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7.
º a

no
 

Tratamento de dados 
 Organização, análise e 
interpretação de dados — 
histograma
 Medidas de localização e 
dispersão
 Discussão de resultados 

Números inteiros  
 Multiplicação e divisão, 
propriedades 
 Raiz quadrada e raiz cúbica 
 Potências de base inteira e 
expoente natural 

Triângulos e quadriláteros 
 Soma dos ângulos internos e 
externos de um triângulo 
 Congruência de triângulos 
 Propriedades, classificação e 
construção de quadriláteros 

Sequências e regularidades  
 Termo geral de uma sequên-
cia numérica 
 Representação 

Funções 
 Conceito de função e de 
gráfico de uma função 
(domínio racionais não nega-
tivos) 
 Proporcionalidade directa 
como função 

Equações 
 Equações do 1.º grau a uma 
incógnita (com parêntesis 
mas sem denominadores) 

Semelhança 
 Noção de semelhança 
 Ampliação e redução de um 
polígono
 Polígonos semelhantes 
 Semelhança de triângulos 

8.
º a

no
 

Números racionais 
 Representação, compara-
ção e ordenação  
 Operações, propriedades e 
regras operatórias 
 Potências de base e 
expoente inteiro (incluindo a 
regra de potência da potên-
cia) 

Isometrias 
 Translação associada a um 
vector 
 Propriedades das isome-
trias

Funções 
 Funções linear e afim 

Equações 
 Equações do 1.º grau a 
uma incógnita (com deno-
minadores)
 Sistemas de duas equações 
do 1.º grau a duas incógni-
tas

Planeamento estatístico 
 Especificação do problema 
 Recolha de dados 
 População e amostra 

Sequências e regularidades 
 Expressões algébricas 

Equações 
 Equações literais 
 Operações com polinómios 
 Equações (incompletas) do 
2.º grau a uma incógnita

Teorema de Pitágoras 
 Demonstração e utilização 

Sólidos geométricos 
 Área da superfície e volume 
 Critérios de paralelismo e 
perpendicularidade entre 
planos, e entre rectas e 
planos

9.
º a

no
 

Funções
 Proporcionalidade inversa 
como função 

 Funções do tipo 2axy

Equações 
 Equações (completas) do 
2.º grau a uma incógnita

Circunferência 
 Ângulo ao centro, ângulo 
inscrito e ângulo excêntrico 
 Lugares geométricos 
 Circunferência inscrita e 
circunferência circunscrita a 
um triângulo 
 Polígono regular inscrito 
numa circunferência 

Probabilidade 
 Noção de fenómeno aleató-
rio e de experiência aleató-
ria 
 Noção e cálculo da probabi-
lidade de um acontecimen-
to.

Números reais 
 Noção de número real e
recta real 
 Relações < e > em R
 Intervalos 

Inequações 
 Inequações do 1.º grau a 
uma incógnita 

Trigonometria no triângulo 
rectângulo 
 Razões trigonométricas de 
ângulos agudos 
 Relações entre razões 
trigonométricas


