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CURSO(S)_  

EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
ESPECÍFICA_ 

MATEMÁTICA 
 

 CONTEÚDOS_ 
 

I – Conjuntos: 
- Conjuntos; subconjunto de um conjunto; conjunto vazio; representação de 
conjuntos, conjuntos equivalentes; conjuntos finitos e conjuntos infinitos. 
- Operações sobre conjuntos: união de conjuntos; interseção de conjuntos; 
complementar de um conjunto; diferença de conjuntos. 
- Propriedades das operações sobre conjuntos. 
 

II − Número: 
- Número natural; 
- Número inteiro: 
         1. Operações e propriedades; 
         2. Divisores e múltiplos de um número; 
         3. Números primos; 
         4. Decomposição de um número em fatores primos; 
         5. Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 
- Número racional: 

               1. Definição de número racional; as representações de números racionais 
frações e decimais; relações entre frações e decimais; 
        2. Frações equivalentes; simplificação de frações; 
        3. Comparação e ordenação de números racionais; 
        4. Operações com frações, decimais, percentagens e proporções. 
 

III − Geometria e Medida: 
- Ponto, linha reta, linha curva, segmento de reta, semirreta; paralelismo, 
perpendicularidade, ângulo; polígonos, propriedades dos polígonos; 
circunferência, círculo. 
- Poliedros; pirâmides e prismas;  
- Cones, cilindros, esferas. 
- Figuras simétricas. 
 

- Área e perímetro; volume e área da superfície de um sólido. 
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Outras informações_ 

Material Necessário: Régua, esquadro, compasso e transferidor. 
 

 


