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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: Matemática II 

Série: 2º ano  

Carga Horária: 100 h.r. 

Docente Responsável: Marlon Tardelly Morais Cavalcante 
 

EMENTA 

Trigonometria, Geometria Espacial, Matrizes, Determinantes, Sistemas lineares e 
números complexos. 
 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 
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Geral 
 Desenvolver no aluno a capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos 
nas aulas para resolver situações do cotidiano. 
 
Específicos 
 Aplicar os conceitos de seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo em 
um triangulo retângulo. 
 Calcular os valores aproximados do seno, cosseno e da tangente de um 
ângulo agudo. 
 Conceituar arcos trigonométricos, resolvendo problemas que envolva os  
mesmos. 
 Enumerar as funções trigonométricas, representando-as graficamente. 
 Deduzir as relações fundamentais. 
 Utilizar identidades trigonométricas na resolução de equações 
trigonométricas. 
 Operar e relacionar ângulos e arcos no ciclo trigonométrico (grau e 
radianos). 
 Determinar domínio, imagem e períodos de funções trigonométricas; 
 Aplicar adequadamente as leis dos senos e cossenos para encontrar 
medidas e ângulos desconhecidos em triângulos quaisquer; 
 Identificar um poliedro e seus elementos. 
 Conceituar, ponto, reta e plano. 
 Classificar e nomear poliedros. 
 Aplicar a relação de Euler. 
 Deduzir as áreas laterais, totais e o volume das principais figuras espaciais. 
 Resolver problemas que envolvam área, volume, inscrição, circunscrição de 
sólidos geométricos e seus respectivos troncos 
 Representar genericamente uma matriz, construindo-a a partir da sua lei de 
formação. 
 Reconhecer os tipos de matrizes. 
 Trabalhar com as matrizes inversas. 
 Entender e saber utilizar as propriedades das operações entre matrizes, 
sejam elas adição, subtração e multiplicação de matrizes; 
 Calcular os valores dos determinantes de qual quer ordem. 
 Conhecer as propriedades dos determinantes. 
 Reconhecer uma equação linear. 
 Resolver e classificar um sistema linear. 
 Reconhecer e aplicar as propriedades dos determinantes na resolução de 
sistemas lineares; 
 Identificar, classificar, discutir e resolver sistemas lineares por meio da regra 
de Cramer e/ou método do escalonamento; 
 Conceituar números complexos e representar na forma algébrica e 
geométrica. 
 Trabalhar as operações de adição, subtração multiplicação e divisão de 
números complexos. 
 Reconhecer as potências de i. 
 Representar um número complexo na forma trigonométrica. 
 Operar com um número complexo em sua forma trigonométrica. 
 Aplicar o teorema de Moivre na resolução de problemas que envolva 
números complexos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I – Trigonometria 
 Origem da trigonometria 
 Razões trigonométricas 
 Seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo 
 Resolução em triângulos quaisquer: A lei do seno e a lei do cosseno 
 Arcos e ângulos: unidades para medir 
 Circunferência orientada e trigonométrica 
 Arcos côngruos 
 As funções: seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante 

no ciclo trigonométrico 
 Redução ao 1º quadrante 
 Identidades trigonométricas 
 Estudo das funções seno e cosseno: gráfico, periodicidade e sinal 
 Funções trigonométrica da soma e da diferença de dois arcos. 

UNIDADE II - Geometria espacial 
 Introdução: Contexto histórico 
 A noção de ponto, reta e plano; 
 Definição de poliedro 
 Poliedros côncavos e poliedros convexos 
 A relação de Euler 
 Poliedros regulares 
 Prismas 
 Áreas e volumes de prismas, cilindros, cone e esfera 
 Aplicação da geometria espacial em ambientes e áreas diversas 

UNIDADE III - Matriz, Determinantes e Sistemas Lineares 
 Introdução 
 Definição e representação de uma matriz 
 Tipos de matrizes (quadrada, triangular, diagonal, identidade e nula) 
 Igualdades de matrizes 
 Operações com Matrizes. 
 Matriz transposta 
 Inversa de uma matriz dada 
 Aplicações de matrizes 
 Introdução de determinante 
   Determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 
   Determinante de uma matriz quadrada de ordem 3 – Regra de Sarrus 
   Cofator e o teorema de Laplace 
   Determinante de uma matriz de ordem maior que três 
   Propriedades e teoremas dos determinantes 
   Sistemas lineares 2 x 2 
   Equações lineares 
   Sistemas de equações lineares e sua classificação 
   Regra de crames 
   Processos de escalonamento de sistemas lineares 
   Discussão de um sistema linear 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas, resolução de exercícios, apresentação de 
trabalhos, construção de materiais didáticos, seja com recursos concretos de 
baixo custo ou com recursos midiáticos, pesquisas, trabalhos individuais e em 
grupo, seminários e aplicação da metodologia da sala de aula invertida, em 
algumas situações identificadas a critério do docente. 

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Provas e trabalhos individuais, frequência, participação, Produção de materiais 
diversos, sejam eles concretos e recursos midiáticos e cooperação com o 
andamento das aulas. Serão feitas duas ou três avaliações por bimestre, a 
critério do docente. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

Softwares de matemática, data show, quadro branco, pincel em cores para 
quadro branco, amostra de materiais que abordem o tema das aulas, 
pesquisas científicas que colaborem para a ampliação do aporte teórico, 
materiais concretos disponíveis no LEM (Laboratório de Ensino de 
Matemática) e recursos midiáticos encontrados no Portal Matemática e 
Multimídia, dentre outros. 
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