
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

NUCLEO PERMANENTE DE CONCURSOS – COMPERVE 

CONCURSO PÚBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - 2015 

 

PROGRAMA DE ESTUDOS 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

HABILIDADES CONTEÚDOS 

Identificar, interpretar e utilizar diferentes 
representações de números naturais, inteiros, 
racionais, irracionais, reais indicadas em 
diferentes notações. 

Aplicar técnicas e procedimentos 
matemáticos, envolvendo cálculo aritmético 
em situações-problema. 

Resolver situações-problema que envolvam 
o conhecimento de proporcionalidade. 

Números e Operações –  

Sistemas de Numeração: princípios e 
características. Conjuntos Numéricos: números 
naturais, inteiros, racionais e irracionais, reais.  

Problemas envolvendo as operações básicas e 
seus significados.  

Proporcionalidade: porcentagem e juros.  
Radicais: conceitos e operações. 

 

Identificar e compreender relações entre 
variáveis e as formas pelas quais elas são 
representadas. 

Resolver problemas utilizando o pensamento 
e o cálculo algébrico. 

Transformações e Relações –  

Equações e Inequações do 1º e do 2º graus. 
Problemas e Sistema de Equações do 1º e do 2º 
graus.    

Expressões Algébricas: conceitos, operações, 
produtos notáveis e fatoração. Funções do 1º 
grau. 

Identificar figuras planas e espaciais a partir 
de suas propriedades. 

Resolver situações problemas que envolvam 
figuras geométricas. 

Resolver situações problemas de localização 
e deslocamento de pontos no plano e no 
espaço. 

Reconhecer as noções de direção e sentido, 
de ângulo, de paralelismo e 
perpendicularismo como elementos 
fundamentais para a construção de 
coordenadas cartesianas. 

 

Espaço e Forma –  

Figuras Geométricas Planas e Espaciais. Ângulos, 
Curvas, Posições Relativas de Retas no plano: 
paralelismo e perpendicularismo. Deslocamento 
de Figuras num Plano: simetrias, isometrias, 
homotetias. Polígonos e Sólidos Geométricos: 
conceitos, características, propriedades. 
Triângulos. Quadriláteros. A Circunferência, O 
círculo e A Esfera. Figuras Semelhantes ou 
Congruentes.  

 



Estabelecer relações entre figuras espaciais e 
suas representações envolvendo a 
observação das figuras sob diferentes pontos 
de vista, construindo e interpretando suas 
representações. 

Resolver situações problemas envolvendo 
perímetros, áreas e volumes de figuras 
planas e sólidos geométricos. 

Aplicar os conceitos de grandeza e medida, 
suas unidades e instrumentos, na solução de 
situações problemas. 

 Aplicar o conhecimento sobre as relações 
métricas de um triângulo na solução de 
situações problemas. 

Resolver problemas geométricos com o 
apoio do pensamento e do conhecimento 
algébrico. 

Grandezas e Medidas – 

Medidas: conceitos, unidades e instrumentos. 
Medidas Convencionais e Não Convencionais.  
Medidas de Comprimento, de Superfície, de 
Capacidade, de Massa, de volume e de Tempo. O 
Sistema Métrico Decimal. Sistema Monetário 
Brasileiro. Perímetro e Área de Figuras Planas. 
Relações Métricas num Triângulo. Teorema de 
Pitágoras. Teorema de Tales. Razões 
Trigonométricas.   

Resolver problemas através de 
procedimentos de cálculo, envolvendo o 
conceito de média. 

Aplicar o raciocínio combinatório e 
probabilístico à solução de situações- 
problema. 

Ler, interpretar, e representar informações 
estatísticas. 

Representar, interpretar e comunicar 
aspectos quantitativos da realidade através 
de gráficos, tabelas, diagramas ou mapas ou 
diferentes representações de natureza 
semiótica; 

Identificar a validez de raciocínios avaliando 
o grau de certeza; 

Estimar e validar argumentações e 
informações 

Incerteza e Tratamento da Informação – 

Estatística Descritiva: variável, população e 
amostra. Leitura e Interpretação de Tabelas e 
Gráficos. Média, Moda e Mediana. Problema de 
contagem e o princípio multiplicativo.  
Possibilidade ou chance de um evento. Raciocínio 
combinatório e a noção de probabilidade. 

 

 


