
 1

Prefeitura do Munícipio de  

Itapecerica da Serra/SP 

Inspetor de Alunos  
 
 
 

 
 

ÍNDICE 

 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos:  

Leitura e interpretação de textos literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc ................................................................ 01 

Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao  
número de sílabas - monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica ........................................................ 34 

Classificação das palavras quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas ........................................................................ 29 

Ortoépia. Prosódia ............................................................................................................................................................................................ 35 

Ortografia .......................................................................................................................................................................................................... 29 

Acentuação Gráfica ........................................................................................................................................................................................... 29 

Crase ................................................................................................................................................................................................................. 28 

Notações léxicas. Abreviatura, siglas e símbolos ............................................................................................................................................. 34 

Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e compostas. Formação das  
palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais .................................................................................... 35 

Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção,  
interjeição, etc ................................................................................................................................................................................................... 09 

Semântica: Significação das palavras – sinônimos e antônimos ..................................................................................................................... 36 

Análise sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e acessórios da  
oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo,  
etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc ................................................................................... 32 

Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação,  
reticências, parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo ..................................................................................................... 28 

Sintaxe de concordância – nominal e verbal .................................................................................................................................................... 25 

Regência nominal e verbal ................................................................................................................................................................................ 27 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio ............................................................................................. 09 

 

Matemática e Raciocínio Lógico-Quantitativo:  

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades ............ 01 

Razão e proporção ............................................................................................................................................................................................ 38 



 2

Porcentagem ..................................................................................................................................................................................................... 22 

Regra de três simples ....................................................................................................................................................................................... 21 

Equação do 1.º grau.......................................................................................................................................................................................... 23 

Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade .................................................................................................. 12 

Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Coleta, organização e apresentação de dados ........................................................................ 38 

Conjuntos: noções básicas, operações; conjuntos numéricos; intervalos ........................................................................................................ 41 

Funções ............................................................................................................................................................................................................ 45 

Potenciação ...................................................................................................................................................................................................... 03 

Sequências e padrões; progressões aritméticas e geométricas: termos gerais, soma de termos. Análise combinatória: contagem,  
fatorial, permutações, arranjo, combinação; binômio de Newton ..................................................................................................................... 58 

Probabilidade .................................................................................................................................................................................................... 64 

Matemática financeira: taxa percentual, juro simples, juro composto .............................................................................................................. 22 

Estatística: distribuição de frequências, gráficos, histograma, polígono de frequências, frequência relativa e probabilidade.  
Medidas estatísticas: média, moda, mediana, variância, desvio padrão .......................................................................................................... 64 

Geometria plana: ponto, reta, posição relativa entre duas retas, distância entre ponto e reta; inequações do 1º grau; área de  
triângulos ........................................................................................................................................................................................................... 13 

Raciocínio lógico. Reconhecimento de sequências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Dedução. Conclusão ........................... 31 

Princípios de contagem e probabilidade. Verificação da verdade dos argumentos ......................................................................................... 58 

 

Conhecimentos Gerais e Atualidades:  

Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,  
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos contemporâneos divulgados na  
mídia local, nacional e internacional ............................................................................................................................................................ 01/50 

 

Conhecimentos Específicos:  

Direitos e Proteção da criança. Deveres e obrigação do inspetor de alunos; Disciplina e vigilância dos alunos; Hierarquia na escola;  
Controle e movimentação do aluno; Orientação aos alunos quanto às normas da Escola; Controle e movimento dos alunos nas  
imediações da Escola ....................................................................................................................................................................................... 01 

Higiene e segurança na escola; Prevenção de acidentes; Noções de Primeiros Socorros na Escola ............................................................ 27 

Telefones de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Violência contra Crianças, Defesa Civil ............................. 44 

Atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina de trabalho compatível com a função ............................................................................. 01 


