
 

 
 

 

 
NÚMEROS: Números Naturais: Operações: adição, subtração, multiplicação, divisão; ....... 1  
Números Inteiro: Operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, 

radiciação, divisibilidade de inteiros: múltiplos e divisores, critérios de divisibilidade, máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum, resolução de problemas envolvendo diferentes 
significados dos números inteiros;  ........................................................................................... 6 

Números Racionais: Operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, 
radiciação, dizimas periódicas, diferentes representações de racionais: fracionário, decimal e 
percentual, resolução de problemas, expressões numéricas;  ................................................ 23 

Números Reais: Potência com expoentes fracionários; Estudo dos radicais: Operações: 
adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, representação geométrica 
de números irracionais, propriedades, simplificação, racionalização.  .................................... 35 

ÁLGEBRA: Proporcionalidade: razão, grandezas proporcionais, regra de três simples e 
composta, juros simples, porcentagem; Sequências recursivas e não recursivas;  ................ 45 

Expressões Algébricas: operações com polinômios, produtos notáveis, fatoração; Equação 
e Inequação do 1º grau; Equação do 2º grau; Sistemas de Equações do 1º e 2º grau;  ......... 81 

Função do 1º e do 2º grau: Noções, representação gráfica.  ........................................... 119 
GEOMETRIA: Sólidos Geométricos: classificação, características, planificação, vistas, 

seções planas de poliedros, Poliedros de Platão, elementos dos poliedros convexos e Relação 
de Euler; Ângulo: operações com ângulos: complementares, suplementares e opostos pelo 
vértice e bissetriz de um ângulo; Ângulos e Retas: ângulos formados por retas paralelas e uma 
transversal; Polígonos: propriedades, ângulos, diagonais, perímetro, área; Triângulos: 
propriedades, semelhança, mediana, bissetriz, altura, ângulos, relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo; Quadriláteros: ângulos, classificação, propriedades; 
Teorema de Tales: resolução de problemas; Teorema de Pitágoras: Resolução de problemas.
 ............................................................................................................................................. 141  

GRANDEZAS E MEDIDAS: Medidas: tempo, comprimento, massa, superfície, capacidade, 
volume, área (polígonos, não polígonos e círculo) e perímetro (polígonos, não polígonos e 
círculo); Grandeza: escala, velocidade e densidade. ............................................................ 220 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA: Variáveis: qualitativas e quantitativas; Gráficos 
Estatísticos: barras, setores, pictóricos, histograma, interpretação e resolução de problemas; 
Medidas de Tendências Centrais: médias (aritmética e ponderada), mediana, moda; Medidas 
de Dispersão: desvio médio, variância, desvio padrão;  ....................................................... 229 

Combinatória: método de contagem, princípio fundamental da contagem e resolução de 
situações problema; Noções de Probabilidade: espaço amostral, evento, definição de 
probabilidade, Teoremas sobre probabilidades em espaços amostral finito, espaços amostrais 
equiprováveis, probabilidade de um evento num espaço equiprovável................................. 262 

 


