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Matemática  
Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); expres-
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brasileiro.  ...................................................................................................................................................25 
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Raciocínio lógico-matemático:  
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 
relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio ma-
temático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
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Meio ambiente e sociedade: problemas, políticas públicas, organizações não governamentais, aspectos 
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tos de política brasileira ................................................................................................................... pp 1 a 60 


