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comum ................................................................................................................................... 17 
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capacidade; sistema não decimal: tempo e ângulos ............................................................... 30 

4- Razão e Proporção: razão entre duas grandezas; razões inversas; proporção: 
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5- Grandezas Proporcionais: grandezas diretamente e inversamente proporcionais; regra de 
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7- Cálculo Algébrico: valor numérico de uma expressão algébrica; polinômios: operações, 
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8- Equação do 2° Grau: equação do 2° grau; relação entre os coeficientes e as raízes da 
equação do 2° grau; equações fracionárias redutíveis ao 2° grau; equações biquadradas; 
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9- Funções: função - conceito, conjunto domínio, conjunto imagem e representação gráfica; 

função do 1º grau: conceito, representação gráfica e raiz; função do 2º grau: conceito, 
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ângulos - medidas, classificação, complemento, suplemento e replemento. 12- Paralelismo: 
paralelas interceptadas por uma transversal; ângulos formados por retas paralelas 
interceptadas por uma transversal; propriedades ................................................................. 158 
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16- Circunferência e Círculo: conceito e elementos; medida de arcos e ângulos; relações 
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1- A Ciência da História: objeto e método. Tempo, duração e as temporalidades. O 
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6- A Idade Moderna séculos XV ao XVIII- A economia mercantilista e a expansão marítima 
e comercial. O povoamento da América pelos europeus e o escraviso moderno. As lutas 
religiosas na Idade Moderna- catolicismo x luteranismos, calvinismo, anabatismo e a santidade 
dos índios na América. A cultura renascentista e a intelectualidade. A sociedade estamental e 
o absolutismo. A escravidão e a África. O Brasil e a economia do açúcar e as economias 
periféricas ou secundárias. As disputas comerciais: Portugal, Espanha, Províncias Unidas, 
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