
  Ano Letivo 2016/2017 

 

Agrupamento de escolas de Alhandra, Sobralinho e S. João dos Montes 
 

ESCOLA E.B. 2,3 DE SOEIRO PEREIRA GOMES 
 

Plano Curricular da Área Disciplinar de Matemática 

7ºAno 

 

TEMAS CONTEÚDOS 

 

 

 

 

 

 

 

Números Racionais 

 Conjuntos de números. Reta numérica. Valor absoluto. Adição e 

subtração de números racionais 

 Propriedades da adição de números racionais 

 Multiplicação de números racionais   

 Propriedades da multiplicação de números racionais  

 Divisão de números racionais  

 Potências de base racional e expoente natural  

 Operações com potências de base racional e expoente natural  

 Raiz quadrada  

 Raiz cúbica 

 

 

 

 

 

Funções 

 

 Referencial cartesiano. Proporcionalidade direta. Conceito de função 

 Modos de representar uma função  

 Igualdade de funções  

 Operações com funções  

 Função constante, função linear e função afim  

 Operações com funções constantes, lineares e afins. Função de 

proporcionalidade direta. Sequências   

 Sucessões  

 

 

 

Equações 

 

 Noção de equação. Solução de uma equação 

 Classificação de equações. Equações equivalentes 

 Resolução de equações lineares 

 Equações com parênteses 

 Equações com denominadores 

 Resolução de problemas 

 

 

 

 

 

Figuras 

Geométricas 

 

 Ângulos. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Áreas  

 Linha poligonal  

 Polígonos 

 Ângulos internos e externos de um polígono  

 Igualdade de triângulos  
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 Classificação de quadriláteros  

 Propriedades das diagonais de um quadrilátero  

 Área do papagaio. Área do losango  

 Área do trapézio 

 

Medidas de 

Localização 

 

 Frequência absoluta e frequência relativa. Gráficos. Medidas de 

localização e de dispersão  

 Mediana 

 

 

 

 

 

Paralelismo, 

congruência e 

semelhança 

 Proporcionalidade direta. Critérios de igualdade de triângulos. Isometrias  

 Paralelismo e proporcionalidade. Teorema de Tales  

 Figuras congruentes. Figuras semelhantes  

 Polígonos semelhantes  

 Critérios de semelhança de triângulos  

 Semelhança de círculos e de polígonos  

 Perímetro e área de figuras semelhantes  

 Divisão de um segmento de reta usando o Teorema de Tales  

 Homotetias 

 Propriedades das homotetias   

 

 

 

 


