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Imagina como era difícil a vida para o grego Pitágoras no ano 530 antes 
de Cristo. Fala-se que não foi necessariamente ele quem descobriu e 
inventou que “Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do compri-
mento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos 

o teorema milhares de anos antes do grego. 

-
cado de maneira geral. Mesmo que sem estar explicitamente escrito e 
provado matematicamente. 

Calma, calma. 

Não sei se matemática ainda te assusta. Eu estou só tentando te mostrar 
como as coisas eram difíceis naquela época remota. 

“descoberto”. 

Em uma época: Sem internet. Sem a plataforma digital da Matemática 
-

na a dor que o pobre do Pitágoras deve ter passado para resolver esse 
problema cabeludo. 

-
ca. Está tudo aí. Descoberto. Provado. Explicado. 

Literalmente as únicas desculpas que eu consigo imaginar para você 
não usar esse recurso a seu favor são: Falta de vontade em aprender; 
Falta de um mentor que saiba como organizar esse aprendizado do início 

E eu tenho certeza de que vontade de aprender e capacidade você tem! 
-

quena diferença que vai te aprovar no curso dos seus sonhos. 

67.408
alunos

14o
milhões

2 milhões 200.000

diretamente em 
minha plataforma 
Matemática Rio; 

de views
no Youtube

de curtidas
no Facebook seguidores no

Instagram



Pode ser o que está te separando de passar pela porta da Universidade 
dos seus sonhos e assinar a sua matrícula.

Você sabe que Redação e Matemática têm peso maior no ENEM e nos 
Vestibulares Brasil afora, não sabe? 

É fato que 90% dos estudantes vão se dedicar muito em aprender Re-
dação para tentar ter uma vantagem e conseguir a aprovação. Mas eles 
estão deixando de lado a matéria que POUCOS dominam: Matemática. 

Eles não sabem que é possível aprender em alguns minutos conteúdos 

matéria pode sim ser assustadora. Já estive na sua situação. 

De família humilde, criado em uma favela do Rio de Janeiro, passei parte 

um soldado da aeronáutica. 

Em 2005, licenciei-me em matemática pela Universidade Gama Filho. 

-

YouTube que fui convidado pelo Papa Francisco em 2016 para uma reu-
nião com educadores digitais de diversos países? 

Esse é o tamanho do meu compromisso em ensinar Matemática com 
poucos minutos ao dia, de maneira leve e descomplicada. Imagine se 
existisse Youtube na época do Pitágoras! 

época melhor para estudar Matemática. 

Com muitas matérias para estudar. 

Eu entendo. 



4

Por isso eu vou encurtar o seu caminho e te mostrar atalhos para você 
focar somente no que realmente vai contar pontos e te diferenciar dos 
outros candidatos que odeiam Matemática … 

CURSO de MATEMÁTICA 2021 
PARA ENEM, VESTIBULARES E MEDICINA e nos falamos em breve!

CONJUNTOS

Noções de Conjuntos

Noções de Conjuntos - Resoluções

Introdução aos conjuntos numéricos

Sistema de numeração decimal posicional

Outros Sistemas e Bases

OPERAÇÕES BÁSICAS

Operações com naturais e inteiros

Cálculos mentais

Múltiplos e divisores

Critérios de divisibilidade

Números primos e fatoração

MMC e MDC

NÚMEROS RACIONAIS

Introdução aos números racionais (1/3)

Introdução aos números racionais (2/3)

Introdução aos números racionais (3/3)



RAZÃO E PROPORÇÃO

Escalas

Razão

Proporção

REGRA DE TRÊS 

Regra de três simples - Passo a Passo

Regra de três simples e composta

PORCENTAGEM

Porcentagem

Porcentagem - Cálculos Básicos

Porcentagem - De Razão Para Porcentagem

Aumento e desconto percentual - Questões e solução do 

Questões envolvendo porcentagem



EQUAÇÕES E INEQUAÇÃO 

Equação do primeiro grau

Sistema de equações do primeito grau

Equação do segundo grau

Inequação

FUNÇÃO

Plano cartesiano

Plano cartesiano - Questões Comentadas

O que é função?

Função constante

Função do primeiro grau (1/6)

Função do primeiro grau (2/6)

Função do primeiro grau (3/6)

Função do primeiro grau (4/6)

Função do primeiro grau (5/6)

Função do primeiro grau (6/6)

Função do segundo grau (1/9)

Função do segundo grau (2/9)

Função do segundo grau (3/9)

Função do segundo grau (4/9)



Função do segundo grau (5/9)

Função do segundo grau (6/9)

Função do segundo grau (7/9)

Função do segundo grau (8/9)

Função do segundo grau (9/9)

Logaritmos e Propriedades

Função Logarítmica

TABELAS E GRÁFICOS 

Introdução a competência 6

Tabelas

ESTATÍSTICA 

Estatística: Moda, Média e Mediana

Introdução à probabilidade

Introdução à probabilidade (NOVO)

Probabilidade da união e interseção de eventos

Aprofundamento em probabilidade

Questões de probabilidade



MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Matemática Financeira - Juros Simples

Matemática Financeira - Juros Compostos

GEOMETRIA BÁSICA

Ângulos

Introdução aos polígonos

Introdução aos triângulos

Pontos notáveis do triângulo

Perímetro e área dos triângulos

GEOMETRIA PLANA 

Teorema de Tales

Introdução aos quedriláteros

Paralelogramo

Retângulo e quadrado

Losango

Trapézio

Circunferência

Círculo

GEOMETRIA ESPACIAL

Introdução à Geometria Espacial



Prismas

Pirâmides

Cilindros

Cones

Esferas

Projeção Orogonal

SISTEMAS DE UNIDADES (SI) 

Sistema Internacional de Unidades (SI)

Unidades de Medida de comprimento

Unidades de Medida de Área

Unidades de Medida de Volume

Diferenças entre Volume e Capacidade

Unidades de Medida de Massa

Unidades de Medida de Tempo

TRIGONOMETRIA 

teorêma de pitágoras

Relações métricas no triângulo retângulo

trigonometria no triângulo retângulo

lei dos senos e cossenos - Parte I

lei dos senos e cossenos - Parte II

Trigonometria no círculo trigonométrico - Parte I

Trigonometria no círculo trigonométrico - Parte II
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Vamos exercitar a sua mente? 

Eu queria entrar agora na sua cabeça para conseguir ler exatamente 

-
gar lá.

Pare um pouquinho agora. Feche os olhos. Respire fundo contando até 4. 
Solta o ar contando até 4. Faça isso por um minuto para relaxar.

Depois, ainda de olhos fechados, tente entender qual é o seu PORQUÊ.
O ENEM e os Vestibulares são difíceis. Concorridos. Por que você está 
nessa?

desde a infância. 

Você simplesmente sente lá no fundo que precisa fazer essa diferença 
no mundo...

você vai alcançar. 

Se ainda não deu certo não é por culpa sua. Pode ter faltado alguém 
para te dar uma

em Medicina com Bolsa Integral.

“[...] participei da primeira turma do curso do senhor e eu sem-

-
ni. Agora no segundo semestre em Medicina com Bolsa Inte-
gral. -
selhos e tempo que o senhor tirou para me responder. 

Obrigada! [...]”



caminho. Um atalho para chegar até lá. 

E eu consegui ajudá-la, assim como vou te ajudar também.

Todo esse tempo você estava negligenciando o PODER que a Matemá-
tica pode ter
com eles, sim. Mas é assim que as coisas são.

Você pode obter agora essa chave para a aprovação por 7 dias e ter 

receber um depoimento seu em breve!

• Estudar Matemática com Rafael Procópio, melhor professor de mate-
mática do Brasil;

• Curso 100% Online;
• + de 700 videoaulas exclusivas;
• 
• Plano de Estudos Semanais;
• 
• 
• 
• 
• 

OK, JÁ ENTENDI QUE DOMINAR MATEMÁTICA É A CHAVE PARA 
A APROVAÇÃO

Sei que você deve estar pensando: “nossa, mas tudo isso deve ser muito 
caro”.

Na verdade, muito pelo contrário. E como, eu quero de verdade receber 

http://matematicario.com.br/
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Estou te dando um cupom maneiro de 20% de desconto no plano anu-
al (12 meses de acesso completo).

Você vai dominar Matemática. Vai ter vantagem sobre 90% dos outros 

Para aproveitar o desconto, basta escrever a palavra  EMENTA30   no 
campo escrito cupom promocional no carrinho, durante a compra e 
pronto. Desconto automático de 30% OFF pra você.

Tenho certeza de que se você priorizar a sua aprovação no ENEM ou no 
Vestibular dos seus sonhos esse investimento no seu futuro vai se tornar 
fundamental.

qual caneta vai assinar a matrícula na Universida-

Te espero na plataforma!
Um abraço do seu professor Rafael Procopio.

QUERO DOMINAR MATEMÁTICA COM 30% OFF

http://matematicario.com.br/
http://matematicario.com.br/
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Te espero na plataforma!
Um abraço do seu professor Rafael Procopio.

https://www.youtube.com/channel/UCjIPRjJZtGhzWD2LrEKOHMA
https://www.facebook.com/matematicario
https://www.instagram.com/matematicario
https://matematicario.com.br/blog
https://t.me/matematicario1

