1º ano
Identificar relações de proporcionalidade direta, inversa e de não proporcionalidade e representá-las por meio de linguagem
algébrica, tabelas e gráficos.
Analisar, interpretar e descrever as características fundamentais de uma função e da função do primeiro grau e resolver
situações-problema representadas por funções do primeiro grau.
Interpretar e descrever as características fundamentais da função do segundo grau e resolver situações-problema
representadas por funções do 2º grau.
Resolver situações-problema que explorem sequências com padrões geométricos e numéricos, como as progressões
aritméticas, para favorecer o desenvolvimento do pensamento algébrico.
Identificar polígonos, superfícies poligonais, circunferências e círculos, reconhecendo elementos, polígonos regulares, polígonos
inscritos em circunferências e seus elementos, e resolvendo problemas que envolvem cálculos de áreas do círculo e de
superfícies poligonais. Calcular áreas e perímetros de figuras planas.
Construir espaços amostrais de eventos equiprováveis ou não e indicar a possibilidade de sucesso de um evento, expressandoa por meio de uma razão ou pelo uso de porcentagens.
Calcular a probabilidade de ocorrência de um evento e trabalhar com situações-problema que envolvam a teoria das
probabilidades.

Capítulo 1 - Itens: 1, 3
Capítulo 3 - Itens: todos
Capítulo 4 - Itens: todos
Capítulo 5 - Itens: todos
Capítulo 9 - Itens: todos
Capítulo 4 - Itens: todos (2º ano)
Capítulo 1 - Itens: todos
Capítulo 11 - Itens: todos (2º ano)

2º ano
Resolver situações-problema que explorem sequências com padrões geométricos e numéricos, como as progressões
geométricas, para favorecer o desenvolvimento do pensamento algébrico.
Analisar, interpretar e descrever as características fundamentais da função exponencial, relativas às representações algébricas
e ao gráfico e resolver situações-problema representadas por funções exponenciais.
Analisar, interpretar e descrever as características fundamentais da função logarítmica, relativas às representações algébricas e
ao gráfico e resolver situações-problema representadas por funções logarítmicas.
Analisar, interpretar e descrever as características de operações financeiras simples e usar modelização matemática para
resolvê-las.
Consolidar conhecimentos sobre os prismas e elaborar raciocínios que possam ser aplicados e ampliados para o estudo de
outros sólidos, como o cilindro, a pirâmide e o cone; visualizar figuras espaciais no plano; localizar e interpretar pontos em uma
esfera; calcular áreas e volumes de sólidos.

Capítulo 9 - Itens: 3, 4 (1º ano)
Capítulo 7 - Itens: todos (1º ano)
Capítulo 8 - Itens: todos (1º ano)
Capítulo 1 - Itens: todos (3º ano)
Capítulo 5 - Itens: todos
Capítulo 6 - Itens: todos
Capítulo 7 - Itens: todos

Identificar e classificar matrizes, operar com elas, determinar sua inversa e calcular o determinante de uma matriz quadrada.

Capítulo 8 - Itens: todos

Representar e resolver situações-problema por meio de sistemas lineares, reconhecendo e classificando-os, relacionando-os à
equação matricial e aplicar o método de Cramer e o método do escalonamento na resolução dos sistemas lineares.

Capítulo 9 - Itens: todos

Compreender e aplicar o princípio fundamental da contagem, aplicar as noções de fatorial, identificar a natureza dos
problemas de contagem, compreender e utilizar as noções de permutação, arranjo, combinação e binômio de Newton na
resolução de problemas.

Capítulo 10 - Itens: todos

3º ano
Identificar e calcular razões trigonométricas no triângulo retângulo, aplicando-as na obtenção de distâncias e na resolução de
problemas que envolvam essas razões.

Capítulo 11 - Itens: todos (1º ano)

Analisar, interpretar e descrever as características fundamentais do ciclo trigonométrico e ampliar o estudo das razões
Capítulo 1 - Itens: todos (2º ano);
trigonométricas para ângulos maiores que 90º, resolvendo equações e inequações trigonométricas, aplicando a lei dos senos e
Capítulo 3 - Itens: todos (2º ano)
a lei dos cossenos na resolução de triângulos quaisquer, e usando noções de trigonometria para cálculo de área de triângulos.
Analisar, interpretar e descrever as características das principais funções trigonométricas, relacionando-as com fenômenos
periódicos e aplicações.
Calcular e interpretar média, moda e mediana, a partir de um conjunto de dados representados por uma tabela de distribuição
de frequências e/ou estimar e interpretar a média, a moda e a mediana a partir de um conjunto de dados representados
graficamente, interpretando resultados.
Identificar a posição relativa entre planos, entre retas e entre retas e planos; reconhecer ângulo diedro e determinar suas
medidas; calcular distâncias entre pontos, entre ponto e reta, entre ponto e plano, entre retas, entre reta e plano e entre
planos.

Capítulo 2 - Itens: todos (2 º ano);
Capítulo 2 - Itens: todos
Capítulo 3 - Itens: todos
Capítulo 5 - Itens: todos (2º ano);
Capítulo 4 - Itens: todos (3º ano)

Identificar coordenadas de pontos e equações de circunferências, destacando as principais relações entre seus elementos.

Capítulo 5 - Itens: todos

Identificar polinômios, calcular o valor numérico, operar com polinômios, resolver equações polinomiais, destacando a
decomposição de um polinômio em fatores do 1º grau, as raízes múltiplas, complexas, racionais e as relações de Girard.

Capítulo 8 - Itens: todos

Uma breve revisão dos conteúdos essenciais da Educação Básica (Ensino Fundamental e Ensino Médio) tais como: Números e
Operações/Álgebra; Espaço e Forma; Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação.

Fazer a revisão à partir do conteúdo
presente nos volumes da coleção

Fale Conosco: 0800 13 0033

1º ano
Identificar relações de proporcionalidade direta, inversa e de não proporcionalidade e representá-las por meio de linguagem
algébrica, tabelas e gráficos.
Analisar, interpretar e descrever as características fundamentais de uma função e da função do primeiro grau e resolver situaçõesproblema representadas por funções do primeiro grau.
Interpretar e descrever as características fundamentais da função do segundo grau e resolver situações-problema representadas
por funções do 2º grau.
Resolver situações-problema que explorem sequências com padrões geométricos e numéricos, como as progressões aritméticas,
para favorecer o desenvolvimento do pensamento algébrico.
Identificar polígonos, superfícies poligonais, circunferências e círculos, reconhecendo elementos, polígonos regulares, polígonos
inscritos em circunferências e seus elementos, e resolvendo problemas que envolvem cálculos de áreas do círculo e de superfícies
poligonais. Calcular áreas e perímetros de figuras planas.
Construir espaços amostrais de eventos equiprováveis ou não e indicar a possibilidade de sucesso de um evento, expressando-a
por meio de uma razão ou pelo uso de porcentagens.
Calcular a probabilidade de ocorrência de um evento e trabalhar com situações-problema que envolvam a teoria das
probabilidades.

Exploramos no 1º ano a
proporcionalidade da função afim.
Capítulo 5 - Itens: todos; Capítulo 6 Itens: todos
Capítulo 7 - Itens: todos
Capítulo 12 - Itens: todos
Capítulo 3 - Itens: todos; Capítulo 4 Itens: todos
Capítulo 1 - Itens: todos (3º ano)
Capítulo 11 - Itens: todos (2º ano)

2º ano
Resolver situações-problema que explorem sequências com padrões geométricos e numéricos, como as progressões geométricas,
para favorecer o desenvolvimento do pensamento algébrico.
Analisar, interpretar e descrever as características fundamentais da função exponencial, relativas às representações algébricas e
ao gráfico e resolver situações-problema representadas por funções exponenciais.
Analisar, interpretar e descrever as características fundamentais da função logarítmica, relativas às representações algébricas e ao
gráfico e resolver situações-problema representadas por funções logarítmicas.
Analisar, interpretar e descrever as características de operações financeiras simples e usar modelização matemática para resolvêlas.
Consolidar conhecimentos sobre os prismas e elaborar raciocínios que possam ser aplicados e ampliados para o estudo de outros
sólidos, como o cilindro, a pirâmide e o cone; visualizar figuras espaciais no plano; localizar e interpretar pontos em uma esfera;
calcular áreas e volumes de sólidos.

Capítulo 12 - Itens: 4 (1º ano)
Capítulo 10 - Itens: todos (1º ano)
Capítulo 11 - Itens: todos (1º ano)
Capítulo 2 - Itens: 5 (1º ano)
Capítulo 12 - Itens: todos; Capítulo 13 Itens: todos; Capítulo 14 - Itens: todos

Identificar e classificar matrizes, operar com elas, determinar sua inversa e calcular o determinante de uma matriz quadrada.

Capítulo 6 - Itens: todos

Representar e resolver situações-problema por meio de sistemas lineares, reconhecendo e classificando-os, relacionando-os à
equação matricial e aplicar o método de Cramer e o método do escalonamento na resolução dos sistemas lineares.

Capítulo 7 - Itens: todos

Compreender e aplicar o princípio fundamental da contagem, aplicar as noções de fatorial, identificar a natureza dos problemas
de contagem, compreender e utilizar as noções de permutação, arranjo, combinação e binômio de Newton na resolução de
problemas.

Capítulo 9 - Itens: todos; Capítulo 10 Itens: todos

3º ano
Identificar e calcular razões trigonométricas no triângulo retângulo, aplicando-as na obtenção de distâncias e na resolução de
problemas que envolvam essas razões.

Capítulo 1 - Itens: todos (2º ano);
Capítulo 2 - Itens: todos (2º ano);
Capítulo 3 - Itens: todos (2º ano)

Analisar, interpretar e descrever as características das principais funções trigonométricas, relacionando-as com fenômenos
Capítulo 5 - Itens: todos (2º ano)
periódicos e aplicações.
Calcular e interpretar média, moda e mediana, a partir de um conjunto de dados representados por uma tabela de distribuição de
Capítulo 1 - Itens: todos
frequências e/ou estimar e interpretar a média, a moda e a mediana a partir de um conjunto de dados representados
graficamente, interpretando resultados.
Identificar a posição relativa entre planos, entre retas e entre retas e planos; reconhecer ângulo diedro e determinar suas
medidas; calcular distâncias entre pontos, entre ponto e reta, entre ponto e plano, entre retas, entre reta e plano e entre planos.

Capítulo 3 - Itens: todos; Capítulo 4 Itens: todos

Identificar coordenadas de pontos e equações de circunferências, destacando as principais relações entre seus elementos.

Capítulo 5 - Itens: todos

Identificar polinômios, calcular o valor numérico, operar com polinômios, resolver equações polinomiais, destacando a
decomposição de um polinômio em fatores do 1º grau, as raízes múltiplas, complexas, racionais e as relações de Girard.

Capítulo 8 - Itens: todos; Capítulo 10 Itens: todos

Uma breve revisão dos conteúdos essenciais da Educação Básica (Ensino Fundamental e Ensino Médio) tais como: Números e
Operações/Álgebra; Espaço e Forma; Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação.

Fazer a revisão à partir do conteúdo
presente nos volumes da coleção

Fale Conosco: 0800 13 0033

