
 

 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR:  Fundamentos de Cálculo 

Curso: TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA 

Série/Período: 1º 

Carga Horária: 60h Carga Horária:  Carga Teórica: 60h  

Docente Responsável:  

 

EMENTA 

 
A disciplina abordará conjuntos numéricos. Operações em R. Geometria plana e espacial. 
Funções Polinomiais. Função Exponencial e Logarítmica. Geometria Analítica. Matrizes, 
determinantes e sistemas lineares. Noções de Derivada e Integral. 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 Fomentar no educando a necessidade de melhorar o embasamento teórico da 
matemática possibilitando a este resolver problemas relacionados à área de atuação 
do curso de Tecnologia em Agroecologia, bem como desenvolver habilidades 
referentes ao campo do raciocínio lógico 

 
 
Específicos 

     Realizar operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação no 
conjunto dos números reais 

     Identificar e representar números decimais na forma de fração e vice-versa. 

     Reconhecer figuras planas e não planas 

     Calcular perímetro e área de superfícies planas 

     Calcular área e volumes de sólidos geométricos 

 Resolver problemas aplicados a Agroecologia envolvendo funções de 1º e de 2º graus, 
função exponencial e função logarítmica. 

 Interpretar diferentes representações, como gráficos, sentenças e  equações. 

 Ler, interpretar e construir gráficos de funções. 

 Analisar o comportamento das funções, identificando os intervalos em que elas são 
crescentes,    decrescentes ou constates, identificar se a função assume valores 
positivos, negativos ou nulos. 

 Utilizar o conceito de função como base para a formulação de argumentações. 

 Definir funções exponenciais e logarítmicas e aplicar suas propriedades na resolução 
de problemas. 

 Resolver problemas que envolvem sistemas de equações lineares 

 Discutir e classificar um sistema linear usando o  conceito de determinante e a técnica 
de escalonamneto. 

 Conhecer  o conceito de derivada  e saber aplicar as regras de derivação. 

 Compreender o conceito de integral 
  



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1. Sistema de numeração decimal  

1.1  A importância dos números 

1.2  Conjuntos numéricos: N, Z, Q, e R.  

1.3  Notação Científica. 

1.4  Intervalos numéricos. 

 

 

2. Relação entre grandezas: Funções.  

2.1  Sistema Cartesiano Ortogonal 

2.2  Conceito de função 

2.3  Funções crescentes, decrescentes e constante 

2.4  Funções injetiva, sobrejetiva e bijetiva 

2.5  Domínio de uma função de variável real 

 

3. Função Afim 

3.1  Definição da função afim 

3.2  Termos da função afim 

3.3  Gráfico da função afim 

3.4  Função identidade 

3.5  Função crescente e função decrescente 

3.6  Determinação de uma função afim conhecendo- se dois de seus     pontos 

3.7  Proporcionalidade e função linear 

3.8  Inequações do 1º grau e estudo do sinal da função afim 

3.9  Taxa de variação da função afim 

 

4. Função Quadrática  

4.1  Funções Quadráticas 

4.2  Gráfico cartesiano da função quadrática 

4.3  Pontos importantes do gráfico da função quadrática 

4.4  Valor máximo ou mínimo e conjunto imagem da função quadrática 

4.5  Estudo do sinal da função quadrática 

4.6  Equações e Inequações do 2º grau 

 

5. Função Exponencial 

5.1 Potenciação 

5.2 Simplificação de expressões 

5.3 Função exponencial 

5.4 Equações exponenciais 

5.5 Inequações exponenciais 

 

6. Logaritmo e Função Logarítmica  

6.1 Conceito de Logaritmo 

6.2 Função Logarítmica 

6.3 Equações logarítmicas 

6.4 Inequações logarítmicas 

 

7. Matrizes 

 
7.1 Conceito de matrizes 

7.2 Adição, subtração e multiplicação de matrizes 

7.3 Multiplicação de um número real por uma matriz 



 
8. Sistemas Lineares 

 

8.1 Equação Linear 

8.2 Sistema linear 

8.3 Resolução de sistema linear 

 
9. Determinantes e aplicações 

9.1 Conceito 

9.2 Tipos de determinantes 

9.3 Discussão de um sistema linear 

9.4 Sistema linear homogêneo 

 

10. Noções de derivada e Integral 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas expositivas utilizando recursos 
instrucionais (quadro branco, pincéis, listas de exercícios, projetor multimídia), estudos em 
grupos, resolução de exercícios, atividades de pesquisa e apresentação de seminários.  

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 Avaliações escritas; 

 Trabalhos individuais e/ou em grupo; 

 Apresentação de seminários 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia, régua, trena, calculadora. 

PRÉ-REQUISITO 

 
Não há 
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