
 
 

PLANO DE DISCIPLINA 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

NOME: MATEMÁTICA IV 

CURSO: TÉCNICO EM GEOLOGIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

ANO: 4º 

CARGA HORÁRIA: 2 A/S - 40 H/A – 33 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: LUIS CARLOS DA COSTA 

EMENTA 

Esta disciplina contempla os conhecimentos necessários para o entendimento do 
significado, estrutura e função dos conceitos matemáticos, assim como a construção de 
abordagens matemáticas para problemas e situações. A disciplina deve colaborar com a 
estruturação do pensamento e o desenvolvimento do raciocínio lógico, preparando os 
alunos para o mundo do trabalho e para as relações socioculturais, além de usar seus 
conceitos na construção e compressão de conhecimentos de outras áreas. 

OBJETIVOS 

Desenvolvimento da capacidade de usar o raciocínio matemático para compreender o 
mundo e aplicar seus conceitos nas situações do dia a dia; Desenvolver a capacidade de 
analisar, relacionar, comparar, avaliar, classificar, ordenar e sintetizar. Desenvolver hábitos 
de estudos, de rigor e precisão, de ordem e clareza, de uso correto da linguagem, de 
concisão, de perseverança, para a obtenção das soluções de problemas e na avaliação dos 
resultados obtidos. Comparar a inter-relação entre os vários campos da matemática. Aplicar 
os conhecimentos matemáticos em outras ciências e tecnologias.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Princípio fundamental da Contagem.  
1.1. Arranjo simples e fatorial. Permutações. Combinações. 
1.2. Binômio de Newton. 

2. Probabilidade 
2.1. Espaço amostral e evento, Adição, Probabilidade condicional e multiplicação de 
2.2. Probabilidades. Situações gerais. 

3. Estatística  
3.1. Noções básicas, Medidas de tendência central.  
3.2. Medidas de dispersão. 

4. Tópicos Especiais em Matemática. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas teóricas expositivas ilustradas com recursos audiovisuais, utilizando software de 
apresentação e material disponível na Internet. Aulas práticas em laboratório, utilizando 
roteiros e exercícios que podem ser executados individualmente ou em grupos com, no 
máximo, 02 componentes. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 



Aulas expositivas dialogadas e práticas; atividades de consultas de temas (individual e em 
grupo); seminários; grupos de discussões de temas dirigidos e exercícios de 
fundamentação teórica. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco. Marcadores para quadro branco. Sala de aula com microcomputador e TV 
ou projetor multimídia, com acesso à Internet, para apresentação de slides ou material 
multimídia utilizado nas aulas teóricas. Laboratório de microcomputadores contendo 
componentes de hardware e software específicos. 

REFERÊNCIAS 

Básica 
 

1. DANTE, L. R.. Matemática: contexto e aplicações. Vol. 3., Ática. 

2. IEZZI, Gelson e outros. Matemática Ciência e Aplicações - Vol. 3. Editora Atual, 2006. 
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Complementar 
 

4. HAZZAN, S.. Fundamentos da Matemática Elementar – Combinatória, Probabilidade - 
Vol. 5. São Paulo - 

5. Editora Atual. 

6. IEZZI G. e Outros. Fundamentos da Matemática Elementar – Estatística e Matemática 
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