SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-SP
PROCESSO SELETIVO 003/2019
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
INSPETOR DE ALUNOS
LÍNGUA PORTUGUESA
1.

Equivalência e transformação de estruturas: Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero,
número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Colocação pronominal.

2.

Estudo, compreensão e interpretação de Texto. A significação das palavras no texto. Conteúdo do
texto: Relações semântico-discursivas entre ideias no texto e os recursos linguísticos usados em
função dessas relações;

3.

Modalizações no texto e os recursos linguísticos usados em função dessas modalizações; Textos:
publicitários, jornalísticos, instrucionais, narrativos, poéticos, epistolares, história em quadrinhos;
Linguagem verbal e não verbal.

4.

Encontros vocálicos, Dígrafos, Ortoépia, Divisão Silábica, Prosódia-Acentuação; Escrita do texto;

5.

Acentuação.

6.

Morfologia (Flexão e Emprego): Substantivo; Adjetivo; Pronome; Artigo; Preposição; Numeral;
Advérbio; Interjeição; Verbo-flexão.

7.

Substantivo: classificação, flexão, emprego;

8.

Adjetivo: classificação, flexão, emprego;

9.

Pronome: classificação, emprego, colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, formas de
tratamento;

10.

Verbo: conjugação, flexão, propriedades, classificação, emprego, correlação dos modos e tempos
verbais, vozes;

11.

Advérbio: classificação e emprego;

12.

Níveis de linguagem: Linguagem denotativa e linguagem conotativa.

13.

Ortografia: Crase/Pontuação/ 16.Ortografia: Dificuldades ortográficas; Emprego do “s, z, g, j, ss, ç, x,
ch”;

14.

Regra padrão de concordância nominal e verbal.

15.

Sintaxe: Elementos estruturais das palavras; Formação das palavras; Frase-oração-período; Sujeito:
classificação; Predicado: verbal, nominal e verbo-nominal; Complementos verbais, objeto direto,
objeto indireto; Adjuntos adnominais e adverbiais; Agente da passiva; Vocativo e aposto; Período
composto por coordenação; Período composto por subordinação; Colocação pronominal, pronomes
átonos; Figuras de sintaxe; Termos de Oração/ Período Composto/Conceito e classificação das
orações.

RACIOCÍNIO LÓGICO
1.

Entendimento de estrutura lógica de situações-problema, bem como aplicar conteúdos matemáticos
na vida prática.

2.

Exponencial: propriedades, função e equação;

3.

Razão e proporção;
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4.

Função de 1º grau: raiz, coeficiente angular, equação e gráfico;

5.

Função de 2º grau: raízes, concavidade, discriminante, equação, vértice e gráfico;

6.

Geometria plana: Teorema de Pitágoras; área e propriedades das figuras planas: quadriláteros,
triângulo e circunferência;

7.

Matemática Financeira: porcentagem; juros simples e compostos; montante; e equivalência de taxas
e de capitais;

8.

Potenciação e radiciação;

9.

Probabilidade e análise combinatória;

10.

Sistema de equações lineares;

11.

Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e volume;

12.

Noções de estatística: Média; Mediana.

13.

Trigonometria: seno, cosseno e tangente; teorema fundamental da Trigonometria; equações,
transformações e identidades trigonométricas;

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.

Lei 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Artigos 1 ao 39.

2.

Lei 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

3.

Lei 13.146/2015 - Artigos: 27 e 28 - Dispõe sobre o Estatuto da Deficiência.

4.

Constituição Federal de 1988 - Artigos 205 a 208

5.

Conhecimentos sobre os princípios básicos de informática: sistema operacional, diretórios e arquivos.

6.

Conhecimentos de aplicativos: processadores de textos (Word), planilhas (Excel),

7.

Navegação Internet: pesquisa WEB E sites.

8.

Uso de correio eletrônico: caixa postal, mensagens (ler, apagar, escrever, anexar arquivos e extração
de cópias).
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