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Domínio     Conteúdos 

NO6 

ALG6 

 

1. Números racionais não negativos na forma de fração, número decimal e percentagem; 

2. Relações entre as diferentes representações de números não negativos, incluindo o numeral 

misto; 

3. Comparação e ordenação de números racionais não negativos, em contextos diversos, com e 

sem recurso à reta numérica; (revisões) 

4. Propriedades dos números e das operações; (revisões) 

5. Adição e subtração de números racionais não negativos; (revisões) 

6. Multiplicação e divisão  de números racionais não negativos; 

7. Expressões numéricas com números racionais não negativos envolvendo parêntesis e as 

operações adição, subtração, multiplicação e divisão; 

8. Potências de base racional não negativa e expoente natural;  

9. Cálculo de potências de base racional não negativa e expoente natural; 

10. Números primos e compostos – articulação com a potenciação; 

11. Decomposição de números em fatores primos – articulação com a potenciação; 

12. Determinação do máximo divisor comum e do máximo divisor comum de dois números – 

articulação com a potenciação; 

13. Problemas envolvendo o cálculo do máximo divisor comum e do mínimo múltiplo de dois 

números – articulação com a potenciação; 

14. Expressões numéricas, com números racionais não negativos e parêntesis aplicando as regras da 

potenciação e a prioridade das operações; 

15. Problemas de vários passos envolvendo números racionais não negativos. 

ALG6 

 

1. Lei de formação de uma sequência numérica ou não numérica; 

2. Expressões algébricas que representem uma sequência numérica em que a diferença entre 

termos consecutivos é constante. 

3. Razão e proporção; 

4. Problemas utilizando a razão e a proporção; 

5. Proporcionalidade direta, constante de proporcionalidade direta; 

6. Resolução de problemas envolvendo regularidades, sequências ou proporcionalidade direta, em 

contextos matemáticos e não matemáticos. 



Domínio     Conteúdos 

GM6 

1. Figuras no plano, suas propriedades e relações entre os seus elementos; 

2. Classificação de figuras no plano explicitando os critérios utilizados; 

3. Perímetros e áreas de figuras planas, incluindo o círculo, recorrendo a fórmulas, por 

enquadramento ou por decomposição e composição de figuras planas; 

4. Figuras no espaço, suas propriedades e relações entre os seus elementos; 

5. Classificação de figuras no espaço explicitando os critérios utilizados; 

6. Volumes de sólidos geométricos (prismas retos e cilindros); 

7. Problemas com volumes de sólidos geométricos em contextos matemáticos e não matemáticos; 

8. Isometrias (reflexão central, axial e rotação); 

9. Problemas com isometrias. 

OTD6 

1. Variável qualitativa, variável quantitativa discreta e variável quantitativa contínua; 

2. Recolha, organização e representação de dados recorrendo a tabelas de frequência absoluta e 

relativa, diagramas de caule e folhas e gráficos de barras, de linhas e circulares, e interpretação 

da informação representada; 

3. Problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em contextos familiares variados; 

4.  Medidas estatísticas: média, moda e amplitude; 

5. Utilização da linguagem própria da estatística para comunicar raciocínios, procedimentos e 

conclusões com base nos dados recolhidos e tratados.  

NO6 

1. Números inteiros; 

2. Comparação e ordenação de números inteiros, em contextos diversos, com e sem recurso à reta 

numérica; 

3. Adição e subtração de números inteiros recorrendo ao cálculo mental e a algoritmos; 

4. Estimativa de adições e subtrações de números inteiros. 

 


