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1. Conjuntos Numéricos: Números naturais e números inteiros: operações, relação de ordem, divisibilidade, máximo 
divisor comum, mínimo múltiplo comum e decomposição em fatores primos; Números racionais e irracionais: operações, 
relação de ordem, propriedades e valor absoluto; Números complexos: conceito, operações e representação  geométri-
ca; Situações-problema envolvendo conjuntos numéricos.................................................................................................. 1 
2. Progressão Aritmética e Progressão Geométrica: Razão, termo geral e soma dostermos; Situações-problema envol-
vendo progressões.  .......................................................................................................................................................... 85 
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envolvendo matemática financeira.  .................................................................................................................................. 29 
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5. Funções: Conceito e representação gráfica das funções: afim, quadrática, exponencial e modulares; Situações-
problema envolvendo funções ......................................................................................................................................... .46 
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sistemas de equações....................................................................................................................................................... 44 
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