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ADITIVO 02
Altera os seguintes programas:



Adiciona para o cargo de Professor de Geografia o conteúdo “Cartografia” ao
programa específico;
Adiciona para o cargo de Psicólogo Clínico o conteúdo “Psicopatologia” e
“Código de Ética”, assim como exclui do programa o conteúdo “Teoria
Cognitiva de Kelly” e “Ética na avaliação psicológica”.

Os programas atualizados ficam da seguinte forma:
PROFESSOR DE GEOGRAFIA
DIDÁTICA: 1 - a didática e a formação profissional do professor; 2 - educação: valores e
objetivos; 3 - aprendizagem: conceito e tipos; 4 - tendências pedagógicas; 5 -tipos de planos
de ensino; 6 -objetivos de ensino, conteúdos, métodos e técnicas, recursos de ensino e
avaliação. 7 - LDBN, 8 -PCN’S. 9-Projeto Político Pedagógico, 10-Projetos no cotidiano da
escola. 11-Educação Inclusiva.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: As relações sociedade natureza no ensino da geografia; Os
princípios e objetos de estudos da Ciência Geográfica e suas relações com a natureza;
Sistemas econômicos do mundo atual; Globalização; As relações de produção, circulação,
distribuição e consumo do comércio; As fases da industrialização mundial e brasileira; A
produção de energia mundial e no Brasil; O processo da urbanização mundial e brasileiro; a
relação campo / cidade e a relação com o meio ambiente; A produção agropecuária mundial
e brasileira: População mundial e brasileira; A regionalização do território brasileiro; As
regiões geoeconômicas brasileiras; Cartografia; O processo de ocupação do território
brasileiro; A divisão política-administrativa e o planejamento da organização do território
brasileiro; Os grandes conjuntos morfoclimáticos do Brasil e seu processo de utilização,
conservação e degradação; Os recursos minerais do Brasil; Escala geológica do tempo;
Aspectos físicos do Brasil (relevo, clima, vegetação, hidrografia); A questão ambiental
(ecossistemas, impactos naturais e urbanos, poluição, movimentos e lutas em defesa do meio
ambiente), Geografia da Paraíba.

PSICÓLOGO CLÍNICO

LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras).
Fonética (acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período
composto por coordenação e subordinação, regência verbal e nominal, colocação
pronominal). Semântica (significação das palavras). Estilística (vícios de Linguagem).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Teoria de Personalidade: - Psicanálise –Freud, Melaine Klein,
Erickson,; - Reich; - Jung; - Adler; - Sullivan; - Horney; - Fromm; - Rogers; - Teoria Cognitiva de
Kelly; - Topologia de Lewin; - A abordagem S = R. Teorias e Técnicas Psicoterápicas. Entrevista
Psicológica. Processos de Mudanças em Psicoterapia. Diferenças Individuais e de Classes
Transtornos da personalidade Avaliação psicológica da personalidade. Avaliação psicológica
de adultos. Avaliação psicológica na clínica. Psicopatologia. Psicologia hospitalar.
Psicopatologia. Código de ética. Psicologia dos grupos. Psicanálise: o inconsciente e a
repetição. Depressão, luto e melancolia.

03 de setembro de 2020
Facet Concursos

Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso

Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso

Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso

FACET CONCURSOS

