
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

NÚCLEO PERMANENTE DE CONCURSOS – COMPERVE 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM 

 
PROGRAMA DE ESTUDOS 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

HABILIDADES CONTEÚDOS 

Identificar, interpretar e operacionalizar diferentes 

representações de números naturais, inteiros, 

racionais, irracionais, reais indicados em diferentes 

notações. 

 
Aplicar técnicas e procedimentos matemáticos, 

envolvendo cálculo aritmético em situações-problema. 

 
Resolver situações problemas que envolvam o 

conhecimento de proporcionalidade direta e inversa. 

 

Resolver situações problemas envolvendo múltiplos, 

divisores, mínimo múltiplo comum e/ou máximo 

divisor comum. 

 

Resolver situações problemas que envolvam 

porcentagem e/ou a ideia de juros simples e taxa 

percentual. 

 

Identificar e resolver situações problemas com 

padrões numéricos. 

 

Números e Operações –  

 

• Sistemas de numeração: princípios e 

características.  

• Conjuntos numéricos: números 

naturais, inteiros, racionais e 

irracionais, reais.  

• Operações matemáticas básicas e 

seus significados.  

• Proporcionalidade: porcentagem e 

juros.   

• Potenciação e radiciação: conceitos 

e operações. 

• Representação e operações em 

Notação Científica 

 
Identificar regularidades em expressões matemáticas 

e compreender relações entre variáveis e as formas 

pelas quais elas são representadas. 

 

Identificar representações algébricas que expressem 

Transformações e Relações –  

• Polinômios  

• Equações e inequações do 1º e do 2º 

graus.  

• Problemas e sistema de equações do 

 



a relação entre grandezas. 

 
Resolver situações problemas que envolvam sistemas 

de duas equações lineares do 1º grau com duas 

variáveis e identificar a relação entre as 

representações algébrica e geométrica. 

 

Analisar, construir e identificar modelos matemáticos, 

sobre diferentes aspectos da sociedade e da 

natureza. 

 

Interpretar e resolver situações problemas que 

envolvam funções do 1º grau como um tipo de 

dependência entre duas variáveis e suas respectivas 

representações semióticas.  

 

Resolver produto e fatoração de polinômios. 

 

Utilizar o pensamento e o cálculo algébrico para a 

resolução de situações problemas. 

 

1º e do 2º graus.    

• Expressões algébricas: conceitos, 

operações, produtos notáveis e 

fatoração.  

• Funções do 1º grau. 

 

Identificar figuras planas e espaciais a partir de suas 

propriedades. 

 

Resolver problemas utilizando as propriedades dos 

polígonos e das figuras geométricas planas ou 

espaciais. 

 

Resolver situações problemas de localização e 

deslocamento de pontos no plano e no espaço. 

 

Reconhecer as noções de direção e sentido, de 

ângulo, de paralelismo e perpendicularismo como 

elementos fundamentais para a construção de 

coordenadas cartesianas. 

 

Reconhecer arcos, ângulo central e ângulo inscrito na 

circunferência, estabelecendo a relação entre eles. 

Espaço e Forma –  

• Figuras geométricas planas 

(polígonos regulares e irregulares, 

círculo e circunferência) e sólidos 

geométricos (prismas, pirâmides, 

cone, cilindro e a esfera): conceitos, 

características e propriedades.  

• Ângulos, curvas, posições relativas 

de retas no plano: paralelismo e 

perpendicularismo.  

• Deslocamento de figuras num plano: 

simetrias, isometrias, homotetias.  

• Figuras semelhantes ou congruentes.  



Compor e decompor figuras para o cálculo de 

comprimentos, áreas e volumes relacionados a 

figuras planas ou espaciais. 

 

Estabelecer relações entre figuras espaciais e suas 

representações envolvendo a observação das figuras 

sob diferentes pontos de vista, construindo e 

interpretando suas representações. 

 

Aplicar as propriedades e casos de congruência e 

semelhanças de figuras para a resolução de 

situações problemas. 

 
Resolver situações problemas envolvendo perímetros, 

áreas e volumes de figuras planas e sólidos 

geométricos. 

 

Aplicar os conceitos de grandeza e medida, suas 

unidades e instrumentos, na solução de situações 

problemas. 

 

Aplicar o conhecimento sobre as relações métricas de 

um triângulo, razões trigonométricas, Teorema de 

Pitágoras e Teorema de Tales na solução de 

situações problemas. 

 

Resolver problemas geométricos com o apoio do 

pensamento e do conhecimento algébrico. 

 

Reconhecer e operacionalizar grandezas compostas, 

obtidas pela razão ou produto de outras duas, como 

por exemplo: velocidade (m/s, km/h), aceleração 

(m/s²), densidade (g/cm³, pessoas/km²) e potência 

(Kwh). 

 

Reconhecer a capacidade de armazenamento de 

dados como uma grandeza e identificar e 

operacionalizar unidades de medida como bytes, 

Grandezas e Medidas – 

 

• Medidas: conceitos, unidades e 

instrumentos.  

• Medidas convencionais e não 

convencionais.   

• Medidas de comprimento, de 

superfície, de capacidade, de massa, 

de volume e de tempo.  

• O Sistema Métrico Decimal.  

• Sistema Monetário Brasileiro. 

• Perímetro e área de figuras planas. 

• Relações métricas num triângulo. 

• Teorema de Pitágoras.  

• Teorema de Tales.  

• Razões trigonométricas. 



quilobytes, megabytes e gigabytes. 

 

Aplicar as transformações de unidades de medidas 

adequadas para a solução de situações problemas. 

Interpretar e resolver problemas que envolvam os 

conceitos e aplicações de média, moda e mediana. 

 

Aplicar o raciocínio combinatório e probabilístico à 

solução de situações problemas. 

 

Ler, interpretar, e representar informações 

estatísticas. 

 

Representar, interpretar e comunicar aspectos 

quantitativos da realidade através de gráficos, 

tabelas, diagramas ou mapas ou diferentes 

representações de natureza semiótica. 

 

Transcrever mensagens matemáticas da linguagem 

corrente para a linguagem simbólica (equações, 

gráficos, diagramas, fórmulas, tabelas etc) e vice-

versa. 

 

Identificar a validez de raciocínios avaliando o grau de 

certeza. 

 

Formular hipóteses e prever resultados. 

 

Estimar e validar argumentações e informações. 

Incerteza e Tratamento da Informação  

 

• Estatística Descritiva: variável, 

população e amostra.  

• Tabelas e Gráficos de barras, 

colunas, setores, histogramas, 

polígonos de frequência e  

pictogramas.  

• Média, Moda e Mediana.  

• Problemas de contagem e o princípio 

multiplicativo.   

• Possibilidade ou chance de um 

evento.  

• Raciocínio combinatório e a noção de 

probabilidade. 

 

 


