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Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental;  ................................ 154 
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Geometria Plana;  ....................................................................................................................... 124 
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TESTE DE RACIOCÍNIO LÓGICO:  

Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, forma-
ção de conceitos, discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, le-
tras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. Compreensão do proces-
so lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões deter-
minadas. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictí-
cios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para esta-
belecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por 
meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial. 
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