..................................................................................................... 38 
 

 
Aspectos Gerais – Avaliação psicológica: conceito, métodos, fundamentos, medidas, 

instrumentos e procedimentos de avaliação, competências do avaliador.  ............................... 1 
Elaboração de informes psicológicos (de acordo com legislação em vigor no Conselho 

Federal de Psicologia).  ............................................................................................................ 9 
Ética profissional.  .............................................................................................................. 10 
Resoluções do Conselho Federal de Psicologia nº 001/1999, 018/2002, 007/2003, 10/2005, 

01/2009, 008/2010, 017/2012, 06/2019.  ................................................................................ 16 
Psicologia Jurídica – Aspectos históricos, éticos e interdisciplinares.  ............................... 44 
A execução penal e as funções atribuídas aos psicólogos.  ............................................... 55 
Perícias psicológicas no contexto jurídico.  ........................................................................ 72 
O Estatuto da Criança e do Adolescente e a proteção integral à Infância e à Juventude. .. 72 
Crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional.  ................................. 75 
Adolescentes em conflito com a lei e as medidas socioeducativas.  ................................ 122 



 

 
 
A Psicologia junto ao Direito de Família.  ......................................................................... 131 
Novas demandas ao Poder Judiciário: guarda compartilhada, depoimento especial, 

alienação parental, mediação familiar, Justiça restaurativa.  ................................................ 138 
A lei de proteção da pessoa portadora de transtorno mental.  ......................................... 186 
O Estatuto do Idoso: disposições preliminares, dos direitos fundamentais, das medidas de 

proteção.  ............................................................................................................................. 191 
Adoção: aspectos psicológicos, jurídicos e sociais.  ........................................................ 201 
Violência intrafamiliar: conceito, diagnóstico e intervenção.  ............................................ 206 
Regulamentação do Conselho Federal de Psicologia sobre a atuação do psicólogo em 

interface com a Justiça.  ....................................................................................................... 214 
Psicologia Organizacional – Grupos: conceitos e tipos de grupos, fases, papéis grupais, 

coordenação e observação de grupo.  ................................................................................. 227 
Diagnóstico organizacional: cultura, clima, grupos de trabalho, poder, autoridade, motivação, 

comunicação e feedback nas organizações.  ....................................................................... 233 
Competência interpessoal.  .............................................................................................. 286 
Conflitos: conceito, tipos, causa, gerenciamento. ............................................................ 294 
Gestão de pessoas nas organizações: ferramentas de gestão, estilos de liderança, 

condições e organização do trabalho, planejamento estratégico, política de desenvolvimento 
organizacional, desenvolvimento de pessoal e preparação para aposentadoria.  ................. 304 

Elaboração de projetos de desenvolvimento de pessoas: fases, procedimentos, diagnóstico, 
planejamento, execução, acompanhamento e avaliação.  .................................................... 346 

Gestão de desempenho baseado em competências.  ...................................................... 356 
Psicologia Clínica – Psicodiagnóstico: fundamentos, identificação e delimitação do 

problema, recursos.  ............................................................................................................. 384 
Entrevista clínica: modalidades e objetivos, responsabilidades e competências do 

entrevistador. ....................................................................................................................... 389 
Grupo social e familiar: influência da família e da sociedade no desenvolvimento da 

personalidade.  ..................................................................................................................... 401 
Desenvolvimento humano: fases, influências.  ................................................................. 421 
Teorias e técnicas psicoterápicas: conceitos básicos.  .................................................... 445 
O papel do psicólogo em equipe multidisciplinar.  ............................................................ 462 
Psicopatologia: aspectos gerais; classificação (CID-11/DSM 5), avaliação do paciente e 

funções psíquicas; natureza e psicodinâmica dos transtornos mentais e comportamentais; os 
mecanismos de defesa.  ....................................................................................................... 475 

 

Constituição do Estado de Rondônia: Poder Judiciário.  ...................................................... 1 
Servidores públicos civis; Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de 

Rondônia (Lei Complementar nº 68/1992);  .............................................................................. 6 
Plano de carreiras, cargos e salários dos servidores do Poder Judiciário do estado de 

Rondônia (Lei Complementar nº 568/2010).  .......................................................................... 45 
Regimento interno atualizado do Tribunal de Justiça de Rondônia. ................................... 52 

 
 

 


