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7.º ano 
 

Domínio Conteúdos 
NO7 

 
18 

tempos 
 

 

Números racionais 
 

- Simétrico da soma e da diferença de racionais; 
- Extensão da multiplicação a todos os racionais; 
- Extensão da divisão ao caso em que o dividendo é um racional qualquer e o divisor um racional 

não nulo. 
 

GM7 
 

66 
tempos 

 

Alfabeto grego 
 

- As letras   e  do alfabeto grego. 
 

Figuras Geométricas 
 

Linhas poligonais e polígonos 
- Linhas poligonais; vértices, lados, extremidades, linhas poligonais fechadas e simples; parte 

interna e externa de linhas poligonais fechadas simples; 
- Polígonos simples; vértices, lados, interior, exterior, fronteira, vértices e lados consecutivos; 
- Ângulos internos de polígonos; 
- Polígonos convexos e côncavos; caracterização dos polígonos convexos através dos ângulos 

internos; 
- Ângulos externos de polígonos convexos; 
- Soma dos ângulos internos de um polígono; 
- Soma de ângulos externos de um polígono convexo; 
- Diagonais de um polígono. 
 
Quadriláteros 
- Diagonais de um quadrilátero; 
- Paralelogramos: caracterização através das diagonais e caracterização dos retângulos e losangos 

através das diagonais; 
- Papagaios: propriedade das diagonais; o losango como papagaio; 
- Trapézios: bases; trapézios isósceles, escalenos e retângulos; caracterização dos paralelogramos; 
- Problemas envolvendo triângulos e quadriláteros. 

 
Paralelismo, congruência e semelhança 
 

- Isometrias e semelhanças; 
- Critério de semelhança de polígonos envolvendo os respetivos lados e diagonais; 
- Teorema de Tales; 
- Critérios de semelhança de triângulos (LLL, LAL e AA); igualdade dos ângulos correspondentes em 

triângulos semelhantes; 
- Semelhança dos círculos; 
- Critério de semelhança de polígonos envolvendo os respetivos lados e ângulos internos; 
- Divisão de um segmento num número arbitrário de partes iguais utilizando régua e compasso, 

com ou sem esquadro; 
- Homotetia direta e inversa; 
- Construção de figuras homotéticas; 

       - Problemas envolvendo semelhanças de triângulos e homotetias. 
 

Medida 
 

Mudanças de unidade de comprimento e incomensurabilidade 
- Conversões de medidas de comprimento por mudança de unidade;  
- Invariância do quociente de medidas; 
- Segmentos de reta comensuráveis e incomensuráveis; 
- Incomensurabilidade da hipotenusa com os catetos de um triângulo retângulo isósceles. 
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Áreas de quadriláteros 
- Área do papagaio e do losango; 
- Área do trapézio. 
 
Perímetros e áreas de figuras semelhantes 
- Razão entre perímetros de figuras semelhantes; 
- Razão entre áreas de figuras semelhantes; 
- Problemas envolvendo perímetros e áreas de figuras semelhantes. 
 

FSS7 
 

25 
tempos 

 

Funções 
 

Definição de função 
- Função ou aplicação  de em ; domínio e contradomínio; igualdade de funções; 
- Pares ordenados; gráfico de uma função; variável independente e variável dependente; 
- Funções numéricas; 
- Gráficos cartesianos de funções numéricas de variável numérica; equação de um gráfico 

cartesiano. 
 
Operações com funções numéricas 
- Adição, subtração e multiplicação de funções numéricas e com o mesmo domínio; exponenciação 

de expoente natural de funções numéricas; 
- Operações com funções numéricas de domínio finito dadas por tabelas, diagramas de setas ou 

gráficos cartesianos; 
- Funções constantes, lineares e afins; formas canónicas, coeficientes e termos independentes; 

propriedades algébricas e redução à forma canónica; 
- Funções de proporcionalidade direta;  
- Problemas envolvendo funções de proporcionalidade direta. 
 
Sequências e sucessões 
- Sequências e sucessões como funções; 
- Gráficos cartesianos de sequências numéricas;  
- Problemas envolvendo sequências e sucessões. 
 

ALG7 
 

28 
tempos 

 

Expressões algébricas 
 

- Extensão a  das propriedades associativa e comutativa da adição e da multiplicação;  
- Extensão a  da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e à subtração;  
- Extensão a  das regras de cálculo do inverso de produtos e quocientes e do produto e do 

quociente de quocientes; 
- Extensão a  da definição e propriedades das potências de expoente natural; potência do 

simétrico de um número; 
- Simplificação e cálculo do valor de expressões numéricas envolvendo as quatro operações 

aritméticas, a potenciação e a utilização de parêntesis. 
 
Raízes quadradas e cúbicas 
 

- Monotonia do quadrado e do cubo; 
- Quadrado perfeito e cubo perfeito; 
- Raiz quadrada de quadrado perfeito e raiz cúbica de cubo perfeito; 
- Produto e quociente de raízes quadradas e cúbicas; 
- Representações decimais de raízes quadradas e cúbicas. 
 

Equações algébricas 
 

- Equação definida por um par de funções; primeiro e segundo membro, soluções e conjunto-
solução;  

- Equações possíveis e impossíveis; 
- Equações equivalentes; 
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- Equações numéricas; princípios de equivalência; 
- Equação linear com uma incógnita; simplificação e caracterização do conjunto-solução; equações 

lineares impossíveis, possíveis, determinadas e indeterminadas; equação algébrica de 1.º grau; 
- Soluções exatas e aproximadas de equações algébricas de 1.º grau; 
- Problemas envolvendo equações lineares. 
 

OTD7 
 

10 
Tempos 

 

Medidas de localização 
 

- Sequência ordenada dos dados; 
- Mediana de um conjunto de dados; definição e propriedades; 
- Problemas envolvendo tabelas, gráficos e medidas de localização. 
 

 
 
 

8.º ano 
 

Domínio Conteúdos 
NO8 

 
20 

Tempos 
 

Dízimas finitas e infinitas periódicas 
 

- Caracterização das frações irredutíveis equivalentes a frações decimais; 
- Representação de números racionais através de dízimas finitas ou infinitas periódicas utilizando o 

algoritmo da divisão; período e comprimento do período de uma dízima; 
- Conversão em fração de uma dízima infinita periódica; 
- Decomposição decimal de números racionais representados por dízimas finitas, utilizando 

potências de base  e expoente inteiro; 
- Notação científica; aproximação, ordenação e operações em notação científica;  
- Definição de dízima infinita não periódica; 
- Representação na reta numérica de números racionais dados na forma de dízima. 
 

Dízimas infinitas não periódicas e números reais 
 

- Pontos irracionais da reta numérica; exemplo; 
- Números irracionais e dízimas infinitas não periódicas; 
- Números reais; extensão a  das operações conhecidas sobre  e respetivas propriedades; 

extensão a medidas reais das propriedades envolvendo proporções entre comprimentos de 
segmentos; 

- Irracionalidade de  para  natural e distinto de um quadrado perfeito; 
- Construção da representação de raízes quadradas de números naturais na reta numérica, 

utilizando o Teorema de Pitágoras; 
- Extensão a  da ordem em  ; propriedades transitiva e tricotómica da relação de ordem; 

ordenação de números reais representados na forma de dízima. 
 

GM8 
 

40 
Tempos 
 

Teorema de Pitágoras 
  

- Teorema de Pitágoras e o respetivo recíproco; 
- Problemas envolvendo os teoremas de Pitágoras e de Tales e envolvendo a determinação de 

distâncias desconhecidas por utilização destes teoremas. 
 
Vetores, translações e isometrias 
 

- Segmentos orientados com a mesma direção e sentido e com a mesma direção e sentidos 
opostos; comprimento de um segmento orientado; segmento orientado reduzido a um ponto; 

- Segmentos orientados equipolentes e vetores; 
- Vetores colineares e simétricos; 
- Soma de um ponto com um vetor e translação determinada por um vetor; 
- Composta de translações e soma de vetores; regras do triângulo e do paralelogramo; 
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propriedades algébricas da adição algébrica de vetores; 
- Translações como isometrias; caracterização pela preservação da direção e sentido dos 

segmentos orientados e semirretas;  
- Reflexões deslizantes como isometrias; 
- Ação das isometrias sobre as retas, as semirretas e os ângulos e respetivas amplitudes; 
- Classificação das isometrias do plano; 

       - Problemas envolvendo as propriedades das isometrias do plano; 
- Problemas envolvendo figuras com simetrias de translação, rotação, reflexão axial e reflexão 

deslizante. 
 

FSS8 
 

15 
Tempos 
 

Gráficos de funções afins 
 

- Equação de reta não vertical e gráfico de função linear ou afim; 
- Declive e ordenada na origem de uma reta não vertical; 
- Relação entre declive e paralelismo; 
- Determinação do declive de uma reta determinada por dois pontos com abcissas distintas; 
- Equação de reta vertical; 
- Problemas envolvendo equações de retas. 

 
ALG8 

 
62 

Tempos 
 

Potências de expoente inteiro  
 

- Potência de expoente nulo; 
- Potência de expoente negativo; 
- Extensão a potências de expoente inteiro das propriedades conhecidas das potências de 

expoente natural. 
 

Monómios e Polinómios 
 

- Monómios; fatores numéricos, constantes e varáveis ou indeterminadas; parte numérica ou 
coeficiente; monómio nulo e monómio constante; parte literal; 

- Monómios semelhantes; forma canónica de um monómio; igualdade de monómios; 
- Grau de um monómio; 
- Soma algébrica e produto de monómios; 
- Polinómios; termos; variáveis ou indeterminadas, coeficientes; forma reduzida; igualdade de 

polinómios; termo independente; polinómio nulo; 
- Grau de um polinómio; 
- Soma algébrica e produto de polinómios; 
- Casos notáveis da multiplicação como igualdades entre polinómios; 
- Problemas associando polinómios a medidas de áreas e volumes, interpretando 

geometricamente igualdades que os envolvam; 
- Problemas envolvendo polinómios, casos notáveis da multiplicação de polinómios e fatorização. 
 

Equações incompletas de 2.º grau 
 

- Equação do 2.º grau; equação incompleta; 
- Lei do anulamento do produto; 
- Resolução de equações incompletas de 2.º grau  
- Resolução de equações de 2.º grau tirando partido da lei do anulamento do produto; 
- Problemas envolvendo equações de 2.º grau. 

 
Equações literais 
 

- Equações literais; 
- Resolução em ordem a uma dada incógnita de equações literais do 1.º e 2.º grau. 

 
Sistemas de duas equações do 1.º grau com duas incógnitas 
 

- Sistemas de duas equações do 1.º grau com duas incógnitas; forma canónica; soluções; sistemas 
equivalentes; 
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- Interpretação geométrica de sistemas de duas equações do 1.º grau com duas incógnitas; 
- Resolução de sistemas de duas equações de 1.º grau pelo método de substituição. 

       - Problemas envolvendo sistemas de equações do 1.º grau com duas incógnitas. 
 

OTD8 
 

10 
Tempos 
 

Diagramas de extremos e quartis 
 

- Noção de quartil; 
- Diagramas de extremos e quartis; 
- Amplitude interquartil; 

       - Problemas envolvendo gráficos diversos e diagramas de extremos e quartis. 
 

 
 
 

9.º ano 
 

Domínio Conteúdos 
NO9 

 
15 

Tempos 
 

Relação de ordem em  
 

Propriedades da relação de ordem 
- Monotonia da adição; 
- Monotonia parcial da multiplicação; 
- Adição e produto de inequações membro a membro; 
- Monotonia do quadrado e do cubo; 
- Inequações e passagem ao inverso; 
- Simplificação e ordenação de expressões numéricas reais envolvendo frações, dízimas ou 

radicais, utilizando as propriedades da relação de ordem em . 
 
 

Intervalos 
- Intervalos de números reais;  
- Representação de intervalos de números reais na reta numérica; 
- Interseção e reunião de intervalos. 
 
Valores aproximados de resultados de operações 
- Aproximações da soma e do produto de números reais; 
- Aproximações de raízes quadradas e cúbicas; 

       - Problemas envolvendo aproximações de medidas de grandezas.  
 

GM9 
 
 

65 
Tempos 
 

Axiomatização das teorias Matemáticas 
 

Vocabulário do método axiomático 
- Teorias; objetos e relações primitivas; axiomas;  
- Axiomática de uma teoria; definições, teoremas e demonstrações 
- Teorias axiomatizadas como modelos da realidade; 
- Condições necessárias e suficientes; hipótese e tese de um teorema; o símbolo « »; 
- Lemas e corolários. 
 
Axiomatização da Geometria 
- Referência às axiomáticas para a Geometria Euclidiana; axiomáticas equivalentes; exemplos de 

objetos e relações primitivas; 
- Axiomática de Euclides; referência aos «Elementos» e aos axiomas e postulados de Euclides; 

confronto com a noção atual de axioma; 
- Lugares geométricos. 
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Paralelismo e perpendicularidade de retas e planos 
 

A Geometria euclidiana e o axioma das paralelas 
- 5.º Postulado de Euclides e axioma euclidiano de paralelismo; 
- Referência às Geometrias não-euclidianas; Geometria hiperbólica ou de Lobachewski; 
- Demonstrações de propriedades simples de posições relativas de retas num plano, envolvendo o 

axioma euclidiano de paralelismo. 
 
Paralelismo de retas e planos no espaço euclidiano 
- Planos concorrentes; propriedades; 
- Retas paralelas e secantes a planos; propriedades; 
- Paralelismo de retas no espaço; transitividade; 
- Paralelismo de planos: caracterização do paralelismo de planos através do paralelismo de retas; 

transitividade; existência e unicidade do plano paralelo a um dado plano contendo um ponto 
exterior a esse plano. 

 
Perpendicularidade de retas e planos no espaço euclidiano 
- Ângulo de dois semiplanos com fronteira comum; 
- Semiplanos e planos perpendiculares; 
- Retas perpendiculares a planos; resultados de existência e unicidade; projeção ortogonal de um 

ponto num plano; reta normal a um plano e pé da perpendicular; plano normal a uma reta; 
- Paralelismo de planos e perpendicularidade entre reta e plano;  
- Critério de perpendicularidade de planos; 
- Plano mediador de um segmento de reta.  
 
Problemas 
- Problemas envolvendo posições relativas de retas e planos. 

 
Medida  

 
Distâncias a um plano de pontos, retas paralelas e planos paralelos 
- Distância de um ponto a um plano; 
- Projeção ortogonal num plano de uma reta paralela ao plano e distância entre a reta e o plano; 
- Distância entre planos paralelos. 
- Altura da pirâmide, do cone e do prisma. 
 
Volumes e áreas de superfícies de sólidos 
- Volume da pirâmide, cone e esfera; 
- Área da superfície de poliedros, da superfície lateral de cones retos e da superfície esférica; 
- Problemas envolvendo o cálculo de áreas e volumes de sólidos. 

 
Trigonometria  
 

- Seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo; 
- Fórmula fundamental da Trigonometria; 
- Relação entre a tangente de um ângulo agudo e o seno e cosseno do mesmo ângulo; 
- Relação entre o seno e o cosseno de ângulos complementares; 
- Dedução dos valores das razões trigonométricas dos ângulos de ,  e ; 
- Utilização de tabelas e de uma calculadora para a determinação de valores aproximados da 

amplitude de um ângulo conhecida uma razão trigonométrica desse ângulo;  
       - Problemas envolvendo distâncias e razões trigonométricas. 
 
Lugares Geométricos envolvendo pontos notáveis de triângulos 
 

- A bissetriz de um ângulo como lugar geométrico; 
- Circuncentro, incentro, ortocentro e baricentro de um triângulo; propriedades e construção; 
- Problemas envolvendo lugares geométricos no plano. 
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Propriedades de ângulos, cordas e arcos definidos numa circunferência 
 

- Arcos de circunferência; extremos de um arco; arco menor e maior; 
- Cordas; arcos subtensos por uma corda; arco correspondente a uma corda; propriedades; 
- Amplitude de um arco; 
- Ângulo inscrito num arco; arco capaz; arco compreendido entre os lados de um ângulo inscrito; 

propriedades; 
- Segmento de círculo maior e menor; 
- Ângulo do segmento; ângulo ex-inscrito; propriedades; 
- Ângulos de vértice no exterior ou no interior de um círculo e lados intersetando a respetiva 

circunferência; propriedades;  
- Demonstração das fórmulas para a soma dos ângulos internos e de  ângulos externos com 

vértices distintos de um polígono convexo; aplicações: demonstração da fórmula para a soma 
dos ângulos opostos de um quadrilátero inscrito numa circunferência; construção aproximada de 
um polígono regular de  lados inscrito numa circunferência utilizando transferidor; 

- Problemas envolvendo ângulos e arcos definidos numa circunferência e ângulos internos e 
externos de polígonos regulares. 

 
FSS9 

 
11 

Tempos 

Funções algébricas 
 

- Funções de proporcionalidade inversa; referência à hipérbole; 
- Problemas envolvendo funções de proporcionalidade inversa; 
- Funções da família  com ; 
- Conjunto-solução da equação de segundo grau  como interseção da parábola 

de equação com a reta de equação . 
 

ALG9 
 

29 
Tempos 
 

Inequações 
 

- Inequação definida por um par de funções; primeiro e segundo membro, soluções e conjunto-
solução;  

- Inequações possíveis e impossíveis; 
- Inequações equivalentes; 
- Princípios de equivalência; 
- Inequações de 1.º grau com uma incógnita; 
- Simplificação de inequações de 1.º grau; determinação do conjunto-solução na forma de um 

intervalo; 
- Determinação dos conjuntos-solução de conjunções e disjunções de inequações do 1.º grau 

como intervalos ou reunião de intervalos disjuntos; 
       - Problemas envolvendo inequações de 1.º grau. 
 
Equações do 2.º grau 
 

- Equações de 2.º grau completas; completamento do quadrado; 
- Fórmula resolvente; 
- Problemas geométricos e algébricos envolvendo equações de 2.º grau. 

 
Proporcionalidade Inversa 
 

- Grandezas inversamente proporcionais; critério de proporcionalidade inversa; 
- Constante de proporcionalidade inversa; 
- Problemas envolvendo grandezas inversamente e diretamente proporcionais. 
 

OTD9 
 

22 
Tempos 
 

Histogramas 
 

- Variáveis estatísticas discretas e contínuas; classes determinadas por intervalos numéricos; 
agrupamento de dados em classes da mesma amplitude; 

- Histogramas; propriedades; 
- Problemas envolvendo a representação de dados em tabelas de frequência e histogramas. 
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Probabilidade 
 

- Experiências deterministas e aleatórias; universo dos resultados ou espaço amostral; casos 
possíveis; 

- Acontecimentos: casos favoráveis, acontecimento elementar, composto, certo, impossível; 
- Acontecimentos disjuntos ou incompatíveis  e complementares; 
- Experiências aleatórias com acontecimentos elementares equiprováveis; 
- Definição de Laplace de probabilidade; propriedades e exemplos; 
- Problemas envolvendo a noção de probabilidade e a comparação de probabilidades de diferentes 

acontecimentos compostos, utilizando tabelas de dupla entrada e diagramas em árvore; 
- Comparação de probabilidades com frequências relativas em experiências aleatórias em que se 

presume equiprobabilidade dos casos possíveis. 
 

 
 

 

5. NÍVEIS DE DESEMPENHO 
 
Tal como indicado na Introdução dos Cadernos de Apoio às Metas Curriculares, para vários descritores 

consideraram-se diferentes níveis de desempenho, materializados, nesses Cadernos, em exercícios ou 
problemas que podem ser propostos aos alunos. Aqueles que aí foram assinalados com um ou dois 
asteriscos estão associados a níveis de desempenho progressivamente mais avançados. Tais 
desempenhos mais avançados não são evidentemente exigíveis a todos os alunos, tendo portanto, 
caráter opcional. No caso de outros descritores, embora não se tenham apresentado exemplos que 
permitissem distinguir níveis de desempenho, considera-se que o seu total cumprimento exige, só por si, 
um nível de desempenho avançado. 
 

No quadro abaixo indicam-se todos os descritores atrás referidos, que se enquadram em 
três tipos distintos: 

 
 Uns descritores mencionam propriedades que devem ser reconhecidas. Ainda que esse 

reconhecimento com níveis de desempenho que ultrapassem o considerado regular seja, tal 
como foi explicado acima, opcional, os alunos deverão, em todos os casos, conhecer pelo menos o 
enunciado destas propriedades, podendo utilizá-las quando necessário, por exemplo na resolução 
de problemas.  

 Outros descritores envolvem procedimentos. Todos devem ser trabalhados ao nível mais 
elementar, ficando ao critério do professor o grau de desenvolvimento com que aborda situações 
mais complexas, correspondentes a níveis de desempenho superiores. 

 Os restantes descritores referem-se a propriedades que devem ser provadas ou demonstradas; o 
facto de se incluírem alguns descritores deste tipo na lista dos que podem envolver níveis de 
desempenho avançados significa que as demonstrações a que se referem, embora devam ser 
requeridas para se atingirem esses níveis de desempenho, não são exigíveis à generalidade dos 
alunos, devendo todos eles, em qualquer caso, conhecer o enunciado das propriedades e estar 
aptos a utilizá-las quando necessário. 
 

Em todos os casos, as condições em que são abordados os níveis de desempenho mais avançados 
ficam ao critério do professor, em função das circunstâncias (tempo, características dos alunos ou outros 
fatores) em que decorre a sua prática letiva. 


