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atmosfera: camadas e suas características, composição e principais anomalias – El Niño, La 
Niña, buraco na camada de ozônio e aquecimento global: elementos e fatores do clima e os 
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aritméticas: termo geral, soma dos termos e propriedades;e - progressões geométricas finitas 
e infinitas: termo geral, soma dos termos e propriedades ..................................................... 249 
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15) Geometria Plana: - ângulo: definição, elementos e propriedades; - ângulos na 
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