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LÍNGUA PORTUGUESA:  

GRAMÁTICA: Frases; Pontuação; Sinais de Pontuação; Relação entre palavras; Fonemas e le-
tras; Substantivo; Adjetivo; Separação de sílabas; Artigo; Numeral; Encontros vocálicos; Encontros 
consonantais e dígrafo; Verbos; Tonicidade das palavras; Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Ver-
bos intransitivos e transitivos; Verbos transitivos diretos e indiretos; Uso da crase; Pronomes; For-
mas nominais; Locuções verbais; Adjuntos adnominais e adverbiais; Termos da oração; Classes 
de palavras: classificação morfológica; Concordância nominal; Concordância verbal; Regência 
verbal; Vozes verbais; Regência nominal; Aposto; Vocativo;  ....................................................... 42 
LINGUAGEM: Comparações; Criação de palavras; Uso do travessão; Discurso direto e indireto; 
Imagens; Pessoa do discurso; Relações entre nome e personagem; História em quadrinhos; Rela-
ção entre idéias; Intensificações; Personificação; Oposição; Provérbios; Discurso direto; Onomato-
péias; Oposições; Repetições; Relações; Expressões ao pé da letra; Palavras e ilustrações; Metá-
fora; Metáforas verbais e visuais; Associação de idéias.  .............................................................. 58 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.  ..................................................................................................... 1 
 
 
 
MATEMÁTICA:  

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cál-
culo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo – problemas;  .......................................... 1 
Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e composta;  ............................................. 38 
Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Mone-
tário Nacional (Real);  ................................................................................................................... 31 
Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica  ....... 52 
Sistemas de numeração; Operações no conjunto dos números naturais; Múltiplos e divisores em 
N; Radiciação; Conjunto de números fracionários; Operações fundamentais com números fracio-
nários; Problemas com números fracionários; Números decimais;  ................................................ 1 
Introdução à geometria; Geometria Plana; Operações fundamentais com números racionais; Pro-
blemas de raciocínio lógico.  ......................................................................................................... 68 
 
 
 
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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