
LIGAMAT 

Liga de Matemática – Ensino Fundamental II 

Edital 2019 

A LIGAMAT é um projeto seriado de matemática, criado em 2019, pelos            
docentes do Colégio de Aplicação – FAINTVISA. Os professores regentes, Ana Priscila            
Cunha e Everton Santos, propuseram o desenvolvimento de um processo seletivo para o             
Ensino Fundamental II com o intuito de premiar os estudantes por seus conhecimentos a              
respeito do raciocínio matemático. A partir disto, a Coordenação Pedagógica do Colégio            
de Aplicação decidiu estruturar as avaliações para o segundo semestre letivo,           
voltando-se para avaliações pontuais que resultarão em alunos campeões da LIGAMAT.           
A equipe do Colégio de Aplicação reconhece as diferentes atribuições de cada uma das              
turmas do Ensino Fundamental II, o que garante a produção de diferentes avaliações de              
acordo com as séries participantes. É necessário esclarecer a necessidade de projetos            
pedagógicos que visem à competição saudável e ao reconhecimento dos esforços           
desenvolvidos pelos estudantes, dentro e fora do ambiente escolar.  

Inscrições 

A participação nas avaliações propostas na LIGAMAT ocorrerá somente por          
meio de uma inscrição do projeto, que deverá ser realizada na Secretaria do Colégio de               
Aplicação durante o período de 14 a 16 de Agosto. Os estudantes de sexto a nono ano,                 
do Ensino Fundamental II, terão sua participação confirmada no ato da matrícula no             
projeto, que é completamente gratuito. 

Avaliações 

Durante a Liga de Matemática, os estudantes de sexto a nono ano irão realizar              
três seletivas que irão culminar na premiação. Cada turma realizará uma prova diferente             
de acordo com conteúdos programáticos anexados ao fim deste documento.          
Estruturalmente, as provas consistirão no seguinte modelo: 

● 1ª seletiva da LIGAMAT – Avaliação com dez questões de múltiplas escolhas. 
● 2ª seletiva da LIGAMAT – Avaliação com cinco questões de múltiplas escolhas            

e cinco questões discursivas. 
● 3ª seletiva da LIGAMAT – Avaliação com dez questões discursivas. 

Premiação 

A LIGAMAT propõe uma competição saudável entre os estudantes do Colégio           
de Aplicação FAINTVISA, por isto, a premiação consistirá na homenagem a três            
estudantes de cada uma das turmas do Ensino Fundamental II. O critério que determina              
como o pódio será composto é a média aritmética das avaliações seletivas, que são              

 



consideradas classificatórias. Portanto, o cálculo que determina o resulto final é o            
seguinte: 

              1ª seletiva (nota de 0 a 10) 

              2ª seletiva (nota de 0 a 10) 

       +     3ª seletiva (nota de 0 a 10) 

              Resultado parcial ÷ 3 = Resultado oficial 

O critério de desempate desenvolvido pelos professores regentes em conjunto com a            
Coordenação Pedagógica é a nota da 3ª seletiva. Por exemplo, se dois estudantes             
estiverem com a média 8.5 como resultado oficial das três seletivas, e neste caso o               
primeiro estudante obteve a nota 8 na 3ª seletiva, enquanto o segundo estudante obteve              
a nota 9, o segundo estudante será agraciado durante a premiação. 

Cronograma 
 

Data 
 

Atividade 
 

14.08.2019 
 

Edital de abertura 
 

14.08.2019 
 

Início das inscrições 
 

16.08.2019 
 

Encerramento das inscrições 
 

04.10.2019 
 

1° seletiva 
 

07.10.2019 
 

Gabarito definitivo – 1° seletiva 
 

01.11.2019 
 

2° seletiva 
 

04.11.2019 
 

Gabarito definitivo – 2° seletiva 
 

08.11.2019 
 

3° seletiva 
 

12.11.2019 
 

Gabarito definitivo- 3° seletiva 
 

13.11.2019 
 

Premiação – Resultado Oficial 
 

Conteúdos programáticos 

6ª ano  

1ª Seletiva 

1. Sistemas de numeração; 2. Adição e subtração com números naturais; 3.            
Multiplicação e divisão com números naturais; 4. Potenciação e radiciação com           
números naturais; 5. Múltiplos e Divisores; 6. Critérios de divisibilidade; 7. Números            
primos e compostos; 8. MMC e MDC; 9. Ponto, reta, plano e espaço; 10. Posição               

 



relativa entre retas; 11. Semirreta e segmento de reta; 12. Ângulos; 13. Linha poligonal              
e polígono; 14. Triângulo e quadriláteros; 15. Sólidos geométricos; 16. Poliedros,           
prismas e pirâmides. 

2ª Seletiva
1. Os números racionais e as frações; 2. Frações e números mistos; 3. Frações              
equivalentes e simplificação de frações; 4. Comparação de frações; 5. Adição e            
subtração; 6. Multiplicação e divisão de frações; 7. Potenciação e radiciação com            
frações; 8. Números decimais. 

3ª Seletiva
Conteúdo acumulativo da 1ª e 2ª seletiva. 

7ª ano  

1ª Seletiva 

1. Números inteiros; 2. Adição e subtração de números inteiros; 3. Multiplicação e             
divisão com números inteiros; 4. Potenciação e radiciação com números inteiros; 5.O            
Conjunto dos números racionais; 6. Adição e subtração com números racionais; 7.            
Multiplicação e divisão com números racionais; 8. Potenciação e raiz quadrada de            
números; 9. Introdução à Álgebra; 10. Valor numérico de uma expressão algébrica; 11.             
Equações; 12 Inequações; 13. Plano cartesiano; 14. Equações polinomiais do 1º grau            
com duas incógnitas; 15. Sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas; 16.              
Solução de um sistema de equações do 1º grau com duas incógnitas. 

2ª Seletiva
1. Razão; 2. Proporção; 3. Propriedade fundamental das proporções; 4.          
Proporcionalidade entre grandezas; 5. Regra de três simples; 6. Regra de três composta;             
7. Porcentagem; 8. Juros simples. 

3ª Seletiva
Conteúdo acumulativo da 1ª e 2ª seletiva. 

8ª ano  

1ª Seletiva 

1. Dos números naturais aos números reais; 2. Números racionais; 3. Números            
irracionais; 4. Números reais; 5. Retas e suas partes; 6. Ângulos; 7. Ângulos opostos              
pelo vértice; 8. Ângulos complementares, suplementares e replementares; 9. Expressões          
algébricas; 10. Monômios; 11. Operações com monômios; 12 Ângulos correspondentes;          
13. Ângulos alternos; 14. Ângulos colaterais; 15. Soma dos ângulos internos de um             
triângulo; 16. Polinômios; 17. Adição algébricas de polinômios; 18. Multiplicação de           
polinômios; 19. Divisão de polinômios; 20. O quadrado da soma de dois termos; 21. O               

 



quadrado da diferença de dois termos; 22. Produto entre a soma e a diferença de dois                
termos; 23. Polígonos conexos e não convexos; 24. Polígonos regulares; 25. Soma das             
medidas dos ângulos internos e externos; 26. Ângulo interno e externo de um polígono              
regular; 27. Característica, elementos e classificação de um triangulo; 28. Mediana,           
mediatriz, altura e bissetriz de um triangulo; 29. Pontos notáveis de um triângulo; 30.              
Congruência de triângulos. 

2ª Seletiva
1. Fator comum e agrupamento; 2. Trinômio quadrado perfeito; 3. Diferença entre dois             
quadrados; 4. Equação-produto; 5. Simplificações de frações algébricas; 6. Adição e           
subtração de frações algébricas; 7. Multiplicações de frações algébricas; 8. Equações           
fracionárias; 9. Classificação; 10. Trapézios; 11. Propriedades da base média; 12.           
Paralelogramos; 13. Definição e elementos; 14. Comprimento da circunferência; 15.          
Posições relativas; 16. Triangulo e quadriláteros circunscritos. 

3ª Seletiva
Conteúdo acumulativo da 1ª e 2ª seletiva. 

9ª ano  

1ª Seletiva 

1. Potencias; 2. Propriedades das potencias com expoentes inteiros; 3. Radiciação; 4.            
Propriedades dos radicais; 5. Operações com radicais; 6. Adição e subtração de radicais;             
7. Multiplicação e divisão de radicais; 8. Figuras semelhantes; 9. Semelhanças aplicadas            
a triângulos; 10. Casos de semelhanças; 11. Relações entre perímetro e áreas de figuras              
semelhantes; 12 Raízes de uma equação do 2º Grau; 13. A fórmula resolutiva de uma               
equação do 2º Grau; 14. Estudando as raízes de uma equação do 2º Grau; 15. Relação                
de Girard; 16. Forma fatorada de uma equação do 2º Grau; 17. Problemas envolvendo              
equação do 2º Grau; 18. Teorema de Pitágoras; 19. Projeções ortogonais; 20. Relações             
métricas em um triangulo retângulo; 21. Razões trigonométricas no triangulo; 22.           
Razões trigonométricas dos ângulos 30°, 45° e 60°; 23. Lei dos cossenos; 24. Lei dos               
senos. 

2ª Seletiva
1. Equações fracionárias; 2. Equações biquadradas; 3. Equações irracionais; 4. Sistemas           
de equações do 2° Grau; 5. A noção de função no cotidiano; 6. O conceito de função; 7.                  
Imagem de uma função pela Lei de formação y=f(x); 8. Gráficos de uma função; 9.               
Circunferência e arco de circunferência; 10. Comprimento de uma circunferência; 11.           
Relações métricas de uma circunferência; 12. Polígonos; 13. Polígono regular; 14. Área            
de figuras planas; 15. Áreas do polígono regular e do circulo. 

 
 

 



3ª Seletiva
Conteúdo acumulativo da 1ª e 2ª seletiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória de Santo Antão, 14 de Agosto de 2019 

 


