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Língua Portuguesa 
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LINGUAGEM: Comparações; Criação de palavras; Uso do travessão; Discurso direto e indireto; Imagens; 
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Relações; Expressões ao pé da letra; Palavras e ilustrações; Metáfora; Metáforas verbais e visuais; Associação 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.  ........................................................................................................................................ 57 
 
 

Matemática e Raciocínio Lógico 
Todo Conteúdo Programático do Ensino Fundamental - (8ª série), como por exemplo: Conjunto de números: 
naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC 
e MMC – cálculo – problemas;  ........................................................................................................................................... 1 
Porcentagem;  .................................................................................................................................................................... 13 
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Conjunto de números fracionários; Operações fundamentais com números fracionários; Problemas com 
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fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a 
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