
 

 
 

 
1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.  ......................................... 1 
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.  ................................................................ 19 
3 Ortografia oficial.  ............................................................................................................ 45 
4 Mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição 

e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual.  ........................ 62 
4.2 Emprego de tempos e modos verbais.  ........................................................................ 78 
5 Estrutura morfossintática do período. .............................................................................. 92 
5.1 Emprego das classes de palavras.  .............................................................................. 99 
5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de 

subordinação entre orações e entre termos da oração.  ....................................................... 134 
5.4 Emprego dos sinais de pontuação.  ........................................................................... 145 
5.5 Concordância verbal e nominal.  ................................................................................ 153 
5.6 Regência verbal e nominal.  ....................................................................................... 169 
5.7 Emprego do sinal indicativo de crase.  ....................................................................... 180 
5.8 Colocação dos pronomes átonos.  ............................................................................. 185 
6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. .................................................................... 192 
6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto.  ...... 204 
6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. ............................... 214 
6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.  .......................... 214 
 

 
Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema 

Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal;  ........................................... 1 
Controle social no SUS;  .................................................................................................... 29 
Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde;  .................................................... 37 
Constituição Federal, artigos de 194 a 200;  ...................................................................... 44 
Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei no 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 

7.508, de 28 de junho de 2011;  ............................................................................................. 49 
Determinantes sociais da saúde;  ...................................................................................... 89 
Sistemas de informação em saúde;  .................................................................................. 93 

 

 

 
Psicologia Geral: Psicoterapia individual.  ............................................................................ 1 
Psicoterapia de grupo.  ........................................................................................................ 8 
Ludoterapia.  ...................................................................................................................... 42 
Psicologia experimental.  ................................................................................................... 45 
Metodologia.  ..................................................................................................................... 48 
Ética. ................................................................................................................................. 52 
Noções de estatística, antropologia, sociologia e filosofia.  ................................................ 55 
Psicologia do Desenvolvimento: René Spitz. Jean Piaget.  ................................................ 86 
Escala de Gesell.  ............................................................................................................ 112 
Teorias da Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente. 

Abordagem corporal. Abordagem psicanalítica. Abordagem cognitivo-comportamental. 
Abordagem existencialista. Abordagem analítica. Abordagem gestáltica. Abordagem 
psicodramática. Abordagem psicossomática.  ...................................................................... 119 

Psicodiagnóstico: Entrevistas. ......................................................................................... 186 
Bateria psicométrica: testes projetivos, psicomotores e nível intelectual.  ........................ 204 



 

 
 
Observação lúdica.  ......................................................................................................... 218 
Conduta e encaminhamento.  .......................................................................................... 221 
Equipe multiprofissional.  ................................................................................................. 229 
Pesquisa.  ........................................................................................................................ 234 
Assistência domiciliar.  ..................................................................................................... 241 
Atendimento familiar.  ...................................................................................................... 246 
Psicopatologia: Noções de psicopatologia geral. Noções de nosologia psiquiátrica: 

transtornos psiquiátricos e suas manifestações sintomáticas.  ............................................. 265 
Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos atuais: indicações, limitações, 

antagonismos, sinergismos.  ................................................................................................ 340 
A psicologia na equipe psiquiátrica multiprofissional; definições de papéis, atribuições e 

responsabilidades.  .............................................................................................................. 367 
A psicologia nas diversas modalidades de atendimento: oficina abrigada, centros de 

convivência, programas comunitários: métodos, objetivos, indicações e limitações.  ........... 403 
Ética dos profissionais de saúde mental: responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso 

com atualização do conhecimento.  ...................................................................................... 425 
Legislação em saúde mental (Lei Federal nº. 10.216 de 06/04/02, conteúdo e repercussão 

na prática assistencial). A Política Nacional de Saúde Mental.  ............................................ 425 
Ética Profissional.  ........................................................................................................... 447 
Psicologia e Saúde Pública: a inserção do psicólogo na saúde pública.  ......................... 463 
Legislação e Resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e Conselho Regional de 

Psicologia (CRP/MA).  .......................................................................................................... 468 
 


