ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
ANEXO VIII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Importante:
 Em todas as questões serão utilizadas as normas ortográficas promulgadas pelo Decreto nº 6.583, de
29 de setembro de 2008 (Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em
dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do
certame.

Cargo: Psicólogo - Nível Superior
1.

Língua Portuguesa:
1.Compreensão de texto. 2. Linguagem conotativa e denotativa; figuras de linguagem 3. Aspectos de coesão
textual. 4. Valores sintáticos e semânticos das classes de palavras. 5. Sintaxe do período simples e do
composto. 6. Regência verbal e nominal. 7. Emprego do acento indicativo de crase. 8. Emprego e colocação dos
pronomes. 9. Concordância verbal e nominal. 10. Aspectos sintáticos e semânticos da colocação dos termos na
frase. 11. Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. 12. Emprego dos sinais de pontuação. 13.
Sistema ortográfico vigente. 14. Acentuação gráfica.

2.

Regimento da Assembleia Legislativa de Roraima
Disponível em: www.funrio.org.br

3.

Conhecimentos Específicos
Teorias da personalidade. Psicopatologia geral. Psicodiagnóstico. Técnicas psicoterápicas. Psicodinâmica e
saúde mental no trabalho. Clínica do Trabalho. Mediação de Conflitos e prevenção de violência no Trabalho.
Ergonomia da atividade e Qualidade de Vida no Trabalho. Psicologia da Saúde: aspectos psicológicos das
enfermidades agudas e crônicas. Saúde ocupacional: riscos decorrentes da organização do trabalho; agravos à
saúde relacionados com o trabalho. Instrumentos de Avaliação Psicológica: critérios de seleção, avaliação e
interpretação de resultados. Testes Psicológicos. Entrevista: admissional; avaliação; acompanhamento; técnicas.
Técnicas de dinâmica de grupo. Reinserção profissional após licença de saúde. Acompanhamento psicossocial:
ajustamento; readaptação; encaminhamento. Promoção e proteção à saúde. Documentos psicológicos:
declaração, atestado, parecer, laudo, relatório de acordo com as Resoluções do Conselho Federal de Psicologia.
Ética profissional.
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