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5. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes: Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, 
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tratamento; 12. Verbo: conjugação, flexão, propriedades, classificação, emprego, correlação dos modos e 
tempos verbais, vozes; 13. Advérbio: classificação e emprego ................................................................................. 39 

14. Níveis de linguagem: Níveis de linguagem; Linguagem denotativa e linguagem conotativa. ....................... 62 

15. Ortografia: Crase/Pontuação/Ortografia/Acentuação; Pontuação, Acentuação gráfica e crase; Reforma 
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Sintaxe: Elementos estruturais das palavras; Formação das palavras; Frase-oração-período; Orações: 
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Raciocínio Lógico  
1. Conjuntos: Conjuntos dos números naturais; Conjunto dos números inteiros relativos; Conjunto dos 
números racionais; Conjuntos numéricos: números reais; Conjunto dos números irracionais e todas as 
operações relativas aos conjuntos citados; Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
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internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações 
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