
MATEMÁTICA 
I. CONJUNTOS 

1. Conjuntos e subconjuntos 
2. Operações elementares com conjuntos: união, interseção e complementar; o número de elementos da união de 

conjuntos 

3. Conjuntos numéricos 
3.1 Conjunto dos números inteiros, divisibilidade, mdc e mmc 

3.2 Conjunto dos números racionais e reais: operações, propriedades; ordem, valor absoluto e desigualdade; 

representação decimal 

3.3 Conjunto dos números complexos: operações e propriedades na forma algébrica e trigonométrica; fórmulas 

de De Moivre 
 

II - POLINÔMIOS E EQUAÇÕES ALGÉBRICAS 
1. Conceito, grau e propriedades fundamentais; adição, subtração, multiplicação e divisão de polinômios;  

2. Determinação de um polinômio a partir de seus valores 

3. Fatoração e produtos notáveis 
4. Raízes de um polinômio e suas multiplicidades 

5. Identidade de polinômios 

6. Relações entre raízes e coeficientes de polinômios 

7. Raízes complexas, racionais e reais 
 
III - MATRIZES, DETERMINANTES E SISTEMAS LINEARES 
1. Matriz: operações e propriedades fundamentais 

2. Matriz transposta e inversa 

3. Resolução e discussão de um sistema linear com duas ou três incógnitas 

4. Método de eliminação de Gauss 

5. Determinantes: propriedades e aplicações 
 
IV - ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE 
1. Regras simples de contagem: arranjo, permutação e combinação, simples e com repetição 
2. Triângulo de Pascal e binômio de Newton 
3. Conceito de probabilidade e de espaços amostrais; resultados igualmente prováveis 
4. Probabilidade condicional, eventos independentes 
 

V - GEOMETRIA PLANA 
1. Mediatriz de um segmento 

2. Mediana, bissetriz e altura de um triângulo 

3. Congruência de figuras geométricas; casos clássicos de congruência de triângulos 
4. Semelhança de triângulos 

5. O postulado das paralelas; Teorema de Tales 

6. Soma de ângulos internos e externos de um polígono 

7. Relações métricas em triângulos, polígonos regulares, circunferência e círculo 

8. Teorema de Pitágoras 

9. Áreas de triângulos e quadriláteros, áreas de polígonos regulares, área do círculo e do setor circular 
 

VI - GEOMETRIA ANALÍTICA 
1. Coordenadas cartesianas na reta e no plano 
2. Equações da reta, ângulo entre duas retas, retas paralelas, retas perpendiculares 



3. Distância entre dois pontos, distância de um ponto a uma reta 

4. Equações da circunferência 
5. Posições relativas entre ponto e circunferência, reta e circunferência e entre duas circunferências 
6. Parábola, elipse e hipérbole: equações e gráficos 
 

VII - FUNÇÕES 
1. Produto cartesiano de conjuntos: relações, funções e gráficos 
2. Funções linear, quadrática e modular: estudo e gráficos 

3. Função injetiva, sobrejetiva, bijetiva, composta e inversa 

4. Função exponencial: propriedades e gráficos; e equação e inequação 
5. Função logarítmica: propriedades e gráficos; e equação e inequação 
 

VIII - TRIGONOMETRIA 
1. Trigonometria no triângulo retângulo 
2. Funções trigonométricas e seus gráficos 

3. Funções arcosseno, arcocosseno e arcotangente e seus gráficos 
4. Identidades trigonométricas fundamentais; fórmulas da adição e subtração para as funções trigonométricas; 

transformações de somas de funções trigonométricas em produtos 

5. Equações trigonométricas 

6. Lei dos senos e dos cossenos 
 

IX - GEOMETRIA ESPACIAL 
1. Retas e planos no espaço: paralelismo e perpendicularismo 

2. Prisma, pirâmides, cones e respectivos troncos: cálculo de áreas e volumes 

3. Cilindro e esfera: cálculo de áreas e volumes 
 


