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3ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 02, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020 
 
O Prefeito de Abreu e Lima , no uso de suas atribuições, e nos termos estabelecidos no subitem 15.12 do 
Edital nº 02/2020, referente ao concurso público para a Prefeitura de Abreu e Lima, torna pública a seguinte 
retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 
 
1. No item 8, DAS PROVAS, subitem 8.5.6, ONDE SE LÊ: 
 

8.5.6 O quadro a seguir apresenta as disciplinas e o número de questões para os cargos de 

Professor de Educação Física, Psicólogo, Psicopedagogo: 

DISCIPLINAS QUESTÕES 

MÓDULO I 

01. Língua Portuguesa  10 

02. Raciocínio Lógico 10 

MÓDULO II 

03. Fundamentos da Educação 10 

04. Legislação Específica 10 

MÓDULO III 

05. Conhecimentos Específicos  30 

TOTAL 70 

 
LEIA-SE: 

 
8.5.6 O quadro a seguir apresenta as disciplinas e o número de questões para o cargo de 

Professor de Educação Física: 

DISCIPLINAS QUESTÕES 

MÓDULO I 

01. Língua Portuguesa  10 

02. Raciocínio Lógico 10 

MÓDULO II 

03. Fundamentos da Educação 10 

04. Legislação Específica 10 

MÓDULO III 

05. Conhecimentos Específicos  30 

TOTAL 70 

 
8.5.7 O quadro a seguir apresenta as disciplinas e o número de questões para os cargos de 

Psicólogo, Psicólogo Plantonista e Psicólogo - RAS, Psicopedagogo Clínico Plantonista-

RAPS, Psicopedagogo Clínico RAS e Psicopedagogo RAS: 

DISCIPLINAS QUESTÕES 

MÓDULO I 

01. Língua Portuguesa  15 

02. Raciocínio Lógico 15 

03. Legislação Específica 10 

MÓDULO II 

04. Conhecimentos Específicos  30 

TOTAL 70 
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2. No item 12, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE, subitem 12.3, alínea “c”, ONDE SE LÊ: 
 

12.3 Para os cargos de Professor de Educação Física, Psicólogo, Psicopedagogo, em caso de empate 

terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

(...) 

c) obtiver a maior nota no Módulo III; 

 
LEIA-SE: 

 

12.3 Para os cargos de Professor de Educação Física, Psicólogo, Psicólogo Plantonista, Psicólogo - RAS, 

Psicopedagogo Clínico Plantonista-RAPS, Psicopedagogo Clínico RAS e Psicopedagogo RAS, em 

caso de empate terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

(...) 

c) obtiver a maior nota no Módulo III (se houver); 

 
 
3. No item 12, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE, subitem 12.5, alínea “g”, ONDE SE LÊ: 
 

12.5 Para o cargo de Procurador, em caso de empate terá preferência o candidato que, na seguinte 

ordem: 

(...) 

g) obtiver a maior nota em Direito Penal e Processual Penal; 

 
LEIA-SE: 

 

12.5 Para o cargo de Procurador, em caso de empate terá preferência o candidato que, na seguinte 

ordem: 

(...) 

g) obtiver a maior nota em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário; 

 
 
4. No Anexo I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, ONDE SE LÊ: 
 

OUTROS CARGOS DA ÁREA PEDAGÓGICA 

MÓDULO I  

LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 

literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 

emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em Língua 

Portuguesa. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação 

de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; 

processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de 

nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal em Língua Portuguesa; mecanismos de coesão 

textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras 

de linguagem. Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma 

culta.  
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RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e 

predicados. Conjuntos e suas operações, diagramas. Números inteiros, racionais e reais e suas operações, 

porcentagem. Proporcionalidade direta e inversa. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo. 

Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas 

informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas 

relações. Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio 

verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, reconhecimento de padrões, orientação espacial e 

temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos Compreensão de dados apresentados em 

gráficos e tabelas. Problemas de lógica e raciocínio. Problemas de contagem e noções de probabilidade. 

Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área. Noções de 

estatística: média, moda, mediana e desvio padrão. 

MÓDULO II  

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações 

socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e cidadania. 

A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos metodológicos e avaliação da 

aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas contribuições com a prática 

pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com a qualidade social do ensino.  

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e suas alterações. 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8.069/90. Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Leis nº 10.639/03 e 11.645/2008 – História 

e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 2007. Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN's): orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos. Plano 

Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014).  

MÓDULO III (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) 

1. Professor de Educação Física: Histórico, características e importância social da Educação Física. A 

Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura. A Educação Física e a 

pluralidade cultural. Materiais e equipamentos indispensáveis nas aulas de Educação Física. A importância 

do Jogo no processo de Educação Física: concepção de jogo; jogos cooperativos, recreativos e competitivos; 

jogo simbólico; jogo de construção; jogo de regras; pequenos e grandes jogos; jogos e brincadeiras da cultura 

popular. Desportos: regras, organização de competições e aprendizagem dos principais desportos aplicados 

na escola. Esportes: individuais e coletivos. Técnicas e táticas. Regras e penalidades. Ginásticas: de 

manutenção da saúde, aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de 

preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva. 

Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte.  Tendências Pedagógicas da Educação Física 

na escola. Elementos organizativos do ensino da Educação Física: objetivos, conteúdos, metodologia e 

avaliação escolar. Plano de ensino e plano de aula. Educação Física e Educação Especial. Princípios 

norteadores para o ensino da Educação Física: inclusão, diversidade, corporeidade, ludicidade, reflexão 

crítica do esporte, valores éticos e estéticos. Aspectos curriculares da Educação Física escolar: Diretrizes 

Curriculares Nacionais e Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino da Educação Física.  

2. Psicólogo, Psicólogo Plantonista e Psicólogo - RAS: Psicologia e ação social. Subjetividade e 

constituição do sujeito. Psicologia do desenvolvimento: infância, juventude, idade adulta e velhice. Ciclos de 
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vida. Aspectos psicossociais do envelhecimento. Psicologia, Políticas Públicas, Direitos Humanos e 

Democracia. Desigualdade social. Sociedade e processos de exclusão, segregação e invisibilidade social. 

Relações raciais e racismo. Sexualidade e identidades de gênero. As teorias psicológicas atuais como 

embasamento e encaminhamento das questões sociais. Psicologia social e os fenômenos de grupo: a 

comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papeis; psicoterapia de grupo 

e orientação familiar. Trabalho com famílias: história social da família; sistema familiar, características e 

funções sociais; convivência familiar; família, vulnerabilidade social, redes sociais e políticas públicas. Adoção 

e acolhimento provisório de crianças e adolescentes. Grupo social e familiar: influência da família e da 

sociedade no rompimento dos laços afetivos. Estratégias de intervenção psicológica com famílias, crianças, 

adolescentes, idosos, população em situação de rua, pessoas com deficiência, povos e comunidades 

tradicionais e população LGBT. Atuação em situações de trabalho infantil, exploração sexual, violência e 

abuso sexual da criança e do adolescente. Desenvolvimento comunitário e protagonismo social. Psicologia 

em interface com a Justiça. Institucionalização e desinstitucionalização familiar, configuração atual e efeitos. 

Norma, disciplina, controle e poder. Violência familiar, contexto de risco e proteção social. Violência sexual. 

Rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Criminalização e produção de subjetividades. Droga, 

assistência e cidadania. Psicopatologia: aspectos socioculturais e históricos que impactam na saúde mental 

e nos processos de subjetividade. Reforma psiquiátrica e atenção à saúde mental. Estratégia de Redução de 

Danos. Técnicas e instrumentos de avaliação psicológica em contextos sociais. Resolução de conflitos. 

Assertividade e habilidades sociais. Gestão de pessoas e redes de trabalho. Interdisciplinaridade e 

multidisciplinaridade em atenção psicossocial. O papel do psicólogo em equipe multidisciplinar. Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03). Lei Maria da Penha (Lei nº 

11.340/06). Código de Ética Profissional e resoluções do Conselho Federal de Psicologia sobre o exercício 

profissional. Nota técnica do CFP (2016) com parâmetros para a atuação do Psicólogo no âmbito do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS). Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Protocolo de Gestão Integrada de 

Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS. Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC). Plano Decenal de Assistência Social. Controle 

Social. Participação Social. Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Trabalho Social com 

Famílias. SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Orientações Técnicas sobre o PAIF e o 

PAEFI. Atendimento no SUAS às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e 

social por violação de direitos associada ao consumo de álcool e outras drogas. 

3. Psicopedagogo Clínico Plantonista-RAPS, Psicopedagogo Clínico RAS e Psicopedagogo RAS: 
História da Psicopedagogia: tendências teóricas, filosóficas, psicológicas e pedagógicas. Fundamentos da 

Psicanálise e cognição. O desenvolvimento psicossexual da criança na visão de S. Freud. Autoria do 

pensamento e linguagem. Fundamentos da Epistemologia Genética e seus estágios de desenvolvimento. 

Método Clinico de Piaget. Psicogênese da língua escrita e suas hipóteses. Teoria construtivista de Vygotsky. 

Caracterização e atuação profissional do psicopedagogo. Desenvolvimento psicomotor da criança 

Desenvolvimento do indivíduo na visão psicogenética. A construção da escrita. Avaliação e intervenção 

psicopedagógica: objetivos e métodos, tanto clínico como institucional. A interdisciplinaridade da 

psicopedagogia. A intervenção psicopedagógica na escola, na família e com o ensino aprendente. Concepções 

da aprendizagem: currículo e avaliação no contexto educacional. Assessoramento psicopedagógico na escola. 

Fracasso escolar: fatores intra e extraescolares. Distúrbios de aprendizagem. Cidadania e igualdade de 
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oportunidade. Educação e ludicidade. A função do psicopedagogo como agente na prática educativa e em 

equipes interdisciplinares Educação Inclusiva. A postura ética e a identidade do psicopedagogo na educação. 

A política social no Brasil e o processo de organização das instituições escolares. Estrutura Administrativa do 

Ensino Brasileiro. A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Ética profissional. 

LEIA-SE: 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

MÓDULO I  

LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 

literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 

emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em Língua 

Portuguesa. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação 

de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; 

processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de 

nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal em Língua Portuguesa; mecanismos de coesão 

textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras 

de linguagem. Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma 

culta.  

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e 

predicados. Conjuntos e suas operações, diagramas. Números inteiros, racionais e reais e suas operações, 

porcentagem. Proporcionalidade direta e inversa. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo. 

Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas 

informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas 

relações. Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio 

verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, reconhecimento de padrões, orientação espacial e 

temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos Compreensão de dados apresentados em 

gráficos e tabelas. Problemas de lógica e raciocínio. Problemas de contagem e noções de probabilidade. 

Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área. Noções de 

estatística: média, moda, mediana e desvio padrão. 

MÓDULO II  

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações 

socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e cidadania. 

A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos metodológicos e avaliação da 

aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas contribuições com a prática 

pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com a qualidade social do ensino.  

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e suas alterações. 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8.069/90. Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Leis nº 10.639/03 e 11.645/2008 – História 

e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 2007. Parâmetros 
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Curriculares Nacionais (PCN's): orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos. Plano 

Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014).  

MÓDULO III (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) 

1. Professor de Educação Física: Histórico, características e importância social da Educação Física. A 

Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura. A Educação Física e a 

pluralidade cultural. Materiais e equipamentos indispensáveis nas aulas de Educação Física. A importância 

do Jogo no processo de Educação Física: concepção de jogo; jogos cooperativos, recreativos e competitivos; 

jogo simbólico; jogo de construção; jogo de regras; pequenos e grandes jogos; jogos e brincadeiras da cultura 

popular. Desportos: regras, organização de competições e aprendizagem dos principais desportos aplicados 

na escola. Esportes: individuais e coletivos. Técnicas e táticas. Regras e penalidades. Ginásticas: de 

manutenção da saúde, aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de 

preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva. 

Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte.  Tendências Pedagógicas da Educação Física 

na escola. Elementos organizativos do ensino da Educação Física: objetivos, conteúdos, metodologia e 

avaliação escolar. Plano de ensino e plano de aula. Educação Física e Educação Especial. Princípios 

norteadores para o ensino da Educação Física: inclusão, diversidade, corporeidade, ludicidade, reflexão 

crítica do esporte, valores éticos e estéticos. Aspectos curriculares da Educação Física escolar: Diretrizes 

Curriculares Nacionais e Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino da Educação Física.  

 

PSICÓLOGO, PSICÓLOGO PLANTONISTA E PSICÓLOGO - RAS, PSICOPEDAGOGO CLÍNICO 

PLANTONISTA-RAPS, PSICOPEDAGOGO CLÍNICO RAS E PSICOPEDAGOGO RAS 

MÓDULO I  

LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 

literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 

emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em Língua 

Portuguesa. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação 

de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; 

processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de 

nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal em Língua Portuguesa; mecanismos de coesão 

textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras 

de linguagem. Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma 

culta.  

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e 

predicados. Conjuntos e suas operações, diagramas. Números inteiros, racionais e reais e suas operações, 

porcentagem. Proporcionalidade direta e inversa. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo. 

Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas 

informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas 

relações. Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio 

verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, reconhecimento de padrões, orientação espacial e 

temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos Compreensão de dados apresentados em 

gráficos e tabelas. Problemas de lógica e raciocínio. Problemas de contagem e noções de probabilidade. 
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Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área. Noções de 

estatística: média, moda, mediana e desvio padrão. 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: Evolução histórica do SUS. Lei nº 8.080/90 e suas atualizações. Sistema Único de 

Saúde (SUS). Políticas e Programas de saúde. Estrutura e funcionamento das instituições e suas relações com 

os serviços de saúde. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8.069/90. Lei nº 13.146/2015 - Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

MÓDULO II (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) 

1. Psicólogo, Psicólogo Plantonista e Psicólogo - RAS: Psicologia e ação social. Subjetividade e 

constituição do sujeito. Psicologia do desenvolvimento: infância, juventude, idade adulta e velhice. Ciclos de 

vida. Aspectos psicossociais do envelhecimento. Psicologia, Políticas Públicas, Direitos Humanos e 

Democracia. Desigualdade social. Sociedade e processos de exclusão, segregação e invisibilidade social. 

Relações raciais e racismo. Sexualidade e identidades de gênero. As teorias psicológicas atuais como 

embasamento e encaminhamento das questões sociais. Psicologia social e os fenômenos de grupo: a 

comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papeis; psicoterapia de grupo 

e orientação familiar. Trabalho com famílias: história social da família; sistema familiar, características e 

funções sociais; convivência familiar; família, vulnerabilidade social, redes sociais e políticas públicas. Adoção 

e acolhimento provisório de crianças e adolescentes. Grupo social e familiar: influência da família e da 

sociedade no rompimento dos laços afetivos. Estratégias de intervenção psicológica com famílias, crianças, 

adolescentes, idosos, população em situação de rua, pessoas com deficiência, povos e comunidades 

tradicionais e população LGBT. Atuação em situações de trabalho infantil, exploração sexual, violência e 

abuso sexual da criança e do adolescente. Desenvolvimento comunitário e protagonismo social. Psicologia 

em interface com a Justiça. Institucionalização e desinstitucionalização familiar, configuração atual e efeitos. 

Norma, disciplina, controle e poder. Violência familiar, contexto de risco e proteção social. Violência sexual. 

Rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Criminalização e produção de subjetividades. Droga, 

assistência e cidadania. Psicopatologia: aspectos socioculturais e históricos que impactam na saúde mental 

e nos processos de subjetividade. Reforma psiquiátrica e atenção à saúde mental. Estratégia de Redução de 

Danos. Técnicas e instrumentos de avaliação psicológica em contextos sociais. Resolução de conflitos. 

Assertividade e habilidades sociais. Gestão de pessoas e redes de trabalho. Interdisciplinaridade e 

multidisciplinaridade em atenção psicossocial. O papel do psicólogo em equipe multidisciplinar. Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03). Lei Maria da Penha (Lei nº 

11.340/06). Código de Ética Profissional e resoluções do Conselho Federal de Psicologia sobre o exercício 

profissional. Nota técnica do CFP (2016) com parâmetros para a atuação do Psicólogo no âmbito do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS). Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Protocolo de Gestão Integrada de 

Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS. Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC). Plano Decenal de Assistência Social. Controle 

Social. Participação Social. Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Trabalho Social com 

Famílias. SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Orientações Técnicas sobre o PAIF e o 

PAEFI. Atendimento no SUAS às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e 

social por violação de direitos associada ao consumo de álcool e outras drogas. 
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2. Psicopedagogo Clínico Plantonista-RAPS, Psicopedagogo Clínico RAS e Psicopedagogo RAS: 
História da Psicopedagogia: tendências teóricas, filosóficas, psicológicas e pedagógicas. Fundamentos da 

Psicanálise e cognição. O desenvolvimento psicossexual da criança na visão de S. Freud. Autoria do 

pensamento e linguagem. Fundamentos da Epistemologia Genética e seus estágios de desenvolvimento. 

Método Clinico de Piaget. Psicogênese da língua escrita e suas hipóteses. Teoria construtivista de Vygotsky. 

Caracterização e atuação profissional do psicopedagogo. Desenvolvimento psicomotor da criança 

Desenvolvimento do indivíduo na visão psicogenética. A construção da escrita. Avaliação e intervenção 

psicopedagógica: objetivos e métodos, tanto clínico como institucional. A interdisciplinaridade da 

psicopedagogia. A intervenção psicopedagógica na escola, na família e com o ensino aprendente. Concepções 

da aprendizagem: currículo e avaliação no contexto educacional. Assessoramento psicopedagógico na escola. 

Fracasso escolar: fatores intra e extraescolares. Distúrbios de aprendizagem. Cidadania e igualdade de 

oportunidade. Educação e ludicidade. A função do psicopedagogo como agente na prática educativa e em 

equipes interdisciplinares Educação Inclusiva. A postura ética e a identidade do psicopedagogo na educação. 

A política social no Brasil e o processo de organização das instituições escolares. Estrutura Administrativa do 

Ensino Brasileiro. A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Ética profissional. 
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