
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Matemática 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 2ª 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa 

 
Progressão aritmética (P.A.) e geométrica (P.G.). Matrizes, Determinantes, 
Sistemas lineares. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Desenvolver os modos de pensar, de agir e de captar a realidade, implementando 
atividades pedagógicas por meio de resolução de problemas que contemplem os 
conhecimentos em progressões e sistemas lineares. 

 
Específicos 

Compreender o funcionamento das leis de formação, fórmula do termo geral de 
uma P.A. soma dos termos de uma P.A. finita, fórmula do termo geral de uma P.G. 
soma dos termos finitos e infinitos de uma P.G; 
Compreender os conceitos e definições sobre uma matriz; 
Compreender o que é um tipo e ordem de matriz e representá-la genericamente; 
Utilizar as operações algébricas nas matrizes; 
Calcular o determinante da matriz. 
Conhecer os princípios e definições de uma equação linear; 
Solucionar uma equação linear; 
Analisar a representação genérica de um sistema linear; 
Compreender um sistema linear por meio de matrizes; 
Saber aplicar a Regra de Cramer,  
Diagnosticar a classificação de um sistema. 
 

Conteúdo Programático 

 
P.A. e P.G. 

Sequências numéricas 
Progressão aritmética 
Termo geral 
Soma dos n primeiros termos de uma PA 
Termos equidistantes dos extremos 



Soma dos n primeiros termos de uma PG 
Limite de soma de uma PG infinita 

 
Matrizes 

Representação de uma matriz 
Igualdade de matrizes 
Matriz transposta 
Matriz simétrica 
Adição de matrizes 
Matriz oposta 
Propriedades da adição 
Multiplicação de matrizes 
Multiplicação de um número real por uma matriz 
Produto de matrizes 

 
Determinantes 

Determinante de uma matriz de ordem 1 
Determinante de uma matriz de ordem 2 
Determinante de uma matriz de ordem 3 
Regra de Sarrus 
Cofator 
Teorema de Laplace 

 
Sistemas Lineares 

Equação linear 
Solução de uma equação linear 
Sistemas lineares 
Classificação de um sistema linear 
Resolução de sistemas lineares 
Matrizes associadas a um sistema 
Regra de Cramer 
Resolução de um sistema por escalonamento 
Sistema escalonado 
Discussão de sistemas lineares 

 

Metodologia de Ensino 

 
Aulas expositivas e dialogadas, exercícios de fixação individual e em grupo com 
correção comentada, resolução de listas de exercícios, atividades extraclasse no 
laboratório de matemática em consonância com o trabalho dos alunos de 
licenciatura em matemática. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
A avaliação da aprendizagem se realizará por meio de provas escritas, exercícios, 
trabalhos individuais e em grupo.   
 

Recursos Necessários 

 
Quadro. pinceis, apostilas, listas de exercício, material de práticas pedagógicas do 
laboratório.  



Bibliografia 

 
Básica 

BARROSO, Juliane Matsubara. Conexões com a matemática, vol. 1 e 2. São 
Paulo: Moderna. 
DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações, vol. 1 e 2. São Paulo: Ática. 
PAIVA, Manoel. Matemática – Paiva, vol.1 e 2. São Paulo: Moderna, 2012. 

 
Complementar 

IEZZI, Gelson et al. Matemática, volume único.54ª ed. São Paulo: Atual, 2011. 
NAME, Miguel Asis. Vencendo com a matemática. São Paulo: Editora do Brasil, 
2007. 
SILVEIRA, Enio. Matemática: compreensão e prática. 1.ed. São Paulo: Moderna, 
2013. 
 

 
 


