
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
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oblíquos átonos, formas de tratamento; 12. Verbo: conjugação, flexão, propriedades, classificação, 
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14. Níveis de linguagem: Níveis de linguagem; Linguagem denotativa e linguagem conotativa.  ..... 168 
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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 
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