
 

 

 

Roteiro de estudos para a prova trimestral  

9º ano - Matemática - 1° trimestre -  2012  

Professor Diego  

  

 

Orientações: 

A avaliação trimestral de matemática irá privilegiar os conteúdos descritos abaixo 

Matemática não se estuda somente lendo… É necessário exercitar, e muito! Quanto mais exercícios você 

fizer, mais preparado estará para essa avaliação. 

Refaça a maior quantidade de exercícios que conseguir, exercícios de classe, casa, listas, provas etc. 

Não deixe para estudar somente na véspera, estabeleça um horário de estudos diário e vá registrando as 

suas dúvidas para esclarecê-las com o seu professor. 

 

Unidade 1- Radicais – Páginas 10 a 44 

• Recordando Potencias  

• Raízes: quadrada, cúbica, quarta; 

• Raízes Aritméticas  

• Relação entre potencia e raiz  

• Operações com radicais 

• Adição e subtração com radicais 

• Multiplicação e divisão com radicais 

• Potenciação e radiciação 

 

O que você deve saber: 

Cálculo de Potencias com expoente inteiro maior que 1; expoente 1; expoente zero; expoente 

inteiro negativo. 

Raiz quadrada  

Calcular a raiz enésima de um número real  

Calcular expressões com raízes  

Relacionar potencia e raiz  

Operações com radicais  

Potencia de raiz e raiz de raiz  

 

 

 



 

 

 

 

Unidade 2 –  Cálculo Algébrico - Páginas 45 a 58 

• Quadrado da soma ou diferença de dois termos  

• Produto da soma pela diferença de dois termos 

• Racionalização de denominadores 

• Fatoração  

• Fator comum e agrupamento  

• Diferença de dois quadrados  

• Trinômio quadrado perfeito 

• Trinômio do 2° grau   

 

O que você deve saber: 

Calcular expressões numéricas que envolvem radicais 

Aplicar as propriedades dos radicais e os produtos notáveis para racionalizar denominadores 

Calcular o cubo da soma ou da diferença de dois termos 

Calcular o quadrado da soma de três termos 

Efetuar a fatoração da soma e da diferença de dois cubos 

Simplificar frações algébricas envolvendo essas fatorações 

Resolver equações algébricas empregando fatoração. 


