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Língua Portuguesa:  
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Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); expres-
sões numéricas; múltiplos e divisores de números naturais; problemas. Frações e operações com frações.  1 
Números e grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três; 
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Raciocínio Lógico:  
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas 
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas 
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Atualidades:  
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Direitos Humanos:  
Constituição Federal Brasileira de 1988 e suas Emendas: Título I – Dos Princípios Fundamentais. Título II – 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais, do Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. ....... 1 
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Geografia (do Brasil com ênfase na Cidade de São Paulo):  
Aspectos físicos (relevo, hidrografia, clima e vegetação). Questões ambientais. Aspectos humanos e eco-
nômicos: crescimento da população; expansão urbana; formação das metrópoles.  ......................... Pp 1 a 47 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


