
EDITAL Nº 01/2021 

 

SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL/ USA – USINA SANTO 

ÂNGELO e PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG 

 

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO – ANO 2021 

 

1 - DO OBJETIVO 

O Processo Seletivo será destinado ao preenchimento de 45 vagas que serão 

oferecidas no ano de 2021 na modalidade de Aprendizagem Industrial – Curso 

Manutenção Mecânica de Máquinas Agrícolas. 

2 - DO CURSO 

O curso realizado na modalidade de Aprendizagem Industrial é desenvolvido com total 

gratuidade para o candidato aprovado no Processo Seletivo da Usina Santo Angelo. 

Devido ao cenário atual, as aulas terão os seguintes formatos: Inicialmente  teóricas 

mediadas por tecnologia, desenvolvidas ao longo do curso em formato híbrido e 

totalmente presencial. 

3 - PRÉ REQUISITOS DE ACESSO AO PROCESSO SELETIVO: 

O candidato, para realizar o curso em oferta, deve atender aos requisitos de idade e de 

escolaridade, a serem comprovados no ato da realização da matrícula, com 

apresentação de documentos oficiais 

Idade: Ter idade mínima de 16 anos completos até a data de início do curso 

 Ter idade compatível a 22 anos para conclusão do curso.  

Escolaridade: Estar cursando o no 9º ano do Ensino Fundamental ou EJA 

Ter concluído Ensino Fundamental e estar matriculado no Ensino Médio 

Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. No ensino regular ou 

EJA – Educação de Jovens e Adultos.  



 

Outros:  

1. Residir na cidade de Conceição das Alagoas; 

2. O candidato não poderá estar matriculado no SENAC ou SENAI; 

3. O candidato não poderá ter concluído anteriormente no SENAI, o curso que 

está em oferta; 

4. Ter disponibilidade de horário para frequentar o SENAI; 

5. Informar telefone e e-mail particular do candidato; 

6. Ter celular, ou computador, ou  tablet ou notebook.  Acesso a internet. 

 

4. PROCESSO  SELETIVO 

As etapas do processo seletivo são: 

• Inscrição 

• Aplicação de prova  de Conhecimento (Português e Matemática) 

• Divulgação de Resultados. 

• Entrevista  

• Pré-Matrícula 

• Exame médico admissional 

• Efetivação da matrícula 

  

5 - DA INSCRIÇÃO 

5.1 Período 

16 a 18 de agosto 2021. 

As inscrições serão feitas de forma virtual (Online), através do site 

www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br, do dia a partir de 0 horas do dia 16 até 

23h59min do 18 de agosto de 2021. 

Os alunos que forem aprovados na prova e no processo seletivo para participar do 

Programa Jovem Aprendiz, deverão levar no dia da Pré-matrícula os documentos 

listados a seguir. 

1. Original e cópia da Carteira de Identidade; 

2. Original e cópia do CPF; 

http://www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br/


 

 

3. Cópia do Comprovante de residência; 

4. Cópia e Original da CTPS (página de apresentação da foto, qualificação, registros 

profissionais anteriores e anotações gerais); 

5.Original e cópia da Carteira de Identidade do responsável legal (no caso dos 

candidatos menores de 18 anos). 

6.Comprovante de Escolaridade. 

 

6 – APLICAÇÃO DE PROVA 

No dia da aplicação da prova, 28/08/2021 (sábado) os candidatos ao curso de 

Aprendizagem deverão portar um documento oficial de identificação com fotografia 

atualizada do candidato e apresentar o comprovante de inscrição, para ter o acesso ao 

local de prova.  

 

É considerado Documento Oficial de Identificação com foto: Carteira de Identidade 

original emitida pelas Secretarias de Segurança Pública ou Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS ou Passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo 

novo com foto). 

 

O candidato deve providenciar o documento oficial com foto antes do dia da prova, 

pois sem um documento oficial o candidato não poderá ter acesso ao local de prova 

e será desclassificado do processo seletivo. 

 

7 – DAS PROVAS  

A seleção dos candidatos será feita através de provas de múltipla escolha, sendo que 

cada prova será composta conforme disposto na tabela abaixo: 

 PROVAS  NÚMERO DE QUESTÕES 

 LÍNGUA PORTUGUESA 15 QUESTÕES 

 MATEMÁTICA 15 QUESTÕES 

O processo será classificatório e o candidato que obtiver zero em uma das provas, 

automaticamente será desclassificado do Processo Seletivo Unificado. 



 

7.1 - O programa das provas encontra-se no Anexo I deste edital. 

7.2 - Data de realização das provas: 28/08/2021 no seguinte horário: 

• 9h às 11h30 - Manhã  

8. – LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

Será definido após a inscrição- Local da prova será disponibilizado até dia 25/08/2021 

no site- www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br  

8.1- O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com 30 minutos 

de antecedência, sendo obrigatória a apresentação do comprovante de inscrição e 

documento oficial com foto atualizada (Carteira de Identidade ou Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Passaporte ou Carteira Nacional de 

Habilitação) e ainda, munido de lápis, borracha e caneta esferográfica (tinta azul ou 

preta). 

8.2 - Será permitido o ingresso do candidato no local de realização de prova com a 

tolerância de até 15 minutos do horário estabelecido para início das provas. 

8.3 - Após a autorização para início das provas, nenhum candidato retardatário terá 

acesso às salas em que estejam sendo realizadas as provas. 

8.4 - Somente em casos excepcionais, de absoluta força maior e expressamente 

autorizados pela Coordenação, o candidato poderá deixar a sala onde estiver 

realizando a prova, antes dos 30 (trinta) minutos iniciais. Nesta situação o candidato 

não poderá levar o caderno de provas. 

8.5 - É expressamente proibido que o candidato realize a prova em horário e local 

diferente do que foi informado. Os candidatos que comparecerem em horário ou local 

diferente do que foi informado no site www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br não 

poderão realizar a prova e serão automaticamente desclassificados. 

8.6 - É de responsabilidade da Secretária de Desenvolvimento Social garantir que o 

candidato realize prova no horário e local informado no site até dia 25/08/2021. 

8.7 - Durante a aplicação das provas é expressamente proibido o uso de chapéus, 

bonés ou similares, relógio com calculadora, calculadora, telefone celular, Pager, 

Ipod, mp3, mp4 ou qualquer equipamento eletrônico, e de corretivos líquidos. 

 

 



 

8.8  -Será excluído do Processo Seletivo o candidato que for surpreendido, durante a 

realização das provas, em comunicação com outras pessoas, bem como utilizando 

livros, equipamentos de cálculo, escuta eletrônica, celulares, anotações ou 

impressos não permitidos, ou ainda, praticando atos que contrariem as normas do 

presente Edital. 

8.9 - Não serão concedidas revisão de provas, realização de provas em segunda 

chamada ou aplicação de provas fora do dia ou horários previstos neste Edital, nem 

mesmo para candidatos que apresentarem atestado médico. 

8.10 - Todo e qualquer questionamento sobre questões de prova deve ser registrado 

pelo candidato em papel branco e escrito de próprio punho, antes de deixar a sala de 

provas. Não serão aceitos questionamentos posteriores quando do encerramento dos 

turnos das provas do Processo Seletivo Unificado. Caberá ao Comitê Técnico 

responsável pela elaboração da prova, analisar a pertinência dos registros. 

8.11 - Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos das 

marcações feitas incorretamente na folha de respostas. Serão consideradas marcações 

incorretas: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de marcação 

não preenchido integralmente. A folha de resposta é considerada como a prova do 

candidato, pois trata-se de um documento personalizado e único não podendo ser 

substituído, em nenhuma hipótese. 

8.12 - A elaboração e correção das provas são de responsabilidade da USA – Usina 

Santo Ângelo Ltda., situado na Rod. MG 427 – km 77 – Fazenda São Cristóvão – 

Pirajuba - MG. 

 

9 - DO PROCESSO SELETIVO 

9.1- A seleção dos candidatos realizar-se-á em uma única etapa, constituída de 

aplicação de provas de Língua Portuguesa e Matemática, após essa etapa será feita   

entrevistas com os candidatos classificados nas provas e esse somente está apto após 

aprovação na entrevista de seleção, caso o candidato não seja aprovado nesta etapa 

será substituído por outro aluno do cadastro de reserva. 

 

 



 

9.2 - Realizadas as provas objetivas, será feita a correção através da comissão da USA – 

Usina Santo Ângelo Ltda. 

9.3 - Na hipótese de ser anulada alguma questão por erro de elaboração ou de 

impressão, o seu valor em pontos será computado a favor dos candidatos. 

9.4 - Para efeito de classificação, os candidatos serão listados em ordem decrescente, 

tendo em vista o somatório das notas das provas objetivas 

9.4.1 - Os candidatos novatos, que nunca realizaram um curso de Aprendizagem no 

SENAI e na Usina Santo Ângelo, terão prioridade em relação aos candidatos que já 

realizaram curso de Aprendizagem Industrial. Este critério será considerado no 

momento do resultado. 

9.5 - O resultado das provas objetivas da presente seleção será publicado no mural 

da Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada à Praça Vilmar José Borges, 50 – 

Bairro José Borges de Sene – Conceição das Alagoas – MG e no site da Prefeitura 

Municipal de Conceição das Alagoas (http://www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br). 

9.6 - Em caso de empate, entre os candidatos na pontuação final, será obedecida a 

seguinte sequência de critérios para desempate:  

1. Maior Idade 

2. Maior nota em Matemática 

3. Maior nota em Língua Portuguesa 

10 - DOS RESULTADOS E DA MATRÍCULA 

10.1 - O resultado do Processo Seletivo Unificado do ano de 2021 está previsto para 

dia 01/09/2021, às 13:00 horas, na Secretaria de Desenvolvimento Social e no 

endereço eletrônico (http://www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br). 

10.2 – As entrevistas de seleção serão feitas por corpo técnico da USA – Usina Santo 

Ângelo Ltda., nos dias 08/09/2021 à 10/09/2021 no CREAS-Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social- Praça Jazinho Vieira de Sousa, número 70, 

Bairro José Borges de Sene – Conceição das Alagoas – MG. A equipe organizadora 

do Processo Seletivo entrará em contato com o candidato classificado na prova, 

através do telefone ou e-mail, para agendar dia e horário da entrevista. 

10.3 - A pré-matrícula dos candidatos classificados será realizada no CREAS– Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social- Praça Jazinho Vieira de Sousa, nº  



 

70, Bairro José Borges de Sene em Conceição das Alagoas – MG, no dia 15/09/2021  

das 8:00 às 16:30 horas. O candidato que não comparecer na data e horário 

definidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social, perderá o direito a vaga. 

10.4 - Para efetuar a pré-matrícula dos cursos de Aprendizagem Industrial, o 

candidato classificado deverá se apresentar no dia e horário marcado na Praça 

Jazinho Vieira de Sousa, número 70, Bairro: José Borges de Sene – Conceição das 

Alagoas – MG - Sede CREAS. 

Neste momento da pré-matrícula será considerado o critério de prioridade para os 

candidatos novatos, que nunca realizaram curso de Aprendizagem no SENAI e na 

Usina Santo Ângelo. 

10.5 - No dia 15/09/2021, ao efetivar a pré-matrícula, o candidato preencherá o 

requerimento de matrícula. Este documento ainda não é a efetivação de matrícula 

no respectivo curso, visto que o aluno somente poderá ter sua matrícula efetivada,  

caso o SENAI DR-MG preencha as turmas com o número de candidatos necessários e 

após análise dos demais requisitos citados neste edital. 

10.6 – A Usina Santo Angelo reserva-se o direito de efetivar as matrículas e de 

iniciar as aulas, a partir do momento em que preencher o número de vagas 

ofertadas, com  os requerimentos de pré-matrículas. 

10.7 - Os candidatos classificados para cursos de Aprendizagem Industrial deverão 

apresentar, para pré-matrícula, os seguintes documentos: 

● Original e cópia do documento oficial de identificação (carteira de identidade, 

carteira de habilitação, carteira de trabalho ou passaporte) 

● Original e cópia do CPF; 

● Original e cópia da Reservista (para homens acima de 18 anos); 

● Original e cópia do documento oficial de identificação (carteira de identidade, 

carteira de habilitação, carteira de trabalho ou passaporte) e do CPF do responsável 

legal, quando o aluno for menor; 

● Original e cópia do histórico escolar ou original de declaração de comprovação da 

conclusão do Ensino Fundamental ou matrícula no Ensino Médio; 

● Cópia do comprovante de residência (no máximo do mês anterior); 

● Comprovante de Cadastro Único. 



 

Somente poderá efetuar a pré-matrícula o candidato que possuir todos os 

documentos necessários descritos nos itens 10.7 deste edital, inclusive a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou Protocolo de emissão da mesma, emitida 

pelo órgão oficial. Portanto, é imprescindível que o candidato, tão logo efetue sua 

inscrição para o referido processo seletivo da USA – Usina Santo Ângelo Ltda, 

procure o Ministério do Trabalho e Emprego de sua cidade ou região para efetuar a 

expedição de sua CTPS. 

10.8 - A pré-matrícula somente poderá ser efetuada após a entrega de toda a 

documentação solicitada, conforme itens 10.7 

10.9 -A pré-matrícula poderá ser realizada pelo candidato, quando maior de 18 anos, 

ou responsável legal, ou ainda, através de procuração de próprio punho assinada pelo 

candidato convocado. 

10.10 - O candidato classificado, se menor de 18 anos, deverá comparecer 

acompanhado dos pais ou seu representante legal, este munido de documento 

original e cópia de identidade e CPF. Caso o representante legal não seja um dos pais, 

este deverá apresentar um documento comprobatório como tutor legal. O candidato 

classificado deverá apresentar os documentos descritos nos itens 10.7  

10.11 - É da responsabilidade do candidato informar-se sobre as datas, horários e 

local das pré-matrículas e das chamadas adicionais e providenciar com antecedência 

os documentos obrigatórios. 

10.12 - Perderá o direito à vaga o candidato que não comparecer no prazo 

estabelecido para sua pré-matrícula institucional ou não apresentar os documentos 

relacionados no item 10.7 deste Edital. 

10.13- A pré-matrícula obedecerá à ordem decrescente da nota final até que seja 

atingido o limite das vagas oferecidas, considerando o critério de prioridade para 

candidatos novatos (que nunca realizaram curso de Aprendizagem) para os cursos 

de Aprendizagem Industrial. 

 



 

10.14 - Constatada a desistência, a vaga remanescente será preenchida mediante 

convocação de candidato classificado além do limite das vagas, respeitada a ordem 

de classificação, oficialmente divulgada. 

10.15 Será considerado desistente o candidato que não apresentar todos os 

documentos exigidos para a pré-matrícula, descritos nos itens 10.7, até o último dia 

de prazo da matrícula, sendo convocado para sua vaga, por ordem de classificação, o 

candidato subsequente, considerando o critério de prioridade para candidatos 

novatos (que nunca realizaram curso de Aprendizagem pelo SENAI e na Usina Santo 

Ângelo), para os cursos de Aprendizagem Industrial. 

10.16- O candidato que, para a pré-matrícula, servir-se de documento falso ou 

inidôneo, terá a pré-matrícula anulada, e ficará sujeito às punições previstas em Lei. 

10.17 - Ficará vedada a pré-matrícula de candidato classificado para os cursos de 

Aprendizagem Industrial, nas seguintes condições: 

• Se o candidato for ex-aluno de em curso de Aprendizagem Industrial, em 

qualquer escola do SENAI/MG ou se for ex-aluno programa Jovem Aprendiz 

da Usina Santo Ângelo. Terão prioridade os candidatos que nunca realizaram 

um curso de Aprendizagem Industrial. Ex-alunos de Aprendizagem Industrial 

somente poderão fazer a pré-matrícula após a pré-matrícula dos alunos que 

nunca realizaram um curso de Aprendizagem, caso ainda haja vaga. 

• Se o candidato estiver matriculado em qualquer curso gratuito do SENAI 

(Aprendizagem). 

 

11 – DO QUADRO RESERVA DE CANDIDATOS  

Denomina-se Quadro Reserva de Candidatos, lista composta por candidatos que 

participarem deste processo seletivo e forem classificados como excedente às vagas. 

O candidato classificado como excedente neste processo seletivo, poderá integrar o 

cadastro reserva do USA – USINA SANTO ÂNGELO LTDA, podendo ser convocado pela 



instituição, por ordem decrescente de classificação. Esta convocação será feita 

através do e-mail e/ou telefone que o candidato informar no ato da inscrição. 

12– DURAÇÃO DO CURSO  

10-1 – O referido curso está previsto para iniciar as aulas dia 04/10/2021 e previsão 

de término em 20/09/2022 com duas turmas, sendo no período matutino turma com 

23 alunos e no período vespertino turma com 22 alunos. 

13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 O Processo Seletivo objeto deste Edital é válido para a matrícula inicial do ano 

letivo de 2021, conforme opção do candidato feita no ato da inscrição ao processo 

seletivo, ficando anulados quaisquer resultados nele obtidos se a mesma, por 

qualquer motivo, deixar de efetivar-se. 

13.2 A Usina Santo Angelo  reserva-se o direito de efetivar as matrículas e de iniciar 

as aulas, a partir do momento em que preencher o número de vagas ofertadas, com 

os requerimentos de pré-matrículas. 

13.3 A inscrição do candidato implica na aceitação das normas e condições fixadas 

neste Edital. 

13.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processos Seletivos. 

13.5 Para conhecimento de todos, o presente EDITAL será afixado em local visível na 

Secretaria de Desenvolvimento Social de Conceição das Alagoas e no site 

www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br e será dada plena divulgação. 

Pirajuba – MG, 11 de AGOSTO de 2021. 

 

USA – USINA SANTO ÂNGELO LTDA 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

DOS PROGRAMAS DAS PROVAS 

Os programas das provas estão descritos abaixo. 

Os candidatos inscritos para ingresso no Curso de Aprendizagem em Manutenção 

Mecânica de Máquinas Agrícolas  serão submetidos a provas de Língua 

Portuguesa e Matemática, de acordo com os programas de conteúdo listados a 

seguir. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

• Interpretação de Textos narrativos, descritos e dissertativos 

• Norma culta de suas variações 

 

ORTOGRAFIA 

• Uso das Letras 

• Uso dos acentos gráficos 

 

MORFOSSINTAXE 

• Classes das Palavras 

• Flexão dos nomes e verbo 

• Emprego dos pronomes 

• Emprego das preposições  

• Emprego das conjunções  

• Concordância verbal e nominal 

• Colocação de prenomes oblíquos 

 

SIGNIFICAÇÃO DAS PALAVRAS 

• Homônimos e parônimos 

• Sinônimos e antônimos 

 

 

 



 

MATEMÁTICA 

FRAÇÕES 

• O Significado de uma fração 

• Como se lê uma fração, classificação das frações 

• Frações Equivalentes 

• Números fracionários 

• Adição e subtração de números fracionários 

• Multiplicação e divisão de números fracionários 

• Potenciação e radiação de números fracionários 

 

DIVISIBILIDADE 

• Critérios de divisibilidade 

• Números-primos 

• Decomposição em fatores primos 

• Determinação dos divisores de um número 

• Máximo divisor comum ( MDC ) 

• Mínimo múltiplo comum ( MMC ) 

 

EQUAÇÕES DE 1º GRAU ( COM UMA VARIÁVEL) 

• Equações de primeiro grau 

• Conjunto de uma equação de 1º grau 

• Gráfico de uma equação de 1º grau com duas variáveis 

• Sistema de equações e resolução de sistemas 

 

EQUAÇÕES DE 1º GRAU ( COM DUAS VARIÁVEIS) 

• Pares ordenados 

• Solução de uma equação de 1º grau  

• Gráfico de uma equação de 1º grau com duas variáveis 

• Sistema de equações e resolução de sistemas 

 

INEQUAÇÕES DE 1º GRAU 

• Representação gráfica de uma inequação 

• Resolução gráfica de um sistema de inequações 

 

RAZÕES 

• O que é uma razão 



• Termos de uma razão 

• Razões inversas 

• Razões equivalentes 

• Razões entre grandezas de mesma espécie  

• Razões entre grandezas de espécies diferente  

 

PROPORÇÕES 

• O que é uma proporção  

• Elementos de uma proporção  

• Propriedade fundamental das proporções 

• Aplicações da propriedade fundamental 

• Quarta proporcional 

• Proporção contínua 

• Propriedades das proporções 

• Proporção múltipla 

 

GRANDEZA PROPORCIONAIS  

• O que é uma grandeza 

• Grandezas diretamente proporcionais  

• Grandezas inversamente proporcionais  

 

REGRA DE TRÊS  

• Regra de três simples 

• Regra de três composta  

 

PORCENTAGEM 

• Razão centesimal  

• Porcentagem 

• Fator de Multiplicação 

 

POLIGONOS 

• Aplicações  

• Perímetro de polígonos  

• Classificação de polígonos – lados e ângulos  

• Polígonos regulares 

• Polígonos semelhantes 

• Propriedades dos polígonos  

 



 

QUADRILÁTEOS  

• Definição, elementos, côncavos e convexos 

• Soma das medidas dos ângulos internos 

• Quadriláteros notáveis – paralelogramo 

• Retângulo, losango, quadrado e trapézio 

• Trapézio retângulo, isósceles e escaleno 

• Propriedades dos paralelogramos 

• Classificação dos polígamos – lados e ângulos 

 

GEOMETRIA PLENA 

• Áreas das figuras planas 

 

MEDIDAS DE SUPERFICIE  

• Superfície e área 

• Metro quadrado  

• Múltiplos e submúltiplos do metro quadrado 

• Medidas agrárias 

• Transformação de unidade 

 

MEDIDAS DE VOLUME 

• Metro cúbico 

• Múltiplos e submúltiplos do metro cúbico 

• Leitura das medidas de volume 

• Transformação de unidades 

 

MEDIDAS DE CAPACIDADE 

• Múltiplos e submúltiplos do litro 

• Raízes de uma equação de 2º grau  

• Resolução de equações incompletas 

• Resolução de equações completas  

• Discriminante  

• Equações literais  

 

RELAÇOES ENTRE OS COEFICIENTES E AS RAIZES 

 

• Composição de uma equação de 2º grau  

• Equações biquadradas  



• Composição da equação biquadrada  

• Propriedades das raízes da equação biquadrada  

• Equações irracionais  

• Sistemas de equações do 2º grau  

• Problemas do 2º grau  

 

 

NÚMEROSA DECIMAIS 

 

• Numeração decimal, frações decimais  

• Números decimais  

• Leitura dos números decimais  

• Transformação de números decimais em frações decimais e vice-versa  

• Decimais equivalentes, comparação de decimais  

 

MEDIDAS DE MASSSA  

• Múltiplos e submúltiplos do grama  

• Relações importantes, leitura das medidas de massa  

• Transformação de unidades  

 

MEDIDAS DE TEMPO  

• Múltiplos e submúltiplos da hora  

• Outras unidades de medida  

 

MEDIDAS DE COMPRIMENTO 

• Sistema métrico decimal, metro, múltiplos do metro  

• Leitura das medidas de comprimento  

• Transformação de unidades  

• Comprimento da circunferência  

 

MÉDIAS 

• Média aritmética simples e média ponderada  

 

NÚMEROS RACIONAIS        

• Racionais positivos, racionais negativos, escrita fracionária  

• Conjunto dos números racionais e seus subconjuntos  



• Operações com números racionais   

NÚMEROS 

 

• Tabela de números árabes, cardinais e ordinais  

 

RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS     

• Catetos e hipotenusas, seno e co-seno  

• Tangente  

• As razões trigonométricas de 30º, 45º e 60º  

 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS RACIONAIS DECIMAIS 

• Adição e subtração  

• Multiplicação  

• Divisão – exata e não-exata  

• Representação decimal de uma fração ordinária  

• Geratriz de uma dízima periódica  

• Potencialização e raiz quadrada 

 

ÂNGULOS 

• O ângulo e os seus elementos  

• Medida de um ângulo  

• Como medir um ângulo utilizando o transferidor  

• Leitura de um ângulo  

• Questões envolvendo medidas de ângulos  

• Como construir um ângulo utilizando o transferidor  

• Transformação de unidades  

• Ângulos congruentes  

• Ângulos consecutivos  

• Ângulos adjacentes  

• Bissetriz de um ângulo  

• Ângulos agudo, obtuso e reto  

• Ângulos complementares  

• Ângulos suplementares  

• Ângulos opostos pelo vértice  

 

 


