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APRESENTAÇÃO

Prezados(as) Educadores(as)! 

É com muita satisfação que lhes apresentamos o Currículo oficial do Sistema

de Ensino de nosso município.

Esse  Currículo  segue  as  normas  legais  estabelecidas  pela  Base  Nacional

Comum  Curricular  (Parecer  CNE/CP  nº15/2017)  e  Referencial  Curricular  Gaúcho

(Resolução CEED/RS nº 345/2018) e está organizado de modo a contemplar os preceitos

da Educação Integral  para  o fomento  do desenvolvimento,  nos(as)  educandos(as),  das

Competências, das Habilidades, das Atitudes e dos Valores imprescindíveis no contexto da

Educação do Século XXI.

Portanto,  o  escopo  desse  Currículo  consiste  em  oferecer  às  escolas

elementos palpáveis para a plena implementação da Base Nacional Comum Curricular e do

Referencial Curricular Gaúcho.
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 Etapa: Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 9º Ano)

 Grupo de trabalho: Área da Matemática 

 Participantes:

1 Sara Provin (Coordenadora)

2 Márcia Silva (Coordenadora)

3 Ivanir Teresinha Auler Baldissera

4 Letícia Aline Maróstica Pilotto

5 Adriano Luis Pungan

6 Lilian Asturian Kerber

7 Grasiela Elisa Webber

8 Josiane Carla Baiocco Braga

9 Juliana Moterle Trentin

10 Jordana Zavieruka Bressan

• Assessoria Pedagógica: Impare Educação

• Correção e Formatação: Luciana Aparecida Tomazoni de Oliveira – SMEd

• Elementos Curriculares do Ensino Fundamental

O  Currículo  do  Ensino  Fundamental,  de  acordo  com  a  Base  Nacional  Comum

Curricular  (Parecer  CNE/CP  nº15/2017)  está  estruturado  de  modo  a  contemplar  os

seguintes  elementos  curriculares:  as  Áreas  de  Conhecimento,  passando  pelos

Componentes Curriculares até chegarmos nas Unidades Temáticas.

Serão  contemplados,  também,  as  Competências  Específicas  dos  Componentes

Curriculares,  os  Objetos  de  Conhecimento,  as  Habilidades  e  os  Conteúdos  de  cada

Unidade Temática.

Os Conteúdos apresentados neste Currículo servirão de suporte para a elaboração

dos Planos de Estudo/Trabalho dos docentes da rede de ensino.

I - Competências Gerais

II – Áreas do conhecimento

1 - Matemática
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I - COMPETÊNCIAS GERAIS

As dez  Competências  Gerais  da  BNCC se  inter-relacionam e  se  desdobram no

tratamento didático proposto para as três etapas da Educação Básica.  Nesse sentido, elas

se articulam na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na

formação de atitudes e valores.

01 O que é Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos
sobre o mundo físico, social, cultural e digital.

Para que Para  entender  e  explicar  a  realidade,  continuar  aprendendo  e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática
e inclusiva.

02 O que é Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria
das  ciências,  incluindo  a  investigação,  a  reflexão,  a  análise
crítica, a imaginação e a criatividade.

Para que Para investigar  causas,  elaborar  e  testar  hipóteses,  formular  e
resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com
base nos conhecimentos das diferentes áreas.

03 O que é Valorizar  as  diversas  manifestações  artísticas  e  culturais,  das
locais às mundiais.

Para que Para  fruir  e  participar  de  práticas  diversificadas  da  produção
artístico-cultural.

04 O que é Utilizar  diferentes  linguagens  –  verbal  (oral  ou  visual-motora,
como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem
como  conhecimentos  das  linguagens  artística,  matemática  e
científica.

Para que Para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos  em  diferentes  contextos  e  produzir  sentidos  que
levem ao entendimento mútuo.

05 O que é Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares).

Para que Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos,  resolver  problemas  e  exercer  protagonismo  e
autoria na vida pessoal e coletiva.

06 O que é Valorizar  a  diversidade  de  saberes  e  vivências  culturais  e
apropriar-se de conhecimentos e experiências.

Para que Para entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de
vida,  com  liberdade,  autonomia,  consciência  crítica  e
responsabilidade.

07 O que é Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis.
Para que Para  formular,  negociar  e  defender  ideias,  pontos  de  vista  e

decisões  comuns  que  respeitem  e  promovam  os  direitos
humanos,  a  consciência  socioambiental  e  o  consumo
responsável  em  âmbito  local,  regional  e  global,  com
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posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos
outros e do planeta.

08 O que é Conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-
se.

Para que Cuidar  de  sua  saúde  física  e  emocional,  reconhecendo  suas
emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar
com elas.

09 O que é Exercitar  a  empatia,  o  diálogo,  a  resolução  de  conflitos  e  a
cooperação

Para que Fazer-se  respeitar  e  promovendo  o  respeito  ao  outro  e  aos
direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade
de  indivíduos  e  de  grupos  sociais,  seus  saberes,  identidades,
culturas  e  potencialidades,  sem  preconceitos  de  qualquer
natureza.

10 O que é Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação.

Para que Tomar  decisões  com base em princípios  éticos,  democráticos,
inclusivos, sustentáveis e solidários.

II - ÁREA DO CONHECIMENTO

          1. ÁREA DO CONHECIMENTO MATEMÁTICA

1.1Componente Curricular Matemática

Competências Específicas

As Competências Específicas, do Componente Curricular Matemática, da Área do

Conhecimento Matemática são:

1 Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e
preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma
ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e
para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do
trabalho. 

2 Desenvolver  o  raciocínio  lógico,  o  espírito  de  investigação  e  a  capacidade de
produzir  argumentos convincentes,  recorrendo aos conhecimentos  matemáticos
para compreender e atuar no mundo.

3 Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos
da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de
outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade
de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e
a perseverança na busca de soluções.

4 Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes
nas práticas sociais e culturais,  de modo a investigar,  organizar,  representar e
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comunicar  informações  relevantes,  para  interpretá-las  e  avaliá-las  crítica  e
eticamente, produzindo argumentos convincentes.

5 Utilizar  processos  e  ferramentas  matemáticas,  inclusive  tecnologias  digitais
disponíveis,  para modelar  e resolver  problemas cotidianos,  sociais e de outras
áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.

6 Enfrentar  situações-problema  em  múltiplos  contextos,  incluindo-se  situações
imaginadas,  não  diretamente  relacionadas  com  o  aspecto  prático-utilitário,
expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e
linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e
outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados).

7 Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência
social,  com base em princípios  éticos,  democráticos,  sustentáveis  e  solidários,
valorizando a  diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais,  sem
preconceitos de qualquer natureza.

8 Interagir  com seus  pares  de  forma  cooperativa,  trabalhando  coletivamente  no
planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos
e  na  busca  de  soluções  para  problemas,  de  modo  a  identificar  aspectos
consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o
modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles.

Ideias Fundamentais

As  Ideias  Fundamentais  do  Componente  Curricular  Matemática,  da  Área  do

Conhecimento Matemática são:

1 Equivalência

2 Ordem

3 Proporcionalidade

4 Interdependência

5 Representação

6 Variação

7 Aproximação

Unidades Temáticas do Componente Matemática

1.1.1 Números

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento,  da  Unidade  Temática  Números,  do  Componente

Curricular Matemática, da Área do Conhecimento Matemática são:
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1 Sistema de numeração decimal: características, leitura, escrita e comparação de
números naturais e de números racionais representados na forma decimal 

2 Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) com números
naturais

3 Divisão euclidiana

4 Fluxograma para determinar a paridade de um número natural

5 Múltiplos e divisores de um número natural

6 Números primos e compostos

7 Frações: significados (parte/todo, quociente), equivalência, comparação, adição e
subtração; cálculo da fração de um número natural; adição e subtração de frações

8 Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) com números
racionais

9 Aproximação de números para múltiplos de potências de 10

10 Cálculo de porcentagens por meio de estratégias diversas, sem fazer uso da “re-
gra de três”

11 Múltiplos e divisores de um número natural

12 Cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples

13 Números inteiros: usos, história, ordenação, associação com pontos da reta nu-
mérica e operações

14 Fração e seus significados: como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e
operador

15 Números racionais na representação fracionária e na decimal: usos, ordenação e
associação com pontos da reta numérica e operações 

16 Notação científica

17 Potenciação e radiciação

18 O princípio multiplicativo da contagem

19 Porcentagens

20 Dízimas periódicas: fração geratriz

21 Necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta

22 Números irracionais: reconhecimento e localização de alguns na reta numérica

23 Potências com expoentes negativos e fracionários

24 Potências com expoentes negativos e fracionários
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Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos

da  Unidade  Temática  Números,  do  Componente  Curricular  Matemática,  da  Área  do

Conhecimento Matemática são: 

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG

HABILIDADES
DO ERE

CONTEÚDOS

Sistema
de  nume-
ração  de-
cimal:  ca-
racterísti-
cas,  leitu-
ra,  escrita
e  compa-
ração  de
números
naturais  e
de  núme-
ros  racio-
nais repre-
sentados
na  forma
decimal.

(EF06MA01)
Comparar,  or-
denar, ler e es-
crever números
naturais  e  nú-
meros racionais
cuja  represen-
tação decimal é
finita,  fazendo
uso da reta nu-
mérica.

(EF06MA02)
Reconhecer  o
sistema  de  nu-
meração  deci-
mal,  como  o
que  prevaleceu
no  mundo  oci-
dental, e desta-
car  semelhan-
ças  e  diferen-
ças com outros
sistemas,  de
modo  a  siste-
matizar  suas
principais  ca-
racterísticas
(base, valor po-
sicional  e  fun-
ção  do  zero),
utilizando,  in-
clusive,  a  com-
posição  e  de-
composição  de
números  natu-
rais  e  números

(EF06MA01RS-1)
Comparar,  ordenar,
ler  e  escrever  nú-
meros naturais, pelo
uso  de  regras  e
símbolos que carac-
terizam  o  sistema
de numeração deci-
mal, incluindo a sua
representação  na
reta numerada.

(EF06MA01RS-2)
Reconhecer  os  sig-
nificados dos núme-
ros racionais (parte-
todo,  quociente,  ra-
zão  e  operador)  e
utilizá-los para reso-
lução de problemas
apresentados em di-
ferentes contextos.

(EF06MA02RS-1)
Entender  o  sistema
de numeração deci-
mal  como  uma
construção  históri-
ca, que permaneceu
no mundo ocidental,
observando  e  com-
parando  semelhan-
ças  e  diferenças
com  outros  siste-
mas, de modo a sis-
tematizar  suas  ca-
racterísticas  (base,
valor  posicional  e
função do zero).

(EF06MA02RS-2)
Explorar  as  formas
de expressar, regis-
trar  e  comunicar
quantidades  utiliza-
das pelo homem ao
longo  da  história,
valorizando a contri-

• Sistema  de  numeração
decimal:  base,  valor  posicio-
nal, função do zero;
• Outros sistemas de nume-
ração;
• Números naturais: compa-
rar,  ordenar,  ler  e  escrever,
compor e decompor;
• Números  racionais:  com-
parar, ordenar, ler e escrever,
compor e decompor;
• Reta numérica;
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racionais  em
sua representa-
ção decimal.

buição  dos  povos
primitivos  nessa
construção.

Opera-
ções  (adi-
ção,  sub-
tração,
multiplica-
ção,  divi-
são  e  po-
tenciação)
com  nú-
meros  na-
turais.

Divisão
euclidiana.

(EF06MA03)
Resolver e ela-
borar  proble-
mas que envol-
vam  cálculos
(mentais ou es-
critos,  exatos
ou  aproxima-
dos)  com  nú-
meros  naturais,
por meio de es-
tratégias  varia-
das,  com com-
preensão  dos
processos  ne-
les  envolvidos
com e sem uso
de calculadora.

(EF06MA03RS-1)
Reconhecer as ope-
rações  com  núme-
ros naturais e com-
preender as diferen-
tes  técnicas  opera-
tórias,  no  exercício
da  estimativa  e  do
cálculo  mental  ou
escrito,  exatos  ou
aproximados,  va-
lendo-se  de  proble-
mas  que  exploram
temáticas  do  con-
texto  local  e  regio-
nal.

(EF06MA03RS-2)
Explorar, compreen-
der e explicar o sig-
nificado de adição e
subtração,  multipli-
cação e divisão, po-
tenciação e radicia-
ção  como  opera-
ções  inversas  para
desenvolver a rever-
sibilidade do pensa-
mento.

(EF06MA03RS-3)
Analisar,  interpretar
e  expressar  de  for-
ma  coletiva  a  solu-
ção  de  problemas,
envolvendo  núme-
ros  naturais,  com-
preendendo os dife-
rentes  significados
das operações e va-
lidar  a  adequação
dos  resultados  por
meio de estimativas
ou  tecnologias  digi-
tais.

(EF06MA03ERE-1)
Relacionar  e  com-
parar  a  quantidade
de  habitantes  no
Município,  através
de pesquisa quanti-
tativa  da população
dos bairros.

• Operações  com números
naturais:  adição,  subtração,
multiplicação, divisão e poten-
ciação;
• Problemas  matemáticos:
cálculo mental e escrito;
• Divisão euclidiana;
• Uso de calculadora.

Fluxogra-
ma  para
determinar
a paridade
de um nú-
mero natu-
ral.

Múltiplos e
divisores
de um nú-
mero natu-

(EF06MA04)
Construir  algo-
ritmo  em  lin-
guagem natural
e  representá-lo
por  fluxograma
que  indique  a
resolução  de
um  problema
simples  (por
exemplo, se um
número  natural

(EF06MA04RS-1)
Compreender  o
conceito de múltiplo
e divisor de um nú-
mero  natural,  reco-
nhecendo e utilizan-
do os critérios de di-
visibilidade e a pari-
dade de um número
natural.

• Números naturais;
• Algoritmo;
• Fluxograma;
• Resolução  de  problemas
matemáticos simples;
• Múltiplos  e  divisores  de
um número natural;
• Números  primos  e  com-
postos.
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ral.

Números
primos  e
compos-
tos.

qualquer é par).

(EF06MA05)
Classificar  nú-
meros  naturais
em  primos  e
compostos,  es-
tabelecer  rela-
ções  entre  nú-
meros,  expres-
sas  pelos  ter-
mos “é múltiplo
de”,  “é  divisor
de”,  “é  fator
de”, e estabele-
cer,  por  meio
de  investiga-
ções,  critérios
de divisibilidade
por 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 100 e
1000.

(EF06MA04RS-2)
Identificar  fluxogra-
mas  como  sequên-
cia  de  passos  lógi-
cos que auxiliam na
resolução de proble-
mas.

(EF06MA04RS-3)
Estabelecer  a  se-
quência  de  passos
construindo  algorit-
mo  em  linguagem
natural  e  simbólica
e  representá-lo  por
fluxogramas que in-
diquem a resolução
de  problemas  sim-
ples.

(EF06MA04RS-4)
Reconhecer  no  al-
goritmo  das  opera-
ções  o  significado
de  seus  termos,
bem  como  o  valor
posicional  de  seus
algarismos.

(EF06MA05RS-1)
Investigar  relações
entre números natu-
rais,  tais  como “ser
múltiplo  de”  e  “ser
divisor de”, ser fator
de",  e  reconhecer
números  primos  e
compostos e as re-
lações  entre  eles,
utilizando  fluxogra-
mas.

(EF06MA05RS-2)
Estabelecer,  por
meios  de  investiga-
ções e fluxogramas,
critérios de divisibili-
dade e aplicá-los na
decomposição  de
números  naturais
em fatores primos.

(EF06MA05RS-3)
Utilizar a linguagem
matemática para ex-
pressar a nomencla-
tura correta dos ter-
mos  na  demonstra-
ção de números
Primos.
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(EF06MA06)
Resolver e ela-
borar  proble-
mas que envol-
vam  as  ideias
de múltiplo e de
divisor.

(EF06MA06RS-1)
Ordenar múltiplos e
divisores de dois ou
mais  números  para
determinar  o  Míni-
mo Múltiplo Comum
e  Máximo  Divisor
Comum entre eles.

(EF06MA06RS-2)
Resolver,  elaborar,
modelar  e  interpre-
tar  problemas  com
foco  nos  conceitos
de múltiplo e divisor
de  números  natu-
rais,  envolvendo  o
princípio multiplicati-
vo,  com  e  sem
apoio  de calculado-
ras.

(EF06MA06RS-3)
Decompor  números
compostos  em  nú-
meros primos e es-
crevê-los  de  forma
fatorada.

(EF06MA06RS-4)
Modelar  e  resolver
problemas e desafi-
os matemáticos que
envolvam  paridade
aritmética  usando
Fluxograma.

Frações:
significa-
dos (parte/
todo,  quo-
ciente),
equivalên-
cia,  com-
paração,
adição  e
subtração;
cálculo  da
fração  de
um  núme-
ro  natural;
adição
e  subtra-
ção de fra-
ções.

(EF06MA07)
Compreender,
comparar  e  or-
denar  frações
associadas  às
ideias de partes
de inteiros e re-
sultado de divi-
são, identifican-
do  frações
equivalentes.

(EF06MA07RS-1)
Reconhecer  os  sig-
nificados dos núme-
ros racionais (parte-
todo,  quociente,  ra-
zão  e  operador)  e
utilizá-los para reso-
lução de problemas,
sejam eles  no  con-
texto matemático ou
de outras  áreas  do
conhecimento,  lo-
cais  e  regionais,
com uso de quanti-
dades  contínuas  e
discretas.

(EF06MA07RS-2)
Compreender  e
comparar  frações
utilizando  como  re-
curso a visualização
geométrica  de  um
todo  fracionado  em

• Frações e  seus  significa-
dos: parte/todo e quociente;
• Frações e suas equivalên-
cias;
• Frações e suas compara-
ções;
• Frações: adição e subtra-
ção;
• Resolução  e  criação  de
problemas  matemáticos  com
frações de um número natu-
ral.

13
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(EF06MA08)
Reconhecer
que  os  núme-
ros  racionais
positivos  po-
dem  ser  ex-
pressos  nas
formas  fracio-
nária e decimal,
estabelecer  re-
lações entre es-
sas representa-
ções, passando
de  uma  repre-
sentação  para
outra,  e  relaci-
oná-los  a  pon-
tos na reta  nu-
mérica.

(EF06MA09)
Resolver e ela-
borar  proble-
mas que envol-
vam  o  cálculo
da  fração  de
uma  quantida-
de e cujo resul-
tado  seja  um
número natural,
com e sem uso
de calculadora.

partes iguais, possi-
bilitando a identifica-
ção e demonstração
de  equivalências
(proporcionalidade)
entre as partes.

(EF06MA07RS-3)
Realizar  operações
de adição e subtra-
ção de frações com
denominadores
iguais  e  diferentes,
a partir  do conceito
de  equivalência  de
frações, com e sem
apoio  de calculado-
ras.

(EF06MA08RS-1)
Reconhecer  os  nú-
meros racionais po-
sitivos  que  podem
ser  expressos  nas
formas  fracionárias
e decimais,  estabe-
lecendo  relações
entre as representa-
ções figurais.

(EF06MA08RS-2)
Transformar  os  nú-
meros  fracionários
em  números  deci-
mais, e números de-
cimais  em  frações,
e  relacioná-los  a
pontos  na  reta  nu-
mérica, com uso de
instrumentos de me-
dição  ou  estimati-
vas.

(EF06MA09RS-1)
Explorar,  comparar
e  operar  com  fra-
ções  equivalentes,
reconhecendo-as
como  partes  iguais
do mesmo todo, fa-
zendo  demonstra-
ções através de ma-
terial  concreto,  nú-
meros fracionários e
decimais.

(EF06MA09RS-2)
Explorar,  realizar  e
demonstra  opera-
ções  de  adição  e

14
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(EF06MA10)
Resolver e ela-
borar  proble-
mas que envol-
vam  adição  ou
subtração  com
números  racio-
nais  positivos
na  representa-
ção fracionária.

subtração  com  fra-
ções  que  represen-
tam parte/todo, com
e sem uso de calcu-
ladoras.

(EF06MA09RS-3)
Resolver,  criar,  mo-
delar  e  interpretar
problemas  que  en-
volvam o cálculo de
adição  e  subtração
de  frações  equiva-
lentes,  usando
quantidades  contí-
nuas,  como medida
de  comprimento,
massa,  capacidade,
sistema  monetário
ou grandezas relaci-
onadas a temáticas
do  contexto  local  e
regional, com e sem
uso de calculadora.

(EF06MA10RS-1)
Explorar,  criar,  mo-
delar  e  comunicar
solução  de  proble-
mas  que  apresen-
tam frações ou pos-
sibilitam  compara-
ção das partes/todo,
através  de  estraté-
gias  de  adição  e
subtração  com  nú-
meros racionais po-
sitivos na represen-
tação fracionária.

Opera-
ções  (adi-
ção,  sub-
tração,
multiplica-
ção,  divi-
são  e  po-
tenciação)
com  nú-
meros  ra-
cionais.

(EF06MA11)
Resolver e ela-
borar  proble-
mas  com  nú-
meros racionais
positivos na re-
presentação
decimal,  envol-
vendo  as  qua-
tro  operações
fundamentais  e
a  potenciação,
por meio de es-
tratégias  diver-
sas,  utilizando
estimativas  e
arredondamen-
tos  para  verifi-
car  a  razoabili-
dade  de  res-
postas,  com  e

(EF06MA11RS-1)
Reconhecer e inter-
pretar  a  potência
com expoente intei-
ro  positivo  como
produto reiterado de
fatores iguais.

(EF06MA11RS-2)
Explorar  e  com-
preender  a  opera-
ção  da  radiciação
(raiz  quadrada)  de
números  naturais  e
racionais,  como  in-
versa  da  potencia-
ção,  empregando-a
nas  estratégias  de
resolução de proble-
mas.

• Resolução  e  criação  de
problemas  matemáticos  com
números racionais positivos;
• Números  racionais  positi-
vos;
• Quatro  operações  funda-
mentais;
• Potenciação.
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sem uso de cal-
culadora.

(EF06MA11RS-3)
Resolver, elaborar e
analisar  problemas
que utilizem o cálcu-
lo  das  operações
fundamentais  e  po-
tenciação,  envol-
vendo números  na-
turais e números ra-
cionais na represen-
tação  fracionária  e
decimal,  por  meio
de  cálculo  mental,
estimativas,  aproxi-
mações, arredonda-
mentos,  técnicas
operatórias  conven-
cionais,  com e sem
uso  de  tecnologias
digitais,  analisando
a  razoabilidade  do
cálculo  e  validando
os resultados.

Aproxima-
ção de nú-
meros
para múlti-
plos  de
potências
de 10.

(EF06MA12)
Fazer  estimati-
vas  de  quanti-
dades e aproxi-
mar  números
para  múltiplos
da  potência  de
10  mais  próxi-
ma.

(EF06MA12RS-1)
Compreender e utili-
zar a potenciação e
suas  propriedades
operatórias a fim de
simplificar a leitura e
a escrita de grandes
e  pequenos  núme-
ros.

(EF06MA12RS-2)
Abordar  o  conceito
de  estimativa,  por
meio  de  tarefas
práticas  envolvendo
medidas de compri-
mento,  massa,  ca-
pacidade,  velocida-
de  da  luz  e  valor
monetário,  aproxi-
mando  números
para  múltiplos  da
potência de 10.

• Aproximação  de  números
para  múltiplos  de  potências
de 10.

Cálculo de
porcenta-
gens  por
meio  de
estraté-
gias  diver-
sas,  sem
fazer  uso
da  “regra
de três”.

(EF06MA13)
Resolver e ela-
borar  proble-
mas que envol-
vam  porcenta-
gens, com base
na ideia de pro-
porcionalidade,
sem  fazer  uso
da  “regra  de
três”,  utilizando
estratégias pes-
soais,  cálculo
mental e calcu-

(EF06MA13RS-2)
Resolver e elaborar
problemas do cotidi-
ano  que  envolvam
porcentagens,  com
base  na  ideia  de
proporcionalidade,
utilizando  fluxogra-
mas  pessoais,  cál-
culo  mental  e  uso
de  calculadora,  em
diferentes  contex-
tos,  dentre  eles,  o
da  educação  finan-

• Cálculo  de  porcentagens
por meio de estratégias diver-
sas, sem fazer uso da “regra
de três”.
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ladora, em con-
textos  de  edu-
cação  financei-
ra, entre outros.

ceira, orçamento fa-
miliar, economia rio-
grandense,  faturas
de  água,  energia
elétrica,  telefonia,
alimentação,  ves-
tuário e saúde.

(EF06MA13RS-3)
Analisar, discutir, in-
terpretar  e  argu-
mentar,  em  duplas
ou grupos, os resul-
tados  dos  proble-
mas  que  envolvam
porcentagem.

Múltiplos e
divisores
de um nú-
mero natu-
ral.

(EF07MA01)
Resolver e ela-
borar  proble-
mas  com  nú-
meros  naturais,
envolvendo  as
noções de divi-
sor  e  de  múlti-
plo,  podendo
incluir  máximo
divisor  comum
ou mínimo múl-
tiplo  comum,
por meio de es-
tratégias  diver-
sas, sem a apli-
cação  de  algo-
ritmos.

(EF07MA01RS-1)
Interpretar, formular,
solucionar e sociali-
zar  problemas  com
números  naturais,
envolvendo  a  ideia
de  múltiplos  e  divi-
sores,  por  meio  de
estratégias  diver-
sas,  sem  a  aplica-
ção de algoritmos.

(EF07MA01RS-2)
Perceber e reconhe-
cer,  que  o  máximo
divisor comum ou o
mínimo múltiplo  co-
mum, podem auxili-
ar  na  resolução  de
problemas  associa-
dos ao cotidiano.

(EF07MA01RS-3)
Reconhecer e com-
preender  as  rela-
ções  de  fatoração,
associando à aplica-
ção dos múltiplos e
divisores  de  núme-
ros naturais.

• Números naturais;
• Resolução  e  criação  de
problemas  matemáticos  com
números naturais, envolvendo
as  noções  de  divisor  e  de
múltiplo;
• Múltiplos  de  um  número
natural;
• Divisores  de  um  número
natural;
• Máximo  divisor  comum
(sem algoritmos);
• Mínimo  múltiplo  comum
(sem algoritmos).

Cálculo de
porcenta-
gens e  de
acrésci-
mos e de-
créscimos
simples.

(EF07MA02)
Resolver e ela-
borar  proble-
mas que envol-
vam  porcenta-
gens,  como  os
que  lidam  com
acréscimos  e
decréscimos
simples,  utili-
zando  estraté-
gias  pessoais,
cálculo  mental
e  calculadora,

(EF07MA02RS-1)
Interpretar, formular,
solucionar e sociali-
zar  problemas  em
contextos da educa-
ção  financeira,  que
envolvam a ideia de
porcentagem,
acréscimos  e  de-
créscimos simples e
validar  os  resulta-
dos por meio de es-
timativas,  usando o
cálculo  mental  ou

• Educação financeira;
• Resolução  e  criação  de
problemas  matemáticos  com
porcentagem  que  envolvam
porcentagens, como os que li-
dam  com  acréscimos  e  de-
créscimos simples;
• Porcentagem;
• Acréscimo  e  decréscimo
simples;
• Calculadora.
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no  contexto  de
educação finan-
ceira,  entre ou-
tros.

tecnologias digitais.

(EF07MA02RS-2)
Coletar,  descrever,
representar, calcular
e  socializar  pesqui-
sas de campo sobre
preços,  acréscimos
e descontos de mer-
cadorias  presentes
na  vida  cotidiana  e
em  determinado
tempo.

(EF07MA02RS-3)
Manipular,  relacio-
nar  e  resolver  pro-
blemas  envolvendo
saldos, juros e mul-
tas  presentes  em
extratos bancários e
contas a pagar.

Números
inteiros:
usos,  his-
tória, orde-
nação,  as-
sociação
com  pon-
tos da reta
numérica
e  opera-
ções.

(EF07MA03)
Comparar e or-
denar  números
inteiros em dife-
rentes  contex-
tos,  incluindo o
histórico,  asso-
ciá-los a pontos
da reta numéri-
ca  e  utilizá-los
em  situações
que  envolvam
adição  e  sub-
tração.

(EF07MA04)
Resolver e ela-
borar  proble-
mas que envol-
vam  operações
com  números
inteiros.

(EF07MA03RS-1)
Reconhecer e com-
preender  números
inteiros  positivos  e
negativos  na  diver-
sidade de situações
cotidianas,  como
aqueles  que  indi-
cam falta, diferença,
orientação  (origem)
e deslocamento en-
tre dois pontos e as-
sociá-los na reta nu-
mérica.

(EF07MA03RS-2)
Reconhecer  que  a
soma e a subtração
de números inteiros
também podem ser
representadas  pelo
deslocamento  na
reta  numérica,  per-
cebendo em qual di-
reção ocorre o des-
locamento  e  a  dis-
tância entre os dois
pontos.

(EF07MA04RS-1)
Compreender estra-
tégias,  construir  e
utilizar regras e pro-
priedades matemáti-
cas  para  resolver
operações e expres-
sões  matemáticas
com  números  intei-

• Números  inteiros:  usos,
história,  ordenação,  associa-
ção  com pontos  da reta  nu-
mérica e operações.
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ros.

(EF07MA04RS-2)
Organizar  números
inteiros  em  ordem
crescente e decres-
cente,  estabelecen-
do relações com si-
tuações  do  cotidia-
no,  como  saldo  de
gols, temperaturas e
suas  variações,  ex-
trato bancário, entre
outros. 

(EF07MA04RS-3)
Resolver, elaborar e
socializar problemas
que  envolvam  ope-
rações  com  núme-
ros  inteiros  e  suas
propriedades, em si-
tuações do contexto
social  do  convívio
do aluno.

Fração  e
seus signi-
ficados:
como  par-
te de intei-
ros,  resul-
tado da di-
visão,  ra-
zão e ope-
rador.

(EF07MA05)
Resolver  um
mesmo  proble-
ma  utilizando
diferentes  algo-
ritmos.

(EF07MA06)
Reconhecer
que  as  resolu-
ções  de  um
grupo  de  pro-
blemas que têm
a mesma estru-
tura podem ser
obtidas utilizan-
do  os  mesmos
procedimentos. 

(EF07MA07)
Representar
por meio de um
fluxograma  os

(EF07MA05RS-1)
Discutir,  resolver  e
justificar um mesmo
problema, utilizando
diferentes  procedi-
mentos e algoritmos
que  envolvam  a
operação  da  divi-
são, razão e opera-
dor.

(EF07MA05RS-2)
Interpretar,  avaliar,
modelar  e  resolver
problemas,  que  en-
volvem o uso de fra-
ções  como  opera-
dor.

(EF07MA06RS-1)
Criar e compartilhar
meios  obtidos  na
solução de um pro-
blema a fim de ex-
por diferentes cami-
nhos  para  se  obter
o mesmo resultado.

(EF07MA07RS-1)
Compreender  a
ideia  de  um  fluxo-
grama  descrevendo

• Fração  e  seus  significa-
dos:  como  parte  de  inteiros,
resultado da divisão, razão e
operador;
• Problemas matemáticos;
• Fluxograma.
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passos  utiliza-
dos  para  resol-
ver  um  grupo
de problemas.

(EF07MA08)
Comparar e or-
denar  frações
associadas  às
ideias de partes
de  inteiros,  re-
sultadoda  divi-
são,  razão  e
operador.

(EF07MA09)
Utilizar,  na  re-
solução de pro-
blemas, a asso-
ciação entre ra-
zão  e  fração,
como  afração
2/3  para  ex-
pressar a razão
de duas  partes
de uma grande-
za  para  três
partes  da  mes-
ma ou três par-
tes  de  outra
grandeza.

as relações existen-
tes  entre  as  infor-
mações  nele  conti-
das  e  a  sequência
operacional.

(EF07MA07RS-2)
Registrar, em forma
de  fluxograma,  es-
tratégias  utilizadas
durante a resolução
de situações proble-
mas.

(EF07MA08RS-1)
Comparar e ordenar
frações  associadas
às ideias  de  partes
de  inteiros,  resulta-
do da divisão, razão
e operador.

(EF07MA09RS-1)
Identificar  e  repre-
sentar oralmente ou
por escrito uma fra-
ção,  empregando
corretamente  o
nome  dos  termos,
estabelecendo  rela-
ções  com  outras
grandezas  para  re-
solver  cálculos  e
problemas  de  dife-
rentes  contextos,
entre  eles  o  mate-
mático.

Números
racionais
na  repre-
sentação
fracionária
e  na  deci-
mal:  usos,
ordenação
e  associa-
ção  com
pontos  da
reta  nu-
mérica  e
opera-
ções.

(EF07MA10)
Comparar e or-
denar  números
racionais em di-
ferentes  con-
textos  e  asso-
ciá-los a pontos
da reta numéri-
ca.

(EF07MA11)
Compreender e
utilizar  a  multi-
plicação e a di-
visão de núme-
ros racionais, a
relação  entre
elas e suas pro-
priedades  ope-
ratórias.

(EF07MA10RS-1)
Identificar e ordenar
representações  de
números  racionais
em  situações  con-
textualizadas, relaci-
onando-as a pontos
da reta numérica.

(EF07MA11RS-1)
Compreender,  re-
presentar e solucio-
nar as operações de
multiplicação e divi-
são de números ra-
cionais,  relacionan-
do  as  propriedades
operatórias.

• Números racionais na re-
presentação  fracionária  e  na
decimal:  usos,  ordenação  e
associação  com  pontos  da
reta numérica e operações;
• Multiplicação  de  números
racionais;
• Divisão de números racio-
nais;
• Resolução  e  criação  de
problemas  matemáticos  com
números racionais.
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(EF07MA12)
Resolver e ela-
borar  proble-
mas que envol-
vam  as  opera-
ções  com  nú-
meros  racio-
nais.

(EF07MA11RS-2)
Resolver  potências
de base com núme-
ros racionais na for-
ma decimal, através
de  observações  de
regularidades  crian-
do  um  fluxograma
que  representa  o
cálculo.

(EF07MA12RS-1)
Raciocinar,  resolver
e argumentar opera-
ções  com  número
racionais  presentes
em diferentes his-
tórias  matemáticas
com vista  à  resolu-
ção de problemas.

(EF07MA12RS-2)
Elaborar,  sistemati-
zar e socializar con-
clusões  de  proble-
mas a partir da rea-
lidade e o cotidiano
de cada um, envol-
vendo  operações
com números racio-
nais.

(EF07MA12RS-3)
Reconhecer,  avaliar
e aplicar estratégias
diversas  para  orde-
nar  e  associar  nú-
meros  racionais  à
reta  numérica  com
ou sem uso de cal-
culadora.

Notação
científica.

(EF08MA01)
Efetuar cálculos
com  potências
de  expoentes
inteiros  e  apli-
car esse conhe-
cimento  na  re-
presentação  de
números  em
notação científi-
ca.

(EF08MA01RS1)
Representar  gran-
des e pequenos nú-
meros  em  notação
científica através do
uso de potências.

(EF08MA01RS-2)
Reconhecer,  calcu-
lar e compreender a
importância das po-
tências nos cálculos
matemáticos moder-
nos,  facilitando  e
contribuindo  na  re-
solução  de  proble-
mas cotidianos.

• Notação científica;
• Cálculos  com  potências
de expoentes inteiros.

Potencia-
ção e radi-

(EF08MA02)
Resolver e ela-

(EF08MA02RS-1)
Entender  a  radicia-

• Potenciação;
• Radiciação;
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ciação. borar  proble-
mas  usando  a
relação  entre
potenciação  e
radiciação, para
representar
uma  raiz  como
potência de ex-
poente  fracio-
nário.

ção e suas proprie-
dades  a  partir  da
multiplicação  de  fa-
tores iguais e repre-
sentar  raízes  como
potências  de  expo-
ente fracionário.

(EF08MA02RS-2)
Reconhecer  e  utili-
zar as propriedades
de potenciação e ra-
diciação  no  cálculo
de  expressões  nu-
méricas.

(EF08MA02RS-3)
Resolver, elaborar e
socializar problemas
que envolvem situa-
ções  de  diferentes
contextos, aplicando
as operações de po-
tenciação e radicia-
ção.

• Expoente fracionário;
• Resolução  e  criação  de
problemas matemáticos usan-
do a relação  entre  potencia-
ção e radiciação, para repre-
sentar uma raiz como potên-
cia de expoente fracionário.

O princípio
multiplica-
tivo  da
contagem.

(EF08MA03)
Resolver e ela-
borar  proble-
mas  de  conta-
gem cuja  reso-
lução envolva a
aplicação  do
princípio  multi-
plicativo.

(EF08MA03RS-1)
Resolver, elaborar e
socializar problemas
representando  o
princípio multiplicati-
vo  da  contagem,
através  de  tabelas
de  organização  de
dados e por diagra-
mas  de  árvores,
com ou sem uso de
tecnologias digitais.

• O  princípio  multiplicativo
da contagem;
• Resolução  e  criação  de
problemas  matemáticos  de
contagem cuja resolução en-
volva a aplicação do princípio
multiplicativo;
• Princípio multiplicativo.

Porcenta-
gens.

(EF08MA04)
Resolver e ela-
borar  proble-
mas,  envolven-
do  cálculo  de
porcentagens,
incluindo o uso
de  tecnologias
digitais.

(EF08MA04-RS1)
Resolver, elaborar e
socializar  proble-
mas,  envolvendo  o
cálculo de porcenta-
gens, a partir de te-
mas  de  diferentes
contextos presentes
em anúncios de jor-
nais e propagandas
de lojas, incluindo o
uso  de  tecnologias
digitais.

(EF08MA04RS-2)
Discutir,  construir  e
socializar  planeja-
mento financeiro in-
dividual, familiar, ou
de grupos distintos,
utilizando  planilhas
eletrônicas.

(EF08MA04ERE-1)
Resolver, elaborar e
socializar  proble-
mas,  envolvendo  o
cálculo de porcenta-
gens, a partir de te-
mas  de  diferentes
contextos presentes
em anúncios de jor-
nais e propagandas
de  lojas  locais,  in-
cluindo  o  uso  de
tecnologias digitais.

• Porcentagens;
• Resolução  e  criação  de
problemas  matemáticos  en-
volvendo cálculo de porcenta-
gens, incluindo o uso de tec-
nologias digitais;
• Tecnologias digitais.
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Dízimas
periódicas:
fração  ge-
ratriz.

(EF08MA05)
Reconhecer  e
utilizar  procedi-
mentos  para  a
obtenção  de
uma fração ge-
ratriz  para uma
dízima  periódi-
ca.

(EF08MA05RS-1)
Reconhecer que em
certas  divisões  não
exatas  o  quociente
é  um  número  com
uma  infinidade  de
casas decimais, das
quais se repete peri-
odicamente. 

(EF08MA05RS-2)
Identificar  e  utilizar
procedimentos  para
a obtenção de uma
fração geratriz  para
uma dízima periódi-
ca,  enfocando  tam-
bém o processo in-
verso.

(EF08MA05RS-3)
Utilizar e compreen-
der  a  simplificação
de  frações  relacio-
nando  com  o  con-
ceito  de  fração  ge-
ratriz e dízima peri-
ódica. 

• Dízimas periódicas: fração
geratriz.

Necessi-
dade  dos
números
reais  para
medir
qualquer
segmento
de reta.

Números
irracionais:
reconheci-
mento  e
localiza-
ção  de  al-
guns  na
reta  nu-
mérica.

(EF09MA01)
Reconhecer
que, uma vez fi-
xada  uma  uni-
dade  de  com-
primento,  exis-
tem  segmentos
de  reta  cujo
comprimento
não é expresso
por  número  ra-
cional (como as
medidas de dia-
gonais  de  um
polígono e altu-
ras de um triân-
gulo, quando se
toma  a  medida
de  cada  lado
como unidade).

(EF09MA01RS-1)
Reconhecer e iden-
tificar que além dos
números  inteiros  e
racionais, temos ne-
cessidade de outros
números, o conjunto
dos irracionais.

(EF09MA01RS-2)
Comparar  e  com-
preender as diferen-
ças entre os núme-
ros racionais e os ir-
racionais.

(EF09MA01RS-3)
Resolver, elaborar e
socializar problemas
envolvendo  temáti-
cas  de  diferentes
contextos,  como
culturais  e  regio-
nais,  utilizando  es-
tratégias  de  resolu-
ção  a  partir  de  de-
monstrações  geo-
métricas e seus ele-
mentos,  entre  eles
diagonais de quadri-
láteros, diâmetro de
circunferência,  altu-

• Necessidade  dos  núme-
ros reais para medir qualquer
segmento  de  reta:  medidas
de diagonais de um polígono
e alturas de um triângulo;
• Números irracionais: reco-
nhecimento  e  localização  de
alguns na reta numérica.
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(EF09MA02)
Reconhecer um
número  irracio-
nal  como  um
número  real
cuja  represen-
tação decimal é
infinita  e  não
periódica, e es-
timar a localiza-
ção  de  alguns
deles  na  reta
numérica.

ras de triângulo cu-
jas medidas são ex-
pressas  por  núme-
ros irracionais.

(EF09MA02RS-1)
Demonstrar que em
cada  intervalo  real
na  reta  numérica
existem infinitos ou-
tros  números  con-
cluindo que,  em al-
gum  ponto  desta
reta  entre  anteces-
sor e sucessor,  en-
contram-se  núme-
ros irracionais.

(EF09MA02RS-2)
Representar, criar e
interpretar  os  dife-
rentes tipos de inter-
valos,  identificados
pela notação escrita
e simbólica.

(EF09MA02RS-3)
Construir  e  argu-
mentar procedimen-
tos  de  cálculo  com
números  irracionais
e usar  a tecnologia
digital  para  realizar
cálculos por  aproxi-
mações  aos  núme-
ros racionais.

Potências
com expo-
entes  ne-
gativos e
fracioná-
rios.

(EF09MA03)
Efetuar cálculos
com  números
reais,  inclusive
potências  com
expoentes fraci-
onários.

(EF09MA03RS-1)
Reconhecer  potên-
cia  com  expoente
fracionário como nú-
mero  real,  e  con-
vertê-la em radical.

(EF09MA03RS-2)
Compreender e apli-
car  a ideia de fato-
ração, soma e sub-
tração de radicais e
cálculo  de  raízes
exatas por fatoração
ou mental.

(EF09MA03RS-3)
Discutir,  demonstrar
e resolver as formas
de  adição,  subtra-
ção, multiplicação e
divisão  de  radicais
de mesmo índice.

• Potências com expoentes
negativos e fracionários;
• Cálculos matemáticos.
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Números
reais:  no-
tação  ci-
entífica  e
proble-
mas.

(EF09MA04)
Resolver e ela-
borar  proble-
mas  com  nú-
meros reais, in-
clusive  em  no-
tação científica,
envolvendo  di-
ferentes  opera-
ções.

(EF09MA04RS-1)
Analisar, construir e
socializar  estraté-
gias  de  resolução
de  problemas  com
divisão e multiplica-
ção de números es-
critos  em  notação
científica.

(EF09MA04RS-2)
Decompor  e  repre-
sentar  números  de
grandes  valores,
como  produto  de
números  menores
usando  a  notação
científica.

(EF09MA04RS-3)
Comparar,  interpre-
tar e avaliar estraté-
gias  para  escrever
números de peque-
no valor em notação
científica.

• Números  reais:  notação
científica e problemas.

Porcenta-
gens:  pro-
blemas
que envol-
vem cálcu-
lo  de  per-
centuais
sucessi-
vos.

(EF09MA05)
Resolver e ela-
borar  proble-
mas que envol-
vam  porcenta-
gens,  com  a
ideia de aplica-
ção  de percen-
tuais  sucessi-
vos  e  a  deter-
minação das ta-
xas  percentu-
ais,  preferenci-
almente  com  o
uso de tecnolo-
gias digitais, no
contexto  da
educação finan-
ceira.

(EF09MA05RS-1)
Resolver  mental-
mente  percentuais
de  um  valor,  utili-
zando  fatores  de
aumento e redução.

(EF09MA05RS-2)
Explorar e argumen-
tar  diversas  formas
de  resolução  de
problemas  envol-
vendo  porcentagem
e utilizando tecnolo-
gias digitais.

(EF09MA05RS-3)
Analisar, interpretar,
formular  e  resolver
problemas  que  en-
volvam  porcenta-
gens com a ideia e
a determinação das
taxas  de  percentu-
ais  e  de  juros  sim-
ples.

(EF09MA05ERE-1) 
Explorar e argumen-
tar diversas formas 
de resolução de 
problemas envol-
vendo porcentagem 
a partir de temas lo-
cais, com ou sem o 
uso de tecnologias 
digitais.

(EF09MA05ERE-2)
Analisar, interpretar,
formular  e  resolver
problemas  basea-
dos em temas regio-
nais  que  envolvam
porcentagens com a
ideia e a determina-
ção  das  taxas  de
percentuais e de ju-
ros simples, com ou
sem o uso das tec-
nologias digitais.

• Porcentagens:  problemas
que envolvem cálculo de per-
centuais sucessivos.
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1.1.2 Álgebra

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Álgebra,  do  Componente

Curricular Matemática, da Área do Conhecimento Matemática são:

1 Propriedades da igualdade

2 Problemas que tratam da partição de um todo em duas partes desiguais, envol-
vendo razões entre as partes e entre uma das partes e o todo 

3 Linguagem algébrica: variável e incógnita

4 Equivalência de expressões algébricas: identificação da regularidade de uma se-
quência numérica

5 Problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversa-
mente proporcionais

6 Equações polinomiais do 1º grau

7 Valor numérico de expressões algébricas

8 Associação de uma equação linear de 1º grau a uma reta no plano cartesiano

9 Sistema de equações polinomiais de 1º grau: resolução algébrica e representação
no plano cartesiano

10 Equação polinomial de 2º grau do tipo ax2 = b

11 Sequências recursivas e não recursivas

12 Variação de grandezas: diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou
não proporcionais

13 Funções: representações numérica, algébrica e gráfica

14 Razão entre grandezas de espécies diferentes

15 Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais

16 Expressões algébricas: fatoração e produtos notáveis

17 Resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio de fatorações

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos

da  Unidade  Temática  Álgebra,  do  Componente  Curricular  Matemática,  da  Área  do

Conhecimento Matemática são: 

26



Currículo dos Anos Finais do Ensino Fundamental: Área de Conhecimento Matemática

OBJETOS HABILIDADES
DA BNCC

HABILIDADES DO
RCG

HABILIDADES DO
ERE

CONTEÚDOS 

Proprieda-
des  da
igualdade.

Problemas
que tratam
da  parti-
ção de um
todo  em
duas  par-
tes  desi-
guais,  en-
volvendo
razões en-
tre as par-
tes e entre
uma  das
partes e o
todo.

(EF06MA14) Re-
conhecer  que  a
relação de igual-
dade matemática
não se altera ao
adicionar,  sub-
trair,  multiplicar
ou  dividir  os
seus  dois  mem-
bros  por  um
mesmo  número
e  utilizar  essa
noção  para  de-
terminar  valores
desconhecidos
na  resolução  de
problemas.

(EF06MA15) Re-
solver e elaborar
problemas  que
envolvam a parti-
lha  de  uma
quantidade  em
duas partes desi-
guais,  envolven-
do relações aditi-
vas e multiplicati-
vas, bem como a
razão  entre  as
partes  e  entre
uma  das  partes
e o todo.

(EF06MA14RS-1) In-
terpretar e resolver o
valor  desconhecido
numa igualdade, en-
volvendo  adição,
subtração, multiplica-
ção  ou  divisão  de
números  naturais  e
racionais,  aplicando
o conceito de opera-
ções inversas e equi-
valências  entre  os
termos da igualdade.

(EF06MA14RS-2)
Explorar,  modelar  e
resolver  problemas
que apresentem ter-
mo  desconhecido
utilizando as proprie-
dades da igualdade.

(EF06MA15RS-1)
Partilhar quantidades
em duas partes desi-
guais,  registrar  em
forma de razão entre
duas  partes  (a/b  ou
b/a),  ou  entre  uma
das partes e  o  todo
(a/todo, b/todo).

(EF06MA15RS-2)
Resolver  e  elaborar
problemas  que  en-
volvam a partilha de
uma  quantidade  em
duas  partes  desi-
guais,  envolvendo
relações  aditivas  e
multiplicativas,  razão
entre  as  partes  ou
uma das  partes  e  o
todo,  argumentando
os resultados.

• Propriedades da igual-
dade;
• Problemas  matemáti-
cos envolvendo as quatro
operações;
• Resolução  e  criação
de  problemas  matemáti-
cos que envolvam a parti-
lha de uma quantidade em
duas partes desiguais (re-
lações  aditivas  e  multipli-
cativas);
• Resolução  e  criação
de  problemas  matemáti-
cos que envolvam a razão
entre  as  partes  e  entre
uma das  partes  e  o  todo
(relações aditivas e multi-
plicativas).

Lingua-
gem  al-
gébrica:
variável  e
incógnita.

(EF07MA13)
Compreender  a
ideia de variável,
representada por
letra ou símbolo,
para  expressar
relação  entre
duas  grandezas,
diferenciando-a
da  ideia  de  in-
cógnita.

(EF07MA13RS-1)
Reconhecer  e  des-
crever a relação en-
tre  duas  grandezas,
através de atividades
com jogos e material
concreto.

(EF07MA13RS-2)
Observar  e  repre-
sentar  simbolica-
mente a relação das
grandezas  usando

• Linguagem  algébrica:
variável e incógnita;
• Sequências  recursivas
e não recursivas;
• Simbologia algébrica.
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(EF07MA14)
Classificar  se-
quências  em re-
cursivas  e  não
recursivas,  reco-
nhecendo  que  o
conceito  de  re-
cursão está  pre-
sente  não  ape-
nas  na  mate-
mática, mas tam-
bém nas artes e
na literatura.

(EF07MA15)  Uti-
lizar  a  simbolo-
gia  algébrica
para  expressar
regularidades
encontradas  em
sequências  nu-
méricas.

as  letras  junto  com
os números.

(EF07MA14RS-1)
Reconhecer,  organi-
zar  e  classificar  se-
quências em recursi-
vas e não recursivas,
percebendo  que  o
conceito de recursão
está  presente  não
apenas na matemáti-
ca, mas também nas
artes e na literatura.

(EF07MA14RS-2)
Reconhecer, analisar
e  identificar  em
obras de arte e tex-
tos  diversos,  a  pre-
sença de sequências
recursivas e não re-
cursivas.

(EF07MA15RS-1)
Observar e reconhe-
cer símbolos algébri-
cos como elementos
que possam genera-
lizar  regularidades
presentes  em  se-
quências numéricas.

(EF07MA15RS-2)
Explorar,  analisar,
criar e socializar uma
expressão  simbólica
(algébrica),  que  de-
termine a regularida-
de  de  uma  sequên-
cia numérica, a partir
de situações proble-
mas do contexto.

(EF07MA14ERE-1)
Reconhecer,  anali-
sar  e  identificar  em
obras de arte históri-
cas  do município,  a
presença  de  se-
quências  recursivas
e não recursivas.

(EF07MA15ERE-1)
Explorar,  analisar,
criar  e  socializar
uma expressão sim-
bólica  (algébrica)
com  e  sem  o  uso
das tecnologias digi-
tais,  que  determine
a  regularidade  de
uma  sequência  nu-
mérica,  a  partir  de
situações problemas
do contexto.

Equivalên-
cia  de  ex-
pressões
algébricas:
identifica-
ção da re-
gularidade
de  uma
sequência
numérica.

(EF07MA16) Re-
conhecer  se
duas expressões
algébricas  obti-
das para descre-
ver  a  regularida-
de de uma mes-
ma  sequência
numérica são ou
não  equivalen-
tes.

(EF07MA16RS-1)
Reconhecer,  racioci-
nar  e  socializar  for-
mas  de  identificar
quando duas expres-
sões  algébricas  são
equivalentes.

(EF07MA16RS-2)
Analisar e descrever,
por  meio  de  lingua-
gem  algébrica,  uma
expressão geral  que
representa  uma  se-
quência  numérica  e
encontrar  a  ordem
dos termos.

• Equivalência  de  ex-
pressões algébricas: iden-
tificação  da  regularidade
de uma sequência numéri-
ca

28



Currículo dos Anos Finais do Ensino Fundamental: Área de Conhecimento Matemática

Problemas
envolven-
do grande-
zas direta-
mente pro-
porcionais
e  grande-
zas  inver-
samente
proporcio-
nais.

(EF07MA17) Re-
solver e elaborar
problemas  que
envolvam  varia-
ção de proporci-
onalidade  direta
e  de  proporcio-
nalidade  inversa
entre duas gran-
dezas,  utilizando
sentença algébri-
ca  para  expres-
sar a relação en-
tre elas.

(EF07MA17RS-1)
Observar  a  variação
entre grandezas, es-
tabelecendo  a  rela-
ção  existente  entre
elas  e  construindo
estratégias  de  solu-
ção  para  resolver
problemas  que  en-
volvam  a  proporcio-
nalidade.

(EF07MA17RS-2)
Reconhecer,  identifi-
car  e  interpretar  o
significado  da  varia-
ção de proporcionali-
dade direta e inversa
entre  duas  grande-
zas,  expressando
corretamente  os  ter-
mos  da  proporção,
através  da  sentença
algébrica.

(EF07MA17RS-3)
Raciocinar,  resolver
e  socializar  proble-
mas  envolvendo
grandezas  direta  e
inversamente  pro-
porcionais, usando o
cálculo  mental,  a
sentença algébrica e
a propriedade funda-
mental  das  propor-
ções.

• Grandezas  diretamen-
te proporcionais;
• Grandezas  inversa-
mente proporcionais;
• Resolução  e  criação
de  problemas  matemáti-
cos com sentença algébri-
ca.

Equações
polinomi-
ais  do  1º
grau.

(EF07MA18) Re-
solver e elaborar
problemas  que
possam  ser  re-
presentados  por
equações polino-
miais de 1º grau,
redutíveis  à  for-
ma  ax  +  b  =  c,
fazendo uso das
propriedades  da
igualdade.

(EF07MA18RS-1)
Identificar e reconhe-
cer a importância da
utilização  das  ex-
pressões  algébricas
e  o  significado  das
incógnitas  para  re-
presentar  situações
reais.

(EF07MA18RS-2)
Descrever e solucio-
nar  problemas  em
linguagem algébrica,
representados  por
equações  polinomi-
ais de 1º grau, fazen-
do  uso  das  proprie-
dades da igualdade.

(EF07MA18RS-3)
Reconhecer e utilizar
estratégias  e  proce-

• Equações  polinomiais
do 1º grau;
• Resolução  e  criação
de  problemas  matemáti-
cos (redutíveis à forma ax
+ b = c, fazendo uso das
propriedades  da  igualda-
de).
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dimentos  de  resolu-
ção  de  problemas
que envolvem equa-
ções de 1º grau, bem
como analisar,  inter-
pretar e validar o re-
sultado  obtido,  no
contexto  do  proble-
ma.

(EF07MA18RS-4)
Explorar  e  com-
preender as igualda-
des  matemáticas
para resolver proble-
mas  envolvendo
equações de 1º grau
com o termo desco-
nhecido  nos  dois
membros.

Valor  nu-
mérico  de
expres-
sões  al-
gébricas. 

(EF08MA06) Re-
solver e elaborar
problemas  que
envolvam cálculo
do valor  numéri-
co  de  expres-
sões  algébricas,
utilizando as pro-
priedades  das
operações. 

(EF08MA06RS-1)
Ler,  modelar  e  ex-
pressar situações na
forma  de  expressão
algébrica,  levantan-
do e testando hipóte-
ses a partir das pro-
priedades das opera-
ções e validar a solu-
ção no contexto pro-
posto.  

(EF08MA06ERE-1)
Resolver  e  elaborar
problemas  que  en-
volvam o cálculo do
valor  numérico  em
expressões  algébri-
cas, reconhecendo a
importância da iden-
tificação de padrões
para a
interpretação de da-
dos.

• Valor numérico de ex-
pressões algébricas.

Associa-
ção  de
uma equa-
ção  linear
de 1º grau
a uma reta
no  plano
cartesia-
no.

(EF08MA07)  As-
sociar  uma
equação  linear
de  1º  grau  com
duas  incógnitas
a  uma  reta  no
plano cartesiano.

(EF08MA07RS-1)
Associar  uma  equa-
ção linear de 1º grau
com duas incógnitas
a uma reta no plano
cartesiano,  viabili-
zando  comparações
gráficas, com e sem
uso  de  tecnologias
digitais.

• Associação  de  uma
equação linear de 1º grau
a uma reta no plano carte-
siano;
• Equação  linear  de  1º
grau;
• Plano cartesiano.

Sistema
de  equa-
ções  poli-
nomiais de
1º  grau:
resolução
algébrica
e  repre-
sentação
no  plano
cartesia-
no.

(EF08MA08) Re-
solver e elaborar
problemas relaci-
onados  ao  seu
contexto  próxi-
mo, que possam
ser  representa-
dos por sistemas
de  equações  de
1º  grau  com
duas  incógnitas
e  interpretá-los,
utilizando,  inclu-
sive, o plano car-
tesiano como re-
curso.

(EF08MA08RS-1)
Resolver,  elaborar  e
interpretar  proble-
mas  relacionados  a
perímetros  e  áreas
de  figuras  geométri-
ca  que  possam  ser
representados  por
sistemas  de  equa-
ções de 1º grau com
duas incógnitas, utili-
zando  como  recur-
sos o plano cartesia-
no  e  as  tecnologias
digitais.

(EF08MA08RS-2)
Discutir,  resolver  e

• Sistema  de  equações
polinomiais de 1º grau: re-
solução algébrica e repre-
sentação no plano cartesi-
ano;
• Resolução  e  criação
de  problemas  matemáti-
cos;
• Equação  linear  de  1º
grau;
• Plano cartesiano.
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apresentar diferentes
soluções  algébricas,
referentes a  um sis-
tema de equações li-
neares com duas in-
cógnitas.

Equação
polinomial
de 2º grau
do  tipo
ax2 = b.

(EF08MA09) Re-
solver  e  elabo-
rar,  com  e  sem
uso de tecnologi-
as,  problemas
que  possam  ser
representados
por  equações
polinomiais de 2º
grau do tipo ax2
= b.

EF08MA09RS-1)
Modelar,  discutir,
questionar e analisar
problemas envolven-
do  possíveis  solu-
ções para uma equa-
ção na forma az²=b.

(EF08MA09ERE-1)
Elaborar  algoritmos
de  baixa  e  média
complexidade  utili-
zando  uma  lingua-
gem  de  programa-
ção textual ou visual
(blocos lógicos).

• Equação polinomial de
2º grau do tipo ax2 = b;
• Resolução  e  criação
de  problemas  matemáti-
cos;
• Recursos  tecnológicos
na matemática.

Sequên-
cias recur-
sivas  e
não  recur-
sivas.

(EF08MA10)
Identificar  a  re-
gularidade  de
uma  sequência
numérica  ou  fi-
gural  não  recur-
siva  e  construir
um algoritmo por
meio  de  um flu-
xograma  que
permita  indicar
os  números  ou
as  figuras  se-
guintes.

(EF08MA11)
Identificar  a  re-
gularidade  de
uma  sequência
numérica  recur-
siva  e  construir
um algoritmo por
meio  de  um flu-
xograma  que
permita  indicar
os  números  se-
guintes.

EF08MA10RS-1)
Observar e reconhe-
cer a regularidade de
uma  sequência  nu-
mérica ou figural não
recursiva,  descre-
vendo de forma oral
e escrita.

(EF08MA10RS-2)
Construir  um algorit-
mo por  meio de um
fluxograma que  per-
mita  indicar  os  nú-
meros  ou  as  figuras
subsequentes  de
uma sequência.

(EF08MA11RS-1)
Construir  um algorit-
mo por  meio de um
fluxograma que  per-
mita  indicar  os  nú-
meros subsequentes
de uma sequência.

• Sequências  recursivas
e não recursivas;
• Regularidade  de  uma
sequência numérica ou fi-
gural não recursiva;
• Algoritmo por meio de
um fluxograma.

Variação
de grande-
zas:  dire-
tamente
proporcio-
nais,  in-
versamen-
te  propor-
cionais  ou
não  pro-
porcionais.

(EF08MA12)
Identificar  a  na-
tureza  da  varia-
ção  de  duas
grandezas,  dire-
tamente,  inver-
samente  propor-
cionais  ou  não
proporcionais,
expressando  a
relação existente
por meio de sen-
tença algébrica e

(EF08MA12RS-1) In-
terpretar  e  avaliar  a
natureza da variação
de  duas  grandezas,
diretamente, inversa-
mente  proporcionais
ou  não  proporcio-
nais,  expressando  a
relação existente por
meio de sentença al-
gébrica  e  repre-
sentá-la  no  plano
cartesiano,  com uso

(EF08MA12ERE-1)
Discutir  e  analisar
informações  envol-
vendo a variação de
grandezas como re-
curso  para  constru-
ção  de  argumenta-
ção,  em  resoluções
de  problemas  con-
textualizados  envol-
vendo  situações  do
cotidiano.

• Variação  de  grande-
zas: diretamente proporci-
onais,  inversamente  pro-
porcionais ou não propor-
cionais;
• Resolução  e  criação
de  problemas  matemáti-
cos.
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representá-la  no
plano cartesiano.

(EF08MA13) Re-
solver e elaborar
problemas  que
envolvam  gran-
dezas  direta-
mente  ou  inver-
samente  propor-
cionais, por meio
de  estratégias
variadas.

ou não de tecnologi-
as digitais.

(EF08MA12RS-2)
Discutir e analisar in-
formações envolven-
do  a  variação  de
grandezas  como  re-
curso  para  constru-
ção  de  argumenta-
ção,  em  resoluções
de  problemas  con-
textualizados.

(EF08MA13RS-1)
Resolver,  elaborar  e
socializar  problemas
que  envolvam  gran-
dezas  diretamente
ou inversamente pro-
porcionais,  por  meio
de estratégias varia-
das, com uso ou não
de  tecnologias  digi-
tais.

(EF08MA13RS-2)
Verificar  e  reconhe-
cer  a  existência  de
uma  constante  de
proporcionalidade,
referente  a  um con-
junto  de  razões,  e
observar  o  sentido
direto  ou inverso  da
variação  que  as
grandezas proporcio-
nais  apresentam,  in-
terpretando  no  con-
texto do problema.

Funções:
represen-
tações nu-
mérica,  al-
gébrica  e
gráfica.

(EF09MA06)
Compreender  as
funções  como
relações  de  de-
pendência unívo-
ca  entre  duas
variáveis  e  suas
representações
numérica,  al-
gébrica e gráfica
e  utilizar  esse
conceito  para
analisar  situa-
ções  que  envol-
vam  relações
funcionais  entre
duas variáveis.

(EF09MA06RS-1)
Analisar  funções  e
seus  respectivos
gráficos,  quanto  às
relações  entre  cres-
cimento,  decresci-
mento e o coeficien-
te  da  variação,  bem
como a interpretação
dos  resultados  no
contexto  do  proble-
ma.

(EF09MA06RS-2)
Explorar a represen-
tação  de  conjuntos
por  meio  de  diagra-
mas.

• Funções:  representa-
ções numérica, algébrica e
gráfica.

Razão  en-
tre  gran-

(EF09MA07) Re-
solver problemas

(EF09MA07RS-1)
Resolver,  elaborar  e

• Razão  entre  grande-
zas  de  espécies  diferen-
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dezas  de
espécies
diferentes.

que  envolvam  a
razão entre duas
grandezas  de
espécies diferen-
tes, como veloci-
dade  e  densida-
de demográfica.

socializar  problemas
que  envolvam  a  ra-
zão entre duas gran-
dezas  de  espécies
diferentes como:  ve-
locidade,  densidade
demográfica,  massa
corporal,  custo,  pro-
dução, juro e outros.

(EF09MA07RS-2)
Identificar,  com-
preender  e  explorar
problemas  que  en-
volvam  uso  da  pro-
porcionalidade  em
cálculos de velocida-
de.

tes;
• Resolução  e  criação
de  problemas  matemáti-
cos.

Grande-
zas direta-
mente pro-
porcionais
e  grande-
zas  inver-
samente
proporcio-
nais.

(EF09MA08) Re-
solver e elaborar
problemas  que
envolvam  rela-
ções  de  propor-
cionalidade  dire-
ta  e  inversa  en-
tre duas ou mais
grandezas, inclu-
sive  escalas,  di-
visão  em  partes
proporcionais  e
taxa de variação,
em contextos so-
cioculturais,  am-
bientais e de ou-
tras áreas.

(EF09MA08RS-1)
Representar a varia-
ção de duas grande-
zas, analisando e ca-
racterizando  o  com-
portamento  dessa
variação.
 
(EF09MA08RS-2)
Solucionar  proble-
mas  que  envolvam
relações  de  proprie-
dades  entre  duas
grandezas, como ve-
locidade,  escalas  e
densidade  demo-
gráfica.

• Grandezas  diretamen-
te proporcionais e grande-
zas  inversamente  propor-
cionais.
• Resolução  e  criação
de  problemas  matemáti-
cos.

Expres-
sões  al-
gébricas:
fatoração
e produtos
notáveis.

Resolução
de  equa-
ções  poli-
nomiais do
2º  grau
por  meio
de  fatora-
ções.

(EF09MA09)
Compreender  os
processos de fa-
toração  de  ex-
pressões algébri-
cas,  com  base
em  suas  rela-
ções com os pro-
dutos  notáveis,
para  resolver  e
elaborar  proble-
mas que possam
ser  representa-
dos  por  equa-
ções  polinomiais
do 2º grau.

(EF09MA09RS-1)
Identificar,  Interpre-
tar  e  fatorar  expres-
sões  algébricas  va-
lendo-se dos diferen-
tes casos dos produ-
tos notáveis.

(EF09MA09RS-2)
Resolver  equações
de 2° grau utilizando-
se  de  diferentes  es-
tratégias  inclusive  o
uso da fórmula reso-
lutiva.

(EF09MA09RS-3)
Modelar,  resolver  e
elaborar  problemas
de situações contex-
tualizadas  que  pos-
sam ser  representa-
dos  por  equações
polinomiais  de  2º
grau,  discutindo  o

• Expressões algébricas:
fatoração e produtos notá-
veis;
• Resolução  de  equa-
ções  polinomiais  do  2º
grau  por  meio  de  fatora-
ções.
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significado das solu-
ções.

(EF09MA09RS-4)
Relacionar  expres-
sões  algébricas  e
suas representações
gráficas  no  plano
cartesiano, exploran-
do os significados de
intersecção  e  decli-
ve, com uso de tec-
nologias  digitais  ou
não.

1.1.3 Geometria

Objetos de Conhecimento

Os Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Geometria,  do  Componente

Curricular Matemática, da Área do Conhecimento Matemática são:

1 Plano cartesiano: associação dos vértices de um polígono a pares ordenados

2 Prismas e  pirâmides:  planificações  e  relações entre  seus  elementos  (vértices,
faces e arestas)

3 Polígonos: classificações quanto ao número de vértices, às medidas de lados e
ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados 

4 Construção de figuras semelhantes: ampliação e redução de figuras planas em
malhas quadriculadas

5 Construção  de  retas  paralelas  e  perpendiculares,  fazendo  uso  de  réguas,
esquadros e softwares

6 Transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano: multiplicação das
coordenadas por  um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos
eixos e à origem 

7 Simetrias de translação, rotação e reflexão

8 A circunferência como lugar geométrico

9 Relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma
transversal

10 Triângulos: construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos
internos

11 Polígonos regulares: quadrado e triângulo equilátero

12 Congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros
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13 Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares

14 Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos: construção e problemas

15 Transformações geométricas: simetrias de translação, reflexão e rotação

16 Demonstrações  de  relações  entre  os  ângulos  formados  por  retas  paralelas
intersectadas por uma transversal

17 Relações entre arcos e ângulos na circunferência de um círculo

18 Semelhança de triângulos

19 Relações métricas no triângulo retângulo

20 Teorema de Pitágoras: verificações experimentais e demonstração

21 Retas  paralelas  cortadas  por  transversais:  teoremas  de  proporcionalidade  e
verificações experimentais

22 Polígonos regulares

23 Distância entre pontos no plano cartesiano

24 Vistas ortogonais de figuras espaciais

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos

da  Unidade  Temática  Geometria,  do  Componente  Curricular  Matemática,  da  Área  do

Conhecimento Matemática são:

OBJETOS HABILIDADES
DA BNCC 

HABILIDADES
DO RCG

HABILIDADES 
DO ERE

CONTEÚDOS

Plano  car-
tesiano:
associa-
ção  dos
vértices de
um polígo-
no a pares
ordena-
dos.

(EF06MA16) As-
sociar pares orde-
nados  de  núme-
ros  a  pontos  do
plano  cartesiano
do  1º  quadrante,
em  situações
como  a  localiza-
ção  dos  vértices
de um polígono.

(EF06MA16RS-1)
Compreender,  atra-
vés  da  história  da
Matemática, a impor-
tância dos eixos orto-
gonais na localização
de objetos ou figuras
no plano.

(EF06MA16RS-2)
Descrever,  interpre-
tar  e  representar  a
localização ou a mo-
vimentação  de  pon-
tos no primeiro  qua-
drante do plano car-
tesiano, utilizando as
coordenadas cartesi-
anas.
 
(EF06MA16RS-3)
Localizar  vértices  de

(EF06MA16ERE-1)
Descrever,  interpre-
tar  e  representar  a
localização ou a mo-
vimentação  de  pon-
tos no primeiro  qua-
drante do plano car-
tesiano, utilizando as
coordenadas cartesi-
anas, com ou sem o
apoio de softwares li-
vres  ou  aplicativos
de geometria dinâmi-
ca.

• Plano  cartesiano  do
1º grau;
• Pares  ordenados  de
números;
• Vértices de polígono.
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polígonos no 1º qua-
drante do plano car-
tesiano,  associando
cada  vértice  a  um
par ordenado.

Prismas  e
pirâmides:
planifica-
ções e re-
lações  en-
tre  seus
elementos
(vértices,
faces  e
arestas).

(EF06MA17)
Quantificar e esta-
belecer  relações
entre o número de
vértices,  faces  e
arestas  de  pris-
mas  e  pirâmides,
em função do seu
polígono da base,
para resolver pro-
blemas  e  desen-
volver  a  percep-
ção espacial.

(EF06MA17RS-1)
Quantificar,  investi-
gar e estabelecer re-
lações entre o núme-
ro de vértices,  faces
e arestas de prismas
e pirâmides, em fun-
ção  do  polígono  da
base  para  resolver
problemas,  com
apoio  ou não de re-
cursos digitais.

(EF06MA17RS-2)
Identificar  e  explorar
as  planificações  de
alguns poliedros e as
figuras planas que os
compõem,  para  de-
senvolver  a  percep-
ção espacial.

• Prismas e  pirâmides:
número  de  vértices,  fa-
ces e arestas;
• Polígono;
• Percepção espacial;
• Resolução de proble-
mas matemáticos.

Polígonos:
classifica-
ções
quanto  ao
número de
vértices,
às  medi-
das  de  la-
dos  e  ân-
gulos e ao
paralelis-
mo  e  per-
pendicula-
rimo  dos
lados.

(EF06MA18) Re-
conhecer,  nomear
e  comparar  polí-
gonos,  conside-
rando lados, vérti-
ces  e  ângulos,  e
classificá-los  em
regulares  e  não
regulares,  tanto
em  suas  repre-
sentações no pla-
no como em faces
de poliedros.

(EF06MA18RS-1)
Representar  polígo-
nos em malhas qua-
driculadas,  classifi-
cando-os em regula-
res e  não regulares,
em  representações
no plano ou em faces
de poliedros.

(EF06MA18RS-2)
Nomear  e  comparar
polígonos,  conside-
rando  o  número  de
lados,  vértices e ân-
gulos,  observando  o
paralelismo  e  per-
pendicularidade  dos
lados.

(EF06MA18RS-3)
Analisar,  interpretar,
formular  e  resolver
problemas, envolven-
do os diferentes ele-
mentos da geometria
plana  e  espacial,
com apoio ou não de
calculadoras.

(EF06MA18RS-4)
Identificar,  nomear  e
representar  polígo-
nos regulares e seus

(EF06MA18ERE-1)
Representar  polígo-
nos utilizando tecno-
logias  digitais  como
softwares  interativos
de geometria dinâmi-
ca, identificando ele-
mentos  e  proprieda-
des  ,  classificando-
os  em  regulares  e
não regulares, obser-
vando se as suas ca-
racterísticas  se  alte-
ram ou não ao movi-
mentar quaisquer de
seus pontos.

• Polígonos:  lados,
vértices e ângulos;
• Polígonos:  regulares
e não regulares;
• Triângulos:  lados  e
ângulos;
• Quadriláteros: lados e
Ângulos.
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(EF06MA19)
Identificar caracte-
rísticas  dos  triân-
gulos e classificá-
los em relação às
medidas  dos  la-
dos  e  dos  ângu-
los.

(EF06MA20)
Identificar caracte-
rísticas  dos  qua-
driláteros,  classi-
ficá-los  em  rela-
ção  a  lados  e  a
ângulos  e  reco-
nhecer a inclusão
e a intersecção de
classes  entre
eles.

elementos,  através
da exploração  e ob-
servação  de  figuras
expostas nos contex-
tos  locais  e  regio-
nais.

(EF06MA19RS-1)
Explorar  as  caracte-
rísticas  dos  triângu-
los,  identificando po-
sições relativas entre
seus  lados  (perpen-
diculares  e  parale-
los), utilizando instru-
mentos como réguas
e  esquadros  ou
softwares.

(EF06MA19RS-2)
Construir  triângulos
com  uso  de  malhas
quadriculadas ou tec-
nologias  digitais,  e
classificar  em  rela-
ção às medidas dos
lados e dos ângulos.

(EF06MA19RS-3)
Ampliar e reduzir  tri-
ângulos com uso de
malhas  quadricula-
das  ou  tecnologias
digitais,  verificando
elementos e proprie-
dades  que  se  alter-
nam  ou  não,  ampli-
ando  e  reduzindo  a
dimensão dos lados.

(EF06MA20RS-1)
Analisar e compreen-
der as características
dos  quadriláteros,
para  classificá-los
em relação a lados e
a ângulos e ao para-
lelismo e perpendicu-
laridade dos lados.

(EF06MA20RS-2)
Compor  e  decompor
figuras  planas  com
uso  de  malhas  qua-
driculadas  ou  tecno-
logias digitais, identi-
ficando  relações  en-
tre  suas  superfícies,
inclusive  equivalên-
cias.
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Constru-
ção  de  fi-
guras  se-
melhan-
tes:  ampli-
ação e re-
dução  de
figuras
planas  em
malhas
quadricu-
ladas.

(EF06MA21)
Construir  figuras
planas  semelhan-
tes  em  situações
de ampliação e de
redução,  com  o
uso  de  malhas
quadriculadas,
plano  cartesiano
ou tecnologias di-
gitais.

(EF06MA21RS-1)
Construir,  ampliar  e
reduzir figuras planas
semelhantes  com
uso  de  malhas  qua-
driculadas, plano car-
tesiano ou tecnologi-
as  digitais,  verifican-
do elementos e pro-
priedades que se al-
ternam.

• Construção de figuras
semelhantes:  ampliação
e redução de figuras pla-
nas em malhas quadricu-
ladas;
• Identificar  posições
relativas  entre  Retas
comparando com o coti-
diano do Município;
• Posicionar  e  localizar
sua  movimentação  no
Espaço Bidimensional.

Constru-
ção de re-
tas parale-
las  e  per-
pendicula-
res, fazen-
do  uso  de
réguas,
esquadros
e  softwa-
res.

(EF06MA22)  Utili-
zar  instrumentos,
como  réguas  e
esquadros,  ou
softwares para re-
presentações  de
retas  paralelas  e
perpendiculares  e
construção  de
quadriláteros,  en-
tre outros.

(EF06MA23)
Construir  algorit-
mo  para  resolver
situações passo a
passo  (como  na
construção de do-
braduras ou na in-
dicação de deslo-
camento  de  um
objeto  no  plano
segundo  pontos
de  referência  e
distâncias forneci-
das etc.).

(EF06MA22RS-1) Di-
ferenciar  retas  para-
lelas e perpendicula-
res  em  diferentes
contextos do cotidia-
no e outras áreas do
conhecimento,  anali-
sando a medida dos
ângulos  entre  feixes
de retas.

(EF06MA22RS-2)
Utilizar  instrumentos,
como  réguas  e  es-
quadros ou softwares
para  representações
de  retas  paralelas  e
perpendiculares  e
construção  de  qua-
driláteros,  entre  ou-
tros.

(EF06MA23RS-1)
Identificar  a  localiza-
ção e movimentação
de  pessoas/objetos
no espaço bidimensi-
onal,  utilizando  os
conceitos  de  retas
paralelas e perpendi-
culares para resolver
problemas,  com
apoio  ou  não  de
softwares.

(EF06MA23ERE-1)
Elaborar  algoritmos,
para identificar passo
a  passo  a  localiza-
ção  e  a  movimenta-
ção de pessoas/obje-
tos  no  espaço  bidi-
mensional,  utilizando
conceitos  do  pensa-
mento  computacio-
nal.

• Construção  de  retas
paralelas e perpendicula-
res,  fazendo  uso  de
réguas,  esquadros  e
softwares;
• Algoritmos.

Transfor-
mações
geométri-
cas de po-
lígonos  no
plano  car-
tesiano:
multiplica-
ção  das
coordena-
das  por
um  núme-

(EF07MA19) Rea-
lizar  transforma-
ções de polígonos
representados  no
plano  cartesiano,
decorrentes  da
multiplicação  das
coordenadas  de
seus  vértices  por
um  número  intei-
ro.

(EF07MA19RS-1)
Classificar  polígonos
usando  critérios
como número de la-
dos, eixo de simetria
e  comprimento  de
seus lados e número
de ângulos;

(EF07MA19RS-2)
Observar  a  transfor-
mação dos polígonos

• Transformações  geo-
métricas de polígonos no
plano cartesiano;
• Multiplicação  das  co-
ordenadas por um núme-
ro inteiro;
• Obtenção  de  simétri-
cos em relação aos eixos
e à origem.
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ro inteiro e
obtenção
de simétri-
cos em re-
lação  aos
eixos  e  à
origem.

(EF07MA20) Re-
conhecer e repre-
sentar,  no  plano
cartesiano,  o  si-
métrico de figuras
em relação aos ei-
xos e à origem.

representados  no
plano  cartesiano,  a
partir  da  multiplica-
ção das coordenadas
dos  vértices  por  um
número inteiro e ob-
tenção de simétricos
em relação aos eixos
e à origem, discutin-
do  e  descrevendo  o
observado  em  lin-
guagem corrente.

(EF07M20RS-1) Lo-
calizar  e  representar
na malha quadricula-
da, o simétrico de fi-
guras  em  relação
aos eixos e à origem.

(EF07M20RS-2)
Descrever,  interpre-
tar  e  representar  a
localização ou a mo-
vimentação  de  pon-
tos do plano cartesia-
no, utilizando coorde-
nadas cartesianas.

(EF07M20ERE-1)
Localizar e represen-
tar na malha quadri-
culada  ou  em
softwares de geome-
tria  dinâmica,  o  si-
métrico  de  figuras
em relação aos eixos
e à origem.

(EF07M20ERE-2)
Descrever,  interpre-
tar  e  representar  a
localização ou a mo-
vimentação  de  pon-
tos do plano cartesi-
ano,  utilizando  coor-
denadas cartesianas,
com e sem o uso das
tecnologias digitais.

Simetrias
de transla-
ção,  rota-
ção  e  re-
flexão.

(EF07MA21) Re-
conhecer  e  cons-
truir  figuras  obti-
das  por  simetrias
de translação,  ro-
tação  e  reflexão,
usando  instru-
mentos  de  dese-
nho  ou  softwares
de  geometria  di-
nâmica  e  vincular
esse estudo a re-
presentações  pla-
nas  de  obras  de
arte,  elementos
arquitetônicos, en-
tre outros.

(EF07M21RS-1) Re-
conhecer,  identificar
e diferenciar os tipos
de  transformações
simétricas de transla-
ção,  rotação e refle-
xão,  usando  dese-
nhos  e  tecnologias
digitais.

(EF07MA21RS-2)
Identificar e construir
transformações  de
uma figura obtida por
translação e reflexão,
reconhecendo carac-
terísticas  dessa
transformação,  atra-
vés  de  pesquisas
vinculadas  a  repre-
sentações planas de
obras  de  arte,  ele-
mentos  arquitetôni-
cos, entre outros.

(EF07MA21ERE-1)
Identificar e construir
transformações  de
uma figura obtida por
translação  e  refle-
xão,  reconhecendo
características dessa
transformação,  atra-
vés  de  pesquisas
vinculadas  a  repre-
sentações planas de
obras de arte ou de
elementos  da  arqui-
tetura local.

• Simetrias  de  transla-
ção, rotação e reflexão;
• Desenho;
• Softwares.

A circunfe-
rência
como  lu-

(EF07MA22)
Construir circunfe-
rências,  utilizando

(EF07MA22RS-1)
Reconhecer,  identifi-
car  e  representar  a

(EF07MA22ERE-1)
Observar, perceber e
reconhecer conceitos

• A  circunferência
como lugar geométrico; 
• Uso do compasso;
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gar  geo-
métrico.

compasso,  reco-
nhecê-las  como
lugar  geométrico
e  utilizá-las  para
fazer  composi-
ções  artísticas  e
resolver  proble-
mas  que  envol-
vam objetos equi-
distantes.

circunferência  como
lugar geométrico dos
pontos  que  estão  a
uma  mesma  distân-
cia de um ponto cen-
tral,  bem  como  os
elementos  e  as  ca-
racterísticas  de  uma
circunferência.

(EF07MA22RS-2)
Observar, perceber e
reconhecer conceitos
matemáticos, através
da  presença  da  cir-
cunferência  e  outras
formas  geométricas
nas  construções  de
manifestações artísti-
cas.

matemáticos, através
da  presença  da  cir-
cunferência  e  outras
formas  geométricas,
ressaltando  princí-
pios  históricos  da
cultura local.

• Resolução de proble-
mas  matemáticas  que
envolvam  objetos  equi-
distantes.

Relações
entre  os
ângulos
formados
por  retas
paralelas
intersecta-
das  por
uma trans-
versal.

(EF07MA23)  Veri-
ficar  relações  en-
tre os ângulos for-
mados  por  retas
paralelas cortadas
por uma transver-
sal,  com  e  sem
uso  de  softwares
de  geometria  di-
nâmica.

(EF07MA23RS-1)
Identificar  as  posi-
ções  das  retas  num
plano,  reconhecendo
e  expressando  as
principais  caracte-
rísticas das mesmas,
utilizando  material
concreto e tecnologi-
as digitais.

(EF07MA23RS-2)
Reconhecer e relaci-
onar pares de ângu-
los determinados por
retas  transversais
num  feixe  de  retas
paralelas,  conside-
rando a nomenclatu-
ra correta e as carac-
terísticas  específicas
de cada tipo de rela-
ção  entre  pares  de
ângulos.

• Retas paralelas;
• Ângulos;
• Retas paralelas inter-
sectadas por transversal;
• Softwares.

Triângu-
los:  cons-
trução,
condição
de  exis-
tência  e
soma  das
medidas
dos  ângu-
los  inter-
nos.

(EF07MA24)
Construir  triângu-
los, usando régua
e compasso, reco-
nhecer a condição
de  existência  do
triângulo quanto à
medida dos lados
e  verificar  que  a
soma  das  medi-
das  dos  ângulos
internos de um tri-
ângulo é 180°.

(EF07MA24RS-1)
Compreender a con-
dição  de  existência
de  um  triângulo
quanto à medida dos
lados,  utilizando ma-
terial  concreto e sis-
tematizando  os  con-
ceitos.

(EF07MA24RS-2) In-
vestigar  as  proprie-
dades  e  o  Teorema
da soma dos ângulos
internos de um triân-
gulo qualquer, discu-

• Triângulos:  constru-
ção, condição de existên-
cia e soma das medidas
dos ângulos internos.
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(EF07MA25) Re-
conhecer a rigidez
geométrica  dos
triângulos  e  suas
aplicações,  como
na  construção  de
estruturas arquite-
tônicas  (telhados,
estruturas  metáli-
cas  e  outras)  ou
nas  artes  plásti-
cas.

(EF07MA26) Des-
crever, por escrito
e por meio de um
fluxograma,  um
algoritmo  para  a
construção de um
triângulo  qual-
quer,  conhecidas
as  medidas  dos
três lados.

tindo e sistematizan-
do os conceitos.

(EF07MA25RS-1)
Resolver e socializar
problemas  utilizando
argumentos  mate-
máticos  com  base
nas  propriedades  e
rigidez  geométrica
dos triângulos e suas
aplicações,  bem
como discutir  e  vali-
dar os resultados ob-
tidos de acordo com
o contexto do proble-
ma.

(EF07MA26RS-1)
Descrever, por escri-
to e por meio de um
fluxograma, um algo-
ritmo para a constru-
ção, de um triângulo
qualquer, conhecidas
as medidas dos três
lados.

(EF07MA25ERE-1)
Reconhecer a rigidez
geométrica dos triân-
gulos e  suas  aplica-
ções, como na cons-
trução  de  estruturas
arquitetônicas  pre-
sentes  no  município
(telhados,  estruturas
metálicas  e  outras)
ou  nas  artes  plásti-
cas a partir da repre-
sentação  de  tais
obras,  através  de
Projetos  Interdiscipli-
nares.

Polígonos
regulares:
quadrado
e triângulo
equilátero.

(EF07MA27) Cal-
cular  medidas  de
ângulos  internos
de  polígonos  re-
gulares,  sem  o
uso de fórmulas, e
estabelecer  rela-
ções  entre  ângu-
los internos e ex-
ternos  de  polígo-
nos,  preferencial-
mente  vinculadas
à  construção  de
mosaicos e de la-
drilhamentos.

(EF07MA28) Des-
crever, por escrito
e por meio de um
fluxograma,  um
algoritmo  para  a
construção de um
polígono  regular
(como quadrado e
triângulo  equiláte-
ro),  conhecida  a

(EF07MA27RS-1)
Observar  e  com-
preender os procedi-
mentos,  padrões  e
regularidades  que
permitam  o  cálculo
do ângulo interno de
um polígono regular,
utilizando  argumen-
tações matemáticas.

(EF07MA27RS-2)
Estabelecer  e  argu-
mentar  relações  en-
tre ângulo interno de
um polígono regular,
em  construção  de
mosaicos  e  ladrilha-
mentos.

(EF07MA28RS-1)
Criar  e  descrever
uma  sequência  de
comandos, em forma
de  fluxograma,  para
produzir  um  dese-
nho, utilizando a rela-
ção entre ângulos in-
ternos e externos de
polígonos.

(EF07MA27ERE-1)
Calcular  medidas de
ângulos  internos  de
polígonos  regulares
e  estabelecer  rela-
ções  entre  seus  ân-
gulos  internos  e  ex-
ternos,  preferencial-
mente  vinculadas  à
construção  de  mo-
saicos e  de ladrilha-
mentos, com ou sem
o  uso  de  softwares
de geometria dinâmi-
ca.

• Polígonos  regulares:
quadrado  e  triângulo
equilátero.
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medida  de  seu
lado.

Congruên-
cia  de  tri-
ângulos  e
demons-
trações de
proprieda-
des  de
quadriláte-
ros.

(EF08MA14) De-
monstrar  proprie-
dades  de  quadri-
láteros  por  meio
da  identificação
da congruência de
triângulos.

(EF08MA14RS-1)
Compreender o con-
ceito de congruência
comparando  figuras
e  estabelecendo  cri-
térios de congruência
de triângulos.

(EF08MA14RS-2)
Reconhecer  e  de-
monstrar  as  proprie-
dades de  quadriláte-
ros por meio da iden-
tificação  da  con-
gruência  de  triângu-
los, utilizando materi-
al concreto.

(EF08MA14ERE-1)
Compreender o con-
ceito de congruência
comparando  figuras
e  estabelecendo  cri-
térios  de  congruên-
cia  de  triângulos,
com  ou  sem  o  uso
de  tecnologias  digi-
tais.

• Propriedades de qua-
driláteros;
• Congruência de triân-
gulos.

Constru-
ções  geo-
métricas:
ângulos
de  90°,
60°,  45°  e
30° e polí-
gonos  re-
gulares.

(EF08MA15)
Construir,  utilizan-
do  instrumentos
de  desenho  ou
softwares de geo-
metria  dinâmica,
mediatriz,  bisse-
triz,  ângulos  de
90°,  60°,  45°  e
30°  e  polígonos
regulares.

(EF08MA16)  Des-
crever, por escrito
e por meio de um
fluxograma,  um
algoritmo  para  a
construção de um
hexágono  regular
de qualquer área,
a partir da medida
do  ângulo  central
e da utilização de
esquadros e com-
passo.

(EF08MA15RS-1)
Conceituar,  reconhe-
cer e construir ângu-
los de 30º, 45º, 60º e
90º, utilizando instru-
mentos  de  desenho
ou softwares de geo-
metria  dinâmica  e
sistematizando  os
critérios das constru-
ções.

(EF08MA15RS-2)
Realizar  desenhos
utilizando  instrumen-
tos  apropriados  ou
softwares de geome-
tria dinâmica para lo-
calizar e identificar a
mediatriz  e  bissetriz
de  ângulos  notáveis
e ângulo reto.

(EF08MA16RS-1)
Construir  figuras  ge-
ométricas  planas
(polígonos regulares)
a  partir  de  ângulos
notáveis  (30º,  45º,
60º  e  90º)  por  meio
de  transferidor  e  ou
tecnologias digitais.

(EF08MA16RS-2)
Explorar  as  medidas
dos lados e  dos ân-
gulos  de  polígonos
regulares  e  as  posi-
ções  relativas  entre
seus  lados  (parale-
las,  perpendiculares

• Construções  geo-
métricas: ângulos de 90°,
60°,  45° e 30° e polígo-
nos regulares;
• Desenho;
• Softwares;
• Fluxograma:  algorit-
mo para a construção de
um hexágono regular de
qualquer área, a partir da
medida  do  ângulo  cen-
tral;
• Uso do compasso.
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e  transversais)  e
classificá-los.

(EF08MA16RS-3)
Resolver,  elaborar  e
socializar problemas,
de diferentes contex-
tos,  que  envolvam
polígonos  regulares
e ângulos notáveis.

Mediatriz
e  bissetriz
como  lu-
gares geo-
métricos:
constru-
ção e pro-
blemas.

(EF08MA17) Apli-
car  os  conceitos
de mediatriz e bis-
setriz  como  luga-
res  geométricos
na  resolução  de
problemas.

(EF08MA17RS-1)
Resolver,  elaborar  e
socializar  problemas
com  a  aplicação  do
conhecimento de bis-
setriz de um ângulo e
suas  propriedades,
congruência  de  ân-
gulos  e  segmentos,
mediatriz de um seg-
mento  e  lugar  geo-
métrico.

(EF08MA17ERE-1)
Resolver,  elaborar  e
socializar  problemas
com  a  aplicação  do
conhecimento de bis-
setriz  de  um ângulo
e suas propriedades,
congruência  de  ân-
gulos  e  segmentos,
mediatriz de um seg-
mento  e  lugar  geo-
métrico, com ou sem
o  uso  de  softwares
de geometria dinâmi-
ca.

• Mediatriz  e  bissetriz
como  lugares  geométri-
cos;
• Resolução  e  criação
de  problemas  matemáti-
cos.

Transfor-
mações
geométri-
cas:  sime-
trias  de
transla-
ção,  refle-
xão e rota-
ção.

(EF08MA18) Re-
conhecer  e  cons-
truir  figuras  obti-
das  por  composi-
ções  de  transfor-
mações  geométri-
cas  (translação,
reflexão  e  rota-
ção),  com  o  uso
de  instrumentos
de desenho ou de
softwares de geo-
metria dinâmica.

(EF08MA18RS-1)
Reconhecer  e  cons-
truir  figuras  obtidas
por  composições  de
transformações  geo-
métricas  (translação,
reflexão  e  rotação),
com o uso de instru-
mentos  de  desenho
ou  de  softwares  de
geometria dinâmica.

• Transformações  geo-
métricas;
• Simetrias  de  transla-
ção, reflexão e rotação;
• Desenho;
• Softwares.

Demons-
trações de
relações
entre  os
ângulos
formados
por  retas
paralelas
intersecta-
das  por
uma trans-
versal.

(EF09MA10) De-
monstrar  relações
simples  entre  os
ângulos  formados
por  retas  parale-
las  cortadas  por
uma transversal.

(EF09MA10RS-1)
Utilizar  a  análise  e
construção de mapas
para  melhor  com-
preensão sobre retas
paralelas  cortadas
por  uma transversal,
calculando  medidas
de  ângulos  suple-
mentares  com  ou
sem apoio de tecno-
logias digitais.

(EF09MA10RS-2)
Reconhecer os ângu-
los formados por re-
tas paralelas e trans-
versais,  bem  como
as  suas  congruên-
cias.

(EF09MA10ERE-1)
Reconhecer  os  ân-
gulos  formados  por-
retas  paralelas  e
transversais,  bem
como  as  suas  con-
gruências  utilizando
ou não  softwares de
geometria dinâmica.

• Demonstrações  de
relações  entre  os  ângu-
los  formados  por  retas
paralelas  intersectadas
por uma transversal.

Relações
entre  ar-

(EF09MA11)  Re-
solver  problemas

(EF09MA11RS-1)
Reconhecer e utilizar

• Relações entre arcos
e ângulos na circunferên-
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cos  e  ân-
gulos  na
circunfe-
rência  de
um  círcu-
lo.

por meio do esta-
belecimento  de
relações entre ar-
cos,  ângulos cen-
trais  e  ângulos
inscritos  na  cir-
cunferência,  fa-
zendo  uso,  inclu-
sive, de softwares
de  geometria  di-
nâmica.

arcos,  ângulos  cen-
trais  e  inscritos  em
uma  circunferência
na resolução de pro-
blemas, estabelecen-
do algumas relações
e  fazendo  uso  de
tecnologias digitais. 

cia de um círculo;
• Resolução  e  criação
de  problemas  matemáti-
cos;
• Softwares.

Semelhan-
ça  de  tri-
ângulos.

(EF09MA12) Re-
conhecer  as  con-
dições  necessá-
rias  e  suficientes
para  que  dois  tri-
ângulos sejam se-
melhantes.

(EF09MA12RS-1) In-
vestigar  e  expressar
as  condições  para
que os polígonos se-
jam semelhantes, ex-
plorando  formas  de
solução para os pro-
blemas, incluindo o
Teorema de Tales.

(EF09MA12RS-2)
Explorar  e  represen-
tar  relações  entre
movimentos  de
transformação no es-
paço  e  semelhança
de triângulos.
 
(EF09MA12RS-3)
Reconhecer,  deduzir
e  compreender  as
condições suficientes
e  necessárias  para
um triângulo  ser  se-
melhante a outro, em
situações  contextua-
lizadas.

(EF09MA12ERE-1)
Explorar  e represen-
tar  relações  entre
movimentos  de
transformação no es-
paço  e  semelhança
de  triângulos,  com
ou  sem  o  uso  de
softwares de geome-
tria dinâmica.

• Semelhança de triân-
gulos.

Relações
métricas
no triângu-
lo retângu-
lo.

Teorema
de  Pitágo-
ras:  verifi-
cações ex-
perimen-
tais  e  de-
monstra-
ção.

Retas  pa-
ralelas
cortadas
por  trans-
versais:
teoremas
de  propor-

(EF09MA13) De-
monstrar  relações
métricas  do  triân-
gulo  retângulo,
entre elas o teore-
ma  de  Pitágoras,
utilizando,  inclusi-
ve,  a semelhança
de triângulos.

(EF09MA13RS-1)
Perceber as regulari-
dades  da  relação
métrica  em  diferen-
tes  triângulos  retân-
gulos, relacionando a
altura  e  projeções
dos catetos no triân-
gulo,  através  de  re-
cortes e dobraduras.

(EF09MA13RS-2)
Identificar,  reconhe-
cer  e  demonstrar  o
triângulo  retângulo
como o caso em que
ocorre  a  igualdade
da  soma  das  áreas
do quadrado dos la-
dos  menores  (cate-
tos)  com  a  área  do
quadrado  do  lado

• Relações métricas no
triângulo retângulo;
• Teorema  de  Pitágo-
ras:  verificações  experi-
mentais e demonstração;
• Retas paralelas corta-
das por transversais: teo-
remas  de  proporcionali-
dade e verificações expe-
rimentais;
• Resolução  e  criação
de  problemas  matemáti-
cos.
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cionalida-
de e verifi-
cações ex-
perimen-
tais.

(EF09MA14) Re-
solver  e  elaborar
problemas de apli-
cação do teorema
de  Pitágoras  ou
das  relações  de
proporcionalidade
envolvendo  retas
paralelas cortadas
por secantes.

maior (hipotenusa).

(EF09MA13RS-3)
Construir  e  demons-
trar o Teorema de
Pitágoras através da
composição de áreas
em  malha  quadricu-
lada.

(EF09MA14RS-1)
Observar as medidas
dos lados e  ângulos
do triângulo com vis-
tas a utilizar as rela-
ções  métricas,  entre
elas o teorema de Pi-
tágoras  e  semelhan-
ça  de  triângulos,
para  medir  grandes
distâncias,  encon-
trando  solução  de
problemas  na  cons-
trução  civil,  medidas
agrárias, entre outros
contextos.

Polígonos
regulares.

(EF09MA15) Des-
crever, por escrito
e por meio de um
fluxograma,  um
algoritmo  para  a
construção de um
polígono  regular
cuja  medida  do
lado é conhecida,
utilizando régua e
compasso,  como
também  softwa-
res.

(EF09MA15RS-1)
Descrever, por escri-
to e por meio de um
fluxograma, um algo-
ritmo para a constru-
ção  de  um polígono
regular  cuja  medida
do lado é conhecida,
utilizando  régua  e
compasso,  como
também softwares.

• Polígonos regulares;
• Fluxograma;
• Uso da régua;
• Uso do compasso;
• Softwares.

Distância
entre  pon-
tos no pla-
no cartesi-
ano.

(EF09MA16) De-
terminar  o  ponto
médio de um seg-
mento de reta e a
distância  entre
dois pontos quais-
quer,  dadas  as
coordenadas  des-
ses pontos no pla-
no  cartesiano,
sem o uso de fór-
mulas,  e  utilizar
esse conhecimen-
to  para  calcular,
por  exemplo,  me-
didas  de  períme-
tros e áreas de fi-
guras  planas
construídas  no
plano.

(EF09MA16RS-1)
Reconhecer e utilizar
as  relações do  Teo-
rema  de  Pitágoras
para  determinar  a
distância  entre  dois
pontos no plano car-
tesiano.

(EF09MA16RS-2)
Construir  e  aplicar
um modelo algébrico
para o cálculo da dis-
tância da linha do ho-
rizonte  a  um  ponto
de visão.

• Plano cartesiano;
• Distância  entre  pon-
tos no Plano cartesiano;
• Cálculo  de  medidas
de perímetros e áreas de
figuras  planas  construí-
das no plano cartesiano.
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Vistas  or-
togonais
de  figuras
espaciais.

(EF09MA17)  Re-
conhecer  vistas
ortogonais  de  fi-
guras  espaciais  e
aplicar  esse  co-
nhecimento  para
desenhar  objetos
em perspectiva.

(EF09MA17RS-1) Vi-
sualizar,  analisar  e
reconhecer  sombras
projetadas  por  obje-
tos  em  diferentes
contextos, mostrando
assim  a  representa-
ção de vistas ortogo-
nais  e  suas  varia-
ções de acordo com
a posição do objeto,
para  desenhar  obje-
tos  em  perspectiva,
com ou sem apoio de
softwares.

• Vistas  ortogonais  de
figuras espaciais;
• Desenho  de  objetos
em perspectiva.

1.1.4 Grandezas e Medidas

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Grandezas  e  Medidas,  do

Componente Curricular Matemática, da Área do Conhecimento Matemática são:

1 Problemas  sobre  medidas  envolvendo  grandezas  como  comprimento,  massa,
tempo, temperatura, área, capacidade e volume 

2 Ângulos: noção, usos e medida

3 Plantas baixas e vistas aéreas
Perímetro de um quadrado como grandeza proporcional à medida do lado

4 Perímetro de um quadrado como grandeza proporcional à medida do lado

5 Problemas envolvendo medições

6 Cálculo  de  volume  de  blocos  retangulares,  utilizando  unidades  de  medida
convencionais mais usuais

7 Equivalência de área de figuras planas: cálculo de áreas de figuras que podem
ser  decompostas  por  outras,  cujas  áreas  podem ser  facilmente  determinadas
como triângulos e quadriláteros 

8 Medida do comprimento da circunferência

9 Área de figuras planas

10 Área do círculo e comprimento de sua circunferência

11 Volume de cilindro reto

12 Medidas de capacidade

13 Unidades de medida para medir distâncias muito grandes e muito pequenas
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14 Unidades de medida utilizadas na informática

15 Volume de prismas e cilindros

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos

da Unidade Temática Grandezas e Medidas, do Componente Curricular Matemática, da

Área do Conhecimento Matemática são:

OBJETOS HABILIDADES
DA BNCC

HABILIDADES 
DO RCG

HABILIDADES
 DO ERE

CONTEÚDOS

Problemas
sobre  me-
didas  en-
volvendo
grandezas
como com-
primento,
massa,
tempo,
temperatu-
ra,  área,
capacidade
e volume.

(EF06MA24) Re-
solver e elaborar
problemas  que
envolvam  as
grandezas  com-
primento, massa,
tempo,  tempera-
tura,  área  (triân-
gulos  e  retângu-
los),  capacidade
e  volume  (sóli-
dos  formados
por blocos retan-
gulares),  sem
uso de fórmulas,
inseridos,  sem-
pre que possível,
em  contextos
oriundos de situ-
ações reais e/ou
relacionadas  às
outras  áreas  do
conhecimento.

(EF06MA24RS-1)
Reconhecer,  reali-
zar  e  argumentar
conversões  entre
unidades  de  medi-
das  usuais,  refe-
rentes  a  diversas
grandezas  como
comprimento,  mas-
sa,  capacidade  e
tempo,  em  resolu-
ção  de  situações
problema  do  con-
texto diário, local e
regional.

(EF06MA24RS-2)
Resolver,  criar  e
socializar  proble-
mas que envolvam
grandezas  por
meio  de  estimati-
vas  e  aproxima-
ções,  promovendo
o  uso  de  conheci-
mentos  já  adquiri-
dos,  em  situações
diversificadas.

• Grandezas  de  compri-
mento,  massa, tempo,  tem-
peratura, área, capacidade e
volume;
• Resolução  e  criação  de
problemas matemáticos.

Ângulos:
noção,
usos e me-
dida.

(EF06MA25) Re-
conhecer a aber-
tura  do  ângulo
como  grandeza
associada  às  fi-
guras  geométri-
cas.

(EF06MA25RS-1)
Compreender e re-
conhecer as propri-
edades  comuns  e
diferenças  entre  fi-
guras  bidimensio-
nais  pelo  número
de lados e tipos de
ângulos.

(EF06MA25RS-2)
Utilizar  os  instru-
mentos de desenho
geométrico  para

• Ângulos:  noção,  usos  e
medida;
• Resolução  e  criação  de
problemas matemáticos;
• Abertura  de  ângulos
(transferidor  e/ou  tecnologi-
as digitais).
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(EF06MA26) Re-
solver problemas
que  envolvam  a
noção de ângulo
em  diferentes
contextos  e  em
situações  reais,
como  ângulo  de
visão.

(EF06MA27) De-
terminar medidas
da  abertura  de
ângulos,  por
meio  de  transfe-
ridor  e/ou  tecno-
logias digitais.

traçar  retas,  cons-
truir  ângulos  e
medi-los.

(EF06MA25RS-3)
Calcular e provar a
medida de ângulos
considerando  ân-
gulos  complemen-
tares  e  suplemen-
tares.

(EF06MA26RS-1)
Identificar  ângulos
como  mudança  de
direção  e  reco-
nhecê-los  em  figu-
ras  planas,  nome-
ando-os em função
das  medidas  de
sua  abertura  em
graus  e  classificá-
los.

(EF06MA26RS-2)
Perceber  e  reco-
nhecer o giro como
ideia  intuitiva  de
ângulo.

(EF06MA27RS-1)
Classificar, medir e
construir  ângulos,
utilizando o transfe-
ridor.
 
(EF06MA27RS-2)
Reconhecer ângulo
reto, agudo e obtu-
so  em  diferentes
contextos  inclusive
o matemático.

(EF06MA27ERE-1)
Classificar,  medir  e
construir  ângulos,
utilizando  tecnologi-
as digitais, softwares
de geometria dinâmi-
ca.

Plantas
baixas  e
vistas  aé-
reas.

(EF06MA28) In-
terpretar, descre-
ver  e  desenhar
plantas  baixas
simples  de  resi-
dências  e  vistas
aéreas.

(EF06MA28RS-1)
Localizar  e  movi-
mentar  objetos  no
plano e no espaço,
usando  malhas,
croquis  ou  maque-
tes.

(EF06MA28RS-2)
Representar  super-
fícies  e  espaços
através da elabora-
ção  de  mapas  e
maquetes.

(EF06MA28RS-3)
Interpretar,  descre-
ver  e  desenhar

(EF06MA28ERE-1)
Localizar  e  movi-
mentar  objetos  no
plano  e  no  espaço,
utilizando  tecnologi-
as  digitais  disponí-
veis.

• Plantas  baixas  e  vistas
aéreas:  Interpretar,  descre-
ver e desenhar;
• Plantas  baixas  e  vistas
aéreas: residências.
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plantas baixas sim-
ples de residências
e vistas aéreas.

Perímetro
de um qua-
drado
como gran-
deza  pro-
porcional  à
medida  do
lado.

(EF06MA29)
Analisar  e  des-
crever mudanças
que  ocorrem  no
perímetro  e  na
área de um qua-
drado ao se am-
pliarem ou redu-
zirem,  igualmen-
te,  as  medidas
de  seus  lados,
para  compreen-
der  que  o  perí-
metro é proporci-
onal à medida do
lado,  o  que  não
ocorre  com  a
área.

(EF06MA29RS-1)
Solucionar e elabo-
rar  problemas  que
envolvam o cálculo
do perímetro de fi-
guras planas como
quadrados e retân-
gulos.

(EF06MA29RS-2)
Investigar  um  pro-
cedimento que per-
mita  o  cálculo  de
perímetro e área de
quadriláteros retân-
gulos  desenhados
em  malha  quadri-
culada,  expres-
sando-o  por  um
modelo matemático
e  utilizando-o  para
solucionar  proble-
mas.

(EF06MA29RS-3)
Analisar  e  descre-
ver  mudanças  que
ocorrem no períme-
tro e na área de um
quadrado  ao  se
ampliarem ou redu-
zirem,  na  mesma
proporção,  as  me-
didas  de  seus  la-
dos,  demonstrando
que o perímetro au-
menta  ou  diminui
de forma proporcio-
nal,  mas  a  área
não.

• Perímetro de um quadra-
do como grandeza proporci-
onal à medida do lado.

Problemas
envolvendo
medições.

(EF07MA29) Re-
solver e elaborar
problemas  que
envolvam  medi-
das  de  grande-
zas inseridos em
contextos  oriun-
dos de situações
cotidianas ou de
outras  áreas  do
conhecimento,
reconhecendo
que toda medida
empírica  é  apro-
ximada.

(EF07MA29RS-1)
Interpretar e aplicar
o conhecimento de
diferentes unidades
de  medida  na  ali-
mentação  e  na
saúde,  abordando
medidas de volume
convencionais  e
não convencionais.

(EF07MA29RS-2)
Explorar, criar e re-
solver  diferentes
problemas,  envol-
vendo situações de
consumo conscien-

• Medidas  de  grandezas
inseridos  em  contextos
oriundos de situações cotidi-
anas;
• Medidas  de  grandezas
inseridos  em  contextos
oriundos  do  conhecimento
de outras áreas de conheci-
mento;
• Resolução  e  criação  de
problemas matemáticos;
• Medida empírica.
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te e sustentabilida-
de,  usando as uni-
dades  de  medida
para estimar e cal-
cular  melhores  de-
cisões,  que  geram
um efeito ou impac-
to  na  vida  e  no
meio ambiente.

Cálculo  de
volume  de
blocos  re-
tangulares,
utilizando
unidades
de  medida
convencio-
nais  mais
usuais.

(EF07MA30) Re-
solver e elaborar
problemas  de
cálculo  de medi-
da do volume de
blocos retangula-
res,  envolvendo
as unidades usu-
ais  (metro  cúbi-
co,  decímetro
cúbico  e  centí-
metro cúbico).

(EF07MA30RS-1)
Discutir  e indicar o
volume de um reci-
piente em forma de
bloco  retangular
pela  contagem  de
unidades  cúbicas
de medida.

(EF07MA30RS-2)
Resolver,  elaborar
e socializar proble-
mas  de  cálculo  de
medida  do  volume
de  blocos  retangu-
lares,  envolvendo
as unidades usuais
(metro  cúbico,  de-
címetro  cúbico  e
centímetro cúbico).

• Cálculo  de  volume  de
blocos retangulares, utilizan-
do unidades de medida con-
vencionais mais usuais;
• Resolução  e  criação  de
problemas matemáticos;
• Unidades  usuais  (metro
cúbico,  decímetro  cúbico  e
centímetro cúbico).

Equivalên-
cia de área
de  figuras
planas: cál-
culo  de
áreas de fi-
guras  que
podem  ser
decompos-
tas por ou-
tras,  cujas
áreas  po-
dem ser fa-
cilmente
determina-
das  como
triângulos
e  quadrilá-
teros.

(EF07MA31) Es-
tabelecer expres-
sões  de  cálculo
de área de triân-
gulos  e  de  qua-
driláteros.

(EF07MA32) Re-
solver e elaborar
problemas  de
cálculo  de medi-
da de área de fi-
guras planas que
podem  ser  de-
compostas  por
quadrados,  re-
tângulos e/ou tri-
ângulos,  utilizan-
do  a  equivalên-
cia entre áreas.

(EF07MA31RS-1)
Resolver  e  sociali-
zar problemas con-
textualizados,  en-
volvendo  área  de
triângulo  e  quadri-
láteros,  através  de
discussões em gru-
po,  sistematizando
e  registrando  as
conclusões.

(EF07MA32RS-1)
Resolver,  elaborar
e socializar proble-
mas  de  cálculo  de
medida de área de
figuras  planas  que
podem ser  decom-
postas por quadra-
dos,  retângulos  e/
ou  triângulos,  utili-
zando a equivalên-
cia entre áreas, in-
clusive as medidas
agrárias (hectares).

• Equivalência de área de
figuras planas;
• Cálculo de áreas de figu-
ras que podem ser  decom-
postas  por  outras,  cujas
áreas podem ser facilmente
determinadas como triângu-
los e quadriláteros;
• Resolução  e  criação  de
problemas matemáticos.

Medida  do
compri-
mento  da
circunfe-
rência.

(EF07MA33) Es-
tabelecer  o  nú-
mero  π  como  a
razão  entre  a
medida  de  uma

(EF07MA33RS-1)
Reconhecer e esta-
belecer o número p
como a razão entre
a  medida  de  uma

• Medida  do  comprimento
da circunferência;
• O número π como a ra-
zão entre a medida de uma
circunferência e seu diâme-

50



Currículo dos Anos Finais do Ensino Fundamental: Área de Conhecimento Matemática

circunferência  e
seu  diâmetro,
para  compreen-
der  e  resolver
problemas, inclu-
sive os de natu-
reza histórica.

circunferência  e
seu  diâmetro,  para
compreender  e  re-
solver  problemas,
inclusive os de na-
tureza histórica.

tro;
• Resolução  e  criação  de
problemas matemáticos.

Área  de  fi-
guras  pla-
nas.

Área  do
círculo  e
compri-
mento  de
sua  circun-
ferência.

(EF08MA19) Re-
solver e elaborar
problemas  que
envolvam  medi-
das  de  área  de
figuras geométri-
cas,  utilizando
expressões  de
cálculo  de  área
(quadriláteros,
triângulos  e  cír-
culos),  em situa-
ções como deter-
minar medida de
terrenos.

(EF08MA19RS-1)
Resolver,  elaborar
e socializar proble-
mas que envolvam
medidas  de  área
de  figuras  geo-
métricas,  utilizando
expressões de cál-
culo  de  área  (qua-
driláteros,  triângu-
los  e  círculos),  em
situações  reais,
com ou sem apoio
de tecnologias digi-
tais e validar as so-
luções  de  acordo
com o contexto  do
problema.

(EF08MA19RS-2)
Compreender e uti-
lizar a relação entre
o  comprimento  da
circunferência e nú-
mero pi (.) na reso-
lução  de  proble-
mas.

• Área de figuras planas;
• Área do círculo e compri-
mento  de  sua  circunferên-
cia;
• Resolução  e  criação  de
problemas matemáticos.

Volume  de
cilindro
reto.

Medidas
de  capaci-
dade.

(EF08MA20)  Re-
conhecer  a  rela-
ção entre um litro
e  um  decímetro
cúbico  e  a  rela-
ção  entre  litro  e
metro  cúbico,
para  resolver
problemas  de
cálculo  de capa-
cidade de recipi-
entes.

(EF08MA21) Re-
solver e elaborar
problemas  que
envolvam  o  cál-
culo  do  volume
de  recipiente

(EF08MA20RS-1)
Identificar  e  repre-
sentar  a  relação
entre um litro e um
decímetro cúbico e
a relação entre litro
e metro cúbico, uti-
lizando  material
concreto e tecnolo-
gias digitais.

(EF08MA20RS-2)
Resolver,  criar  e
socializar  proble-
mas,  envolvendo
transformação  de
medidas  de  volu-
me, utilizando ativi-
dade experimental.

(EF08MA21RS-1)
Resolver,  elaborar
e socializar proble-
mas que envolvam
o  cálculo  do  volu-
me  d  recipiente

• Volume de cilindro reto;
• Medidas de capacidade;
• Resolução  e  criação  de
problemas matemáticos.
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cujo formato é o
de  um bloco  re-
tangular.

cujo formato é o de
um  bloco  retangu-
lar,  utilizando  ex-
pressões de cálcu-
lo  de  volume,  em
situações  reais  de
contextos  diversos,
com ou sem apoio
de tecnologias digi-
tais.

Unidades
de  medida
para  medir
distâncias
muito gran-
des  e  mui-
to  peque-
nas.

Unidades
de  medida
utilizadas
na  infor-
mática.

(EF09MA18) Re-
conhecer  e  em-
pregar  unidades
usadas  para  ex-
pressar  medidas
muito grandes ou
muito  pequenas,
tais como distân-
cia  entre  plane-
tas  e  sistemas
solares, tamanho
de  vírus  ou  de
células,  capaci-
dade de armaze-
namento  de
computadores,
entre outros.

(EF09MA18RS-1)
Reconhecer  e  em-
pregar  unidades
que  expressem
medidas  muito
grandes  ou  muito
pequenas,  fazendo
uso da notação ci-
entífica.

• Unidades  de  medida
para medir distâncias muito
grandes e muito pequenas;
• Unidades de medida uti-
lizadas na informática.

Volume  de
prismas  e
cilindros.

(EF09MA19) Re-
solver e elaborar
problemas  que
envolvam  medi-
das  de  volumes
de prismas e de
cilindros  retos,
inclusive  com
uso  de  expres-
sões  de  cálculo,
em situações co-
tidianas.

(EF09MA19RS-1)
Realizar  experi-
mentos  com  volu-
mes líquidos,  iden-
tificando que os vo-
lumes  podem  ser
idênticos  mesmo
que os sólidos utili-
zados tenham mes-
ma  forma  com  di-
mensões  diferen-
tes.

(EF09MA19RS-2)
Solucionar,  elabo-
rar  e  discutir  pro-
blemas  que  envol-
vam  medidas  de
volumes  de  pris-
mas  e  de  cilindros
retos.

• Volume de prismas e ci-
lindros;
• Resolução  e  criação  de
problemas matemáticos.

1.1.5 Probabilidade e Estatística

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Probabilidade e Estatística, do

Componente Curricular Matemática, da Área do Conhecimento Matemática são: 

52



Currículo dos Anos Finais do Ensino Fundamental: Área de Conhecimento Matemática

1 Cálculo de probabilidade como a razão entre o número de resultados favoráveis e
o total de resultados possíveis em um espaço amostral equiprovável 

2 Cálculo  de  probabilidade  por  meio  de  muitas  repetições  de  um  experimento
(frequências de ocorrências e probabilidade frequentista) 

3 Leitura e interpretação de tabelas e gráficos (de colunas ou barras simples ou
múltiplas) referentes a variáveis categóricas e variáveis numéricas

4 Coleta de dados, organização e registro

5 Construção de diferentes tipos de gráficos para representá-los e interpretação das
informações

6 Diferentes tipos de representação de informações: gráficos e fluxogramas

7 Experimentos aleatórios: espaço amostral e estimativa de probabilidade por meio
de frequência de ocorrências 

8 Estatística: média e amplitude de um conjunto de dados

9 Pesquisa amostral e pesquisa censitária

10 Planejamento  de  pesquisa,  coleta  e  organização  dos  dados,  construção  de
tabelas e gráficos e interpretação das informações 

11 Gráficos  de  setores:  interpretação,  pertinência  e  construção  para  representar
conjunto de dados

12 Princípio multiplicativo da contagem

13 Soma das probabilidades de todos os elementos de um espaço amostral

14 Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e seus elementos constitutivos e
adequação para determinado conjunto de dados 

15 Organização dos dados de uma variável contínua em classes

16 Medidas de tendência central e de dispersão

17 Pesquisas censitária ou amostral

18 Planejamento e execução de pesquisa amostral

19 Análise  de  probabilidade  de  eventos  aleatórios:  eventos  dependentes  e
independentes

20 Análise de gráficos divulgados pela mídia: elementos que podem induzir a erros
de leitura ou de interpretação

21 Leitura,  interpretação  e  representação  de  dados  de  pesquisa  expressos  em
tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de
barras e de setores e gráficos pictóricos 

22 Planejamento e execução de pesquisa amostral e apresentação de relatório
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Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos

da Unidade Temática Probabilidade e Estatística, do Componente Curricular Matemática,

da Área do Conhecimento Matemática são:

OBJETOS HABILIDADES
DA BNCC

HABILIDADES
 DO RCG

HABILIDADES 
DO ERE

CONTEÚDOS

Cálculo  de
probabili-
dade como
a razão en-
tre o núme-
ro de resul-
tados favo-
ráveis  e  o
total de re-
sultados
possíveis
em um es-
paço
amostral
equiprová-
vel.

Cálculo  de
probabili-
dade  por
meio  de
muitas  re-
petições de
um  experi-
mento  (fre-
quências
de ocorrên-
cias  e  pro-
babilidade
frequentis-
ta).

(EF06MA30)
Calcular a proba-
bilidade  de  um
evento  aleatório,
expressando-a
por número raci-
onal (forma fraci-
onária, decimal e
percentual)  e
comparar  esse
número  com  a
probabilidade ob-
tida por meio de
experimentos su-
cessivos.

(EF06MA30RS-1)
Planejar  e  realizar
experimentos  alea-
tórios ou simulações
que envolvam o cál-
culo ou a estimativa
de  probabilidade  e
expressá-la por uma
representação  fraci-
onária,  decimal  ou
porcentagem.

(EF06MA30RS-2)
Comparar  e  argu-
mentar  probabilida-
des  previstas  atra-
vés  de  experimen-
tos aleatórios, simu-
lações  e  sucessi-
vos.

(EF06MA30RS-3)
Construir diagramas
e árvores de possi-
bilidades, a partir de
repetições de expe-
rimentos  sucessi-
vos,  utilizando  ma-
terial concreto como
moedas e dados.

• Cálculo de probabilida-
de como a razão entre  o
número  de  resultados  fa-
voráveis e o total de resul-
tados possíveis em um es-
paço  amostral  equiprová-
vel;
• Cálculo de probabilida-
de por meio de muitas re-
petições  de  um  experi-
mento  (frequências  de
ocorrências  e  probabilida-
de frequentista).

Leitura  e
interpreta-
ção  de  ta-
belas  e
gráficos
(de  colu-
nas ou bar-
ras simples
ou  múlti-
plas)  refe-
rentes  a
variáveis
categóricas
e  variáveis
numéricas.

(EF06MA31)
Identificar as va-
riáveis  e  suas
frequências e os
elementos  cons-
titutivos  (títulos,
eixos,  legendas,
fontes  e  datas)
em diferentes  ti-
pos de gráficos.

(EF06MA31RS-1)
Identificar  e  reco-
nhecer  a  variável
em estudo em uma
determinada pesqui-
sa estatística, como
categórica  ou  nu-
mérica,  explorando
sua frequência. 

(EF06MA31RS-2)
Ler,   interpretar  e
reconhecer  em  ta-
belas e gráficos (de
colunas  ou  barras

• Tabelas  (de  colunas
ou barras simples ou múl-
tiplas);
• Gráficos  (de  colunas
ou barras simples ou múl-
tiplas);
• Variáveis categóricas;
• Variáveis numéricas;
• Elementos  constituti-
vos de diferentes tipos de
gráficos;
• Pesquisas estatísticas;
• Análise de dados apre-
sentados pela mídia;
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(EF06MA32) In-
terpretar e resol-
ver  situações
que  envolvam
dados de pesqui-
sas  sobre  con-
textos
ambientais,  sus-
tentabilidade,
trânsito,  consu-
mo  responsável,
entre  outros,
apresentadas
pela mídia em ta-
belas e em dife-
rentes  tipos  de
gráficos e redigir
textos  escritos
com  o  objetivo
de sintetizar con-
clusões.

simples  ou  múlti-
plas),  os elementos
constitutivos,  como
título, cabeçalho, le-
gendas,  fontes,  da-
tas  e  eixo  quando
se tratar de gráficos.

(EF06MA32RS-1)
Interpretar, avaliar e
resolver  situações
que  envolvam  da-
dos de pesquisa so-
bre contextos ambi-
entais,  sustentabili-
dade,  trânsito,  con-
sumo  responsável,
entre  outros,  apre-
sentados  em  tabe-
las  e  gráficos  (bar-
ras  e  colunas  sim-
ples e múltiplas, se-
tores e linhas).

(EF06MA32RS-2)
Explorar  dados  re-
presentados  em di-
ferentes  tipos  de
gráficos  divulgados
na mídia, sintetizan-
do  as  informações,
comunicando-as
através  de  textos
escritos.

• Produção de sistemati-
zações  textuais  acerca
das análises de dados es-
tatísticos.

Coleta  de
dados,  or-
ganização
e registro.

Construção
de  diferen-
tes tipos de
gráficos
para repre-
sentá-los  e
interpreta-
ção das in-
formações.

(EF06MA33)
Planejar  e  cole-
tar  dados  de
pesquisa  refe-
rente  a  práticas
sociais  escolhi-
das pelos alunos
e  fazer  uso  de
planilhas  ele-
trônicas para re-
gistro,  represen-
tação  e interpre-
tação  das  infor-
mações,  em  ta-
belas,  vários  ti-
pos de gráficos e
texto.

(EF06MA33RS-1)
Planejar  e  coletar
dados de pesquisas
sobre  temas de re-
levância  social,  fa-
zendo uso de instru-
mentos de pesquisa
adequado.

(EF06MA33RS-2)
Organizar  e  regis-
trar  dados  coleta-
dos, fazendo uso de
planilhas  eletrôni-
cas,  para  análise,
interpretação  e  di-
vulgação  das  infor-
mações  por  inter-
médio  de  tabelas,
gráficos e textos es-
critos.

(EF06MA33ERE-1)
Trabalhar  com  da-
dos  estatísticos  do
município  de  Ere-
chim  referentes  a
amostragem realiza-
da  com  as  popula-
ções dos bairros.

• Coleta de dados, orga-
nização e registro;
• Construção de diferen-
tes tipos de gráficos para
representá-los  e  interpre-
tação das informações;
• Planilhas eletrônicas.

Diferentes
tipos de re-
presenta-
ção  de  in-
formações:

(EF06MA34) In-
terpretar  e  de-
senvolver  fluxo-
gramas  simples,
identificando  as

(EF06MA34RS-1)
Interpretar e desen-
volver  fluxogramas
simples,  identifican-
do as relações entre

• Diferentes tipos de re-
presentação  de  informa-
ções:  gráficos  e  fluxogra-
mas.
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gráficos  e
fluxogra-
mas.

relações entre os
objetos  repre-
sentados  (por
exemplo,  posi-
ção  de  cidades
considerando  as
estradas  que  as
unem, hierarquia
dos  funcionários
de uma empresa
etc.).

os objetos represen-
tados (por exemplo,
posição  de  cidades
considerando as es-
tradas que as unem,
hierarquia dos funci-
onários de uma em-
presa etc.).

Experimen-
tos  aleató-
rios:  espa-
ço  amos-
tral
e  estimati-
va  de  pro-
babilidade
por  meio
de frequên-
cia  de
ocorrên-
cias.

(EF07MA34)
Planejar  e  reali-
zar experimentos
aleatórios  ou  si-
mulações  que
envolvem cálculo
de  probabilida-
des  ou  estimati-
vas por meio de
frequência  de
ocorrências.

(EF07MA34RS-1)
Discutir  e  planejar
estratégias para re-
alizar  experimentos
aleatórios  ou  simu-
lações  que  envol-
vem cálculo de pro-
babilidades  ou  esti-
mativas por meio de
frequência  de  ocor-
rências.

(EF07MA34RS-2)
Realizar  um experi-
mento  aleatório,
anotar  as  frequên-
cias obtidas em um
determinado evento,
bem  como  discutir,
avaliar  e  sintetizar
conclusões sobre os
resultados.

• Experimentos  aleató-
rios;
• Espaço amostral;
• Estimativa de probabi-
lidade  por  meio  de  fre-
quência de ocorrências.

Estatística:
média  e
amplitude
de um con-
junto  de
dados.

(EF07MA35)
Compreender,
em  contextos
significativos,  o
significado  de
média  estatística
como  indicador
da  tendência  de
uma  pesquisa,
calcular  seu  va-
lor e relacioná-lo,
intuitivamente,
com a amplitude
do  conjunto  de
dados.

(EF07MA35RS-1)
Discutir e construir o
conceito  de  média
aritmética  e  suas
aplicações,  a  partir
da  análise  de  uma
informação.

(EF07MA35RS-2)
Compreender o sig-
nificado  da  média
estatística  como in-
dicador  de  tendên-
cias de uma pesqui-
sa  e  a  amplitude
dos dados obtidos.

• Estatística:  média  e
amplitude de um conjunto
de dados.

Pesquisa
amostral  e
pesquisa
censitária.

Planeja-
mento  de
pesquisa,
coleta e or-
ganização
dos  dados,

(EF07MA36)
Planejar  e  reali-
zar pesquisa en-
volvendo  tema
da  realidade  so-
cial, identificando
a  necessidade
de ser  censitária
ou  de  usar
amostra,  e  inter-
pretar  os  dados

(EF07MA36RS-1)
Planejar  e  realizar
pesquisa  de  forma
coletiva e consensu-
al, envolvendo tema
da realidade  social,
identificando  a  ne-
cessidade  de  ser
censitária  ou  de
usar  amostra,  e  in-
terpretar  os  dados

• Pesquisa  amostral  e
pesquisa censitária;
• Planejamento  de  pes-
quisa,  coleta  e  organiza-
ção dos dados, construção
de tabelas e gráficos e in-
terpretação  das  informa-
ções.
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construção
de  tabelas
e  gráficos
e  interpre-
tação  das
informa-
ções.

para  comunicá-
los  por  meio  de
relatório  escrito,
tabelas  e  gráfi-
cos, com o apoio
de planilhas ele-
trônicas.

para  comunicá-los
por  meio  de relató-
rio escrito, tabelas e
gráficos,  com  o
apoio  de  planilhas
eletrônicas.

Gráficos de
setores:  in-
terpreta-
ção,  perti-
nência  e
construção
para repre-
sentar con-
junto  de
dados.

(EF07MA37) In-
terpretar  e anali-
sar  dados  apre-
sentados  em
gráfico  de  seto-
res  divulgados
pela  mídia  e
compreender
quando  é  possí-
vel  ou  conveni-
ente  sua  utiliza-
ção.

(EF07MA37RS-1)
Ler, raciocinar e in-
terpretar  gráficos,
analisando  a  coe-
rência  entre  dados
estatísticos  e  sua
representação gráfi-
ca.

(EF07MA37RS-2)
Interpretar  e  anali-
sar problemas onde
o tratamento das in-
formações seja pro-
veniente  do  estado
e  região  a  que  se
refere.

(EF07MA37RS-3)
Analisar  criticamen-
te  aspectos que in-
dicam  o  grau  de
confiabilidade  de
gráficos  de  setores
em  informações  di-
vulgadas  pela  mí-
dia.

(EF07MA37ERE-1)
Elaborar  e  analisar
criticamente  aspec-
tos  que  indicam  o
grau de confiabilida-
de de gráficos de se-
tores  em  informa-
ções divulgadas pela
mídia  local,  com  o
apoio  de  planilhas
eletrônicas

• Gráficos de setores: in-
terpretação,  pertinência  e
construção para represen-
tar conjunto de dados.

Princípio
multiplicati-
vo  da  con-
tagem.

Soma  das
probabili-
dades  de
todos  os
elementos
de  um  es-
paço
amostral.

(EF08MA22)
Calcular a proba-
bilidade de even-
tos, com base na
construção  do
espaço amostral,
utilizando o prin-
cípio  multiplicati-
vo, e reconhecer
que a soma das
probabilidades
de todos os ele-
mentos do espa-
ço  amostral  é
igual a 1.

(EF08MA22RS-1)
Explorar  e  calcular
problemas  que  en-
volvam  probabilida-
de  de  eventos,  a
construção de espa-
ços  amostrais,  utili-
zando  o  princípio
multiplicativo,  e  ex-
pressá-la  por  meio
de  representações
fracionárias,  deci-
mais  e  porcenta-
gens.

(EF08MA22RS-2)
Representar  experi-
mentos  aleatórios
registrando todos os
eventos  possíveis
do espaço amostral
e demonstrar que a
soma das probabili-
dades é igual a 1 ou
100%.

• Princípio  multiplicativo
da contagem;
• Soma das probabilida-
des de todos os elementos
de um espaço amostral.
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Gráficos de
barras,  co-
lunas,  li-
nhas  ou
setores  e
seus  ele-
mentos
constituti-
vos  e  ade-
quação
para  deter-
minado
conjunto
de dados.

(EF08MA23)
Avaliar  a  ade-
quação  de  dife-
rentes  tipos  de
gráficos para re-
presentar  um
conjunto  de  da-
dos de uma pes-
quisa.

(EF08MA23RS-1)
Compreender e utili-
zar  termos  como
frequência, frequên-
cia relativa e amos-
tra  de  uma popula-
ção para interpretar
o conjunto de dados
ou  informações  de
uma  pesquisa  re-
presentadas  em di-
ferentes  tipos  de
gráficos.

(EF08MA23ERE-1)
Avaliar a adequação
de  diferentes  tipos
de gráficos para  re-
presentar  um  con-
junto  de  dados  de
uma  pesquisa,  a
partir  de  informa-
ções  e  referências
locais.

• Gráficos  de  barras  e
seus elementos constituti-
vos e adequação para de-
terminado conjunto de da-
dos;
• Gráfico  de  colunas  e
seus elementos constituti-
vos e adequação para de-
terminado conjunto de da-
dos;
• Gráfico  de  linhas  e
seus elementos constituti-
vos e adequação para de-
terminado conjunto de da-
dos;
• Gráfico  de  setores  e
seus elementos constituti-
vos e adequação para de-
terminado conjunto de da-
dos.

Organiza-
ção  dos
dados  de
uma  variá-
vel  contí-
nua  em
classes.

(EF08MA24)
Classificar as fre-
quências de uma
variável contínua
de uma pesquisa
em  classes,  de
modo  que  resu-
mam  os  dados
de maneira  ade-
quada para a to-
mada  de  deci-
sões.

(EF08MA24RS-1)
Compreender e rea-
lizar  a  distribuição
de  frequências  em
classes de uma va-
riável  contínua  de
uma pesquisa,  com
ou  sem  apoio  de
tecnologias  digitais,
de modo que  resu-
mam  os  dados  de
maneira  adequada
para  a  tomada  de
decisões.

• Organização  dos  da-
dos de uma variável contí-
nua em classes.

Medidas
de  tendên-
cia  central
e  de  dis-
persão.

(EF08MA25) Ob-
ter os valores de
medidas  de  ten-
dência central de
uma  pesquisa
estatística  (mé-
dia, moda e me-
diana)  com  a
compreensão  de
seus significados
e  relacioná-los
com a dispersão
de dados, indica-
da  pela  amplitu-
de.

(EF08MA25RS-1)
Investigar e resolver
medidas de tendên-
cia  central  (média,
moda  e  mediana),
utilizando  o  rol  de
dados.

(EF08MA25RS-2)
Compreender e sin-
tetizar  conclusões
sobre os valores de
medidas de tendên-
cia  central,  relacio-
nando com a disper-
são  de  dados,  a
partir  da análise da
amplitude.

• Medidas  de  tendência
central e de dispersão.

Pesquisas
censitária
ou  amos-
tral.

Planeja-
mento  e
execução

(EF08MA26) Se-
lecionar  razões,
de diferentes na-
turezas  (física,
ética  ou  econô-
mica), que justifi-
cam a realização
de  pesquisas

(EF08MA26RS-1)
Selecionar  temáti-
cas,  de  diferentes
contextos  (físico,
ético, social, econô-
mica e cultural), que
justificam a  realiza-
ção  de  pesquisas

(EF08MA26ERE-1)
Selecionar  temáti-
cas,  de  diferentes
contextos (físico, éti-
co,  social,  econômi-
ca  e  cultural),  que
justificam  a  realiza-
ção  de  pesquisas

• Pesquisas  censitária
ou amostral;
• Planejamento e execu-
ção de pesquisa amostral.
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de  pesqui-
sa  amos-
tral.

amostrais  e  não
censitárias, e re-
conhecer  que  a
seleção  da
amostra  pode
ser feita de dife-
rentes  maneiras
(amostra  casual
simples,  siste-
mática e estratifi-
cada).

(EF08MA27)
Planejar  e  exe-
cutar  pesquisa
amostral,  seleci-
onando uma téc-
nica de amostra-
gem  adequada,
e  escrever  rela-
tório  que  conte-
nha  os  gráficos
apropriados para
representar  os
conjuntos de da-
dos,  destacando
aspectos  como
as  medidas  de
tendência  cen-
tral,  a  amplitude
e as conclusões.

amostrais  e  não
censitárias.

(EF08MA26RS-2)
Reconhecer as dife-
rentes  técnicas  de
amostragens para a
seleção  de  uma
amostra, identifican-
do a mais adequada
para a temática em
estudo.

(EF08MA27RS-1)
Planejar  e  realizar
pesquisa  amostral
sobre  costumes  e
hábitos  do  Rio
Grande do Sul e so-
cializar  com  a  co-
munidade  escolar,
aspectos  relevantes
da  pesquisa,  atra-
vés de relatórios, ta-
belas e gráficos.

(EF08MA27RS-2)
Elaborar  e  resolver
problemas  onde  o
tratamento  das  in-
formações seja pro-
veniente  de  temáti-
cas  socioculturais,
locais,  regionais  e
globais.

amostrais e não cen-
sitárias,  levando em
consideração o inte-
resse  da  comunida-
de local.

(EF08MA27ERE-1)
Planejar  e  realizar
pesquisa  amostral
sobre  costumes  e
hábitos  culturais  de
Erechim e socializar
com  a  comunidade
escolar, aspectos re-
levantes  da  pesqui-
sa,  através  de  rela-
tórios,  tabelas  e
gráficos.

(EF08MA27ERE-2)
Elaborar  e  resolver
problemas  onde  o
tratamento das infor-
mações  seja  prove-
niente  de  temáticas
socioculturais  do
contexto onde a es-
cola está inserida.

Análise  de
probabili-
dade  de
eventos
aleatórios:
eventos
dependen-
tes  e  inde-
pendentes.

(EF09MA20)  Re-
conhecer, em ex-
perimentos  alea-
tórios,  eventos
independentes  e
dependentes  e
calcular a proba-
bilidade  de  sua
ocorrência,  nos
dois casos.

(EF09MA20RS-1)
Reconhecer  e  dis-
cutir a aplicabilidade
de eventos indepen-
dentes  ou  depen-
dentes no cotidiano.

• Análise de probabilida-
de  de  eventos  aleatórios:
eventos dependentes e in-
dependentes;
• Cálculo de probabilida-
de de ocorrência de even-
tos aleatórios.

Análise  de
gráficos  di-
vulgados
pela  mídia:
elementos
que podem
induzir  a
erros  de
leitura  ou
de interpre-
tação.

(EF09MA21)
Analisar e identi-
ficar, em gráficos
divulgados  pela
mídia,  os  ele-
mentos  que  po-
dem  induzir,  às
vezes  proposita-
damente,  erros
de  leitura,  como
escalas  inapro-
priadas,  legen-
das  não  explici-
tadas  correta-
mente,  omissão

(EF09MA21RS-1)
Organizar,  repre-
sentar e discutir da-
dos  de  problemas
analisando-os  criti-
camente  por  meio
das medidas de ten-
dência central.

(EF09MA21RS-2)
Analisar,  identificar
e discutir, a partir de
gráficos, os elemen-
tos que podem indu-
zir a erros de leitura,

• Análise de gráficos di-
vulgados  pela  mídia:  ele-
mentos que podem induzir
a erros de leitura ou de in-
terpretação.
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de  informações
importantes (fon-
tes e datas), en-
tre outros.

como  escalas  ina-
propriadas,  legen-
das não explicitadas
corretamente,  omis-
são de informações
(fontes e datas), en-
tre  outros  divulga-
dos pela mídia.

Leitura,  in-
terpretação
e represen-
tação  de
dados  de
pesquisa
expressos
em tabelas
de  dupla
entrada,
gráficos  de
colunas
simples  e
agrupadas,
gráficos  de
barras e de
setores  e
gráficos
pictóricos.

(EF09MA22)  Es-
colher e construir
o  gráfico  mais
adequado  (colu-
nas,  setores,  li-
nhas),  com  ou
sem uso de pla-
nilhas  eletrôni-
cas,  para  apre-
sentar  um deter-
minado  conjunto
de dados, desta-
cando  aspectos
como  as  medi-
das de tendência
central.

(EF09MA22RS-1)
Discutir,  definir  e
construir  o  gráfico
mais adequado (co-
lunas,  setores,  li-
nhas),  com ou sem
uso  de  planilhas
eletrônicas,  para
apresentar  um  de-
terminado  conjunto
de  dado,  destacan-
do  aspectos  como
as medidas de ten-
dência central.

• Leitura, interpretação e
representação  de  dados
de pesquisa;
• Tabelas  de  dupla  en-
trada;
• Gráficos  de  colunas
simples e agrupadas;
• Gráficos  de  barras  e
de setores;
• Gráficos pictóricos.

Planeja-
mento  e
execução
de  pesqui-
sa  amos-
tral e apre-
sentação
de  relató-
rio.

(EF09MA23)
Planejar  e  exe-
cutar  pesquisa
amostral  envol-
vendo  tema  da
realidade  social
e  comunicar  os
resultados  por
meio de relatório
contendo  avalia-
ção  de  medidas
de  tendência
central e da am-
plitude, tabelas e
gráficos  adequa-
dos,  construídos
com  o  apoio  de
planilhas  ele-
trônicas.

(EF09MA23RS-1)
Tratar  informações
de dados provenien-
tes  de  pesquisas
planejadas  e  reali-
zadas a partir de te-
máticas  sociais,
econômicas,  finan-
ceiras,  educacio-
nais,  culturais  e  re-
presentá-los, em ta-
belas  e  gráficos
adequados, com ou
sem  uso  de  plani-
lhas  eletrônicas,
para análise e toma-
da de decisões.

• Planejamento e execu-
ção de pesquisa amostral;
• Apresentação  de  rela-
tório.
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