
 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA APLICADA 

CURSO: TÉCNICO EM ELETRÔNICA (SUBSEQUENTE) 

PERÍODO: 1º SEMESTRE 

CARGA HORÁRIA: 33 h.r. (2 a/s) 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Luís Carlos da Costa 

EMENTA 

Operações fundamentais, Sistemas de medidas, Conjuntos e Funções. 

OBJETIVOS 

Geral 

Desenvolver sua criatividade e capacidade para resolver problemas, criar o hábito de 

investigação e confiança para enfrentar situações novas e formar uma visão ampla e 

científica da realidade. Compreender a matemática como um sistema de códigos e 

regras que tornam uma linguagem de comunicação de ideias, permitindo, ao 

indivíduo, interpretar e modificar a realidade que o cerca. Ampliar e aprofundar temas 

que, no ensino fundamental, restringiam-se aos Números e Operações, Espaço e 

Forma, Grandezas e Medidas Tratamento da Informação e Iniciação a Álgebra, o que 

possibilita desenvolver ainda mais a capacidade de resolver problemas, raciocinar, 

generalizar, abstrair, analisar, e interpretar a realidade, utilizando-se do instrumental 

matemático. 

Específicos: 

• Compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas que 

permitam adquirir uma formação científica geral e avançar em estudos 

posteriores; 

• Aplicar seus conhecimentos matemáticos nas atividades cotidianas, na 

atividade tecnológica e na interpretação da ciência; 

• Desenvolver a capacidade de raciocínio, de resolver problemas, de 

comunicação, bem como seu espírito crítica e sua criatividade;  

• Estabelecer conexões e integração entre diferentes temas matemáticos e 

entre esses temas e outras áreas do currículo; 

• Expressar-se em linguagem oral, escrita e gráfica diante de situações 

matemáticas;  



• Analisar e interpretar criticamente dados provenientes de problemas 

matemáticos, de outras áreas do conhecimento e do cotidiano; 

• Compreender a matemática como um sistema de códigos e regras que tornam 

uma linguagem de comunicação de ideias, permitindo, ao indivíduo, 

interpretar e modificar a realidade que o cerca;  

• Desenvolver o gosto pela matemática e o prazer em fazer matemática. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Operações fundamentais 

1.1. Soma 

1.2. Subtração 

1.3. Multiplicação 

1.4. Divisão 

1.5. Potenciação 

1.6. Radiciação 

2. Conjuntos e conjuntos numéricos  

2.1. A origem da teoria dos conjuntos  

2.2. Formas de representar um conjunto  

2.3. Tipos de conjuntos  

2.4. Subconjuntos  

2.5. Operações com conjuntos  

2.6. Problemas sobre a quantidade de elementos  

2.7. Classificação dos números 

3. A linguagem das funções  

3.1. Conceito de função  

3.2. Análise gráfica  

3.3. Formas de representação de uma função  

3.4. Estudo do sinal de uma função  

3.5. Variação da função  

3.6. Raiz de uma função  

3.7. Função composta  

3.8. Função inversa 

4. Sequências  

4.1. Conceito de sequência  

4.2. Lei de formação de uma sequência  

4.3. Progressão aritmética  

4.4. Progressão geométrica 



METODOLOGIA DE ENSINO 

A apresentação do conteúdo será conduzida com foco na construção do 

conhecimento orientado ao desenvolvimento do saber acadêmico voltado para a 

realidade prática. Contará com ferramentas metodológicas capazes de atender os 

pressupostos supracitados, como: aulas expositivas, recursos audiovisuais e 

computacionais, entre outros. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

Avaliações escritas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O resultado final será composto do desempenho da teoria mais o do laboratório. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, pincel, transparências, retroprojetor, projetor de imagens, vídeo, DVD, CD. 
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