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MATEMÁTICA/ RACIOCÍNIO LÓGICO 
Matemática: 
Funções e equações: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais.  .............................................. 1 
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Raciocínio lógico: 
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informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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análise de causas e efeitos, árvore de falhas; desenho técnico e sistemas de comunicação; campanha inter-
na na prevenção de acidentes;  ..................................................................................................................... 145 
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