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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: Matemática III 

Série: 3º ano  

Carga Horária: 100 h.r. 

Docente Responsável: Marlon Tardelly Morais Cavalcante 
 

EMENTA 

Análise combinatória, Binômio de Newton, Probabilidade, Estatistica, polinômios, 
geometria analítica e cônicas 

 
 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

Geral 
 Desenvolver no aluno a capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos 
nas aulas para resolver situações do cotidiano. 
 
Específicos 
 Aplicar o princípio fundamental da contagem na resolução de problemas. 
 Calcular o fatorial de um número natural. 
 Deduzir as fórmulas dos arranjos, combinações e permutações, utilizando o 
conceito de fatorial. 
 Utilizar as fórmulas de agrupamentos simples (arranjos, permutações e 
combinações) na resolução de problemas; 
 Entender as propriedades dos números binomiais e saber utilizar as 
fórmulas do Binômio de Newton, juntamente com as do Triângulo de Pascal. 
 Aplicar a fórmula de Newton no desenvolvimento de (x +a) elevado a 
qualquer expoente natural. 
 Reconhecer um experimento aleatório. 
 Definir espaço amostral e evento. 
 Calcular a probabilidade da união, interseção de eventos complementares. 
 Reconhecer os eventos independentes. 
 Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos na resolução de problemas 
de probabilidade, inclusive relacionados com outras áreas do conhecimento; 
 Aplicar noções do universo estatístico, amostra, médias, gráficos, 
frequência e amplitude; 
 Identificar um polinômio de grua qualquer; 
 Operar com polinômios dando ênfase a divisão; 
 Compreender o conceito de raízes de um polinômio; 
 Utilizar as noções sobre polinômios no estudo das funções e na resolução 
de problemas; 
  

 

 Encontrar as raízes de uma equação polinomial; 
 Estudar as relações entre os coeficientes e as raízes; 
 Utilizar o conceito de distancia entre dois pontos e condição de 
alinhamento entre os pontos para resolver problemas; 
 Determinar e relacionar várias formas de equação da reta; 
 Conhecer as condições de paralelismo e perpendicularismo entre retas; 
 Calcular a distância entre ponto e reta e a área de um triangulo; 
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 Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo formado entre duas 
retas; 
 Determinar o centro e o raio de uma circunferência a partir de sua equação; 
 Identificar as posições entre reta e circunferência, ponto e circunferência e 
entre duas circunferências; 
 Compreender o conceito de elipse, hipérbole e ampliar o conceito de 
parábola; 
 Entender como podem ser obtidas a elipse, a hipérbole e a parábola a partir 
de diferentes situações; 
 Interpretar as cônicas graficamente; 
 Resolver problemas que envolvam as cônicas e suas equações. 
 

 
 
 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I – Análise combinatória 
 Princípio da multiplicação ou princípio fundamental da contagem 
 Permutações simples e fatorial de um número 
 Arranjos e combinações simples 
 Permutações com repetição 
 Binômio de Newton e o triangulo de Pascal 

UNIDADE II – Probabilidade 
 Espaço amostral e eventos 
 Cálculo de probabilidade 
 Definição teórica de probabilidades e consequências 
 O método binomial 

UNIDADE III – Estatística 
 Noções de Estatística: População, amostra, variável 
 Frequência absoluta e frequência relativa 
 Média aritmética, moda e mediana 
 Medidas de dispersão, variância e desvio-padrão 

UNIDADE IV – Polinômios e Equações polinomiais 
 Definição de polinômios 
 Operações com polinômios. 
 Equação polinomial 
 Teorema fundamental da álgebra 
 Teorema da decomposição 
 Multiplicidade de uma raiz 
 Relações de Girard 

UNIDADE V – Geometria analítica e Cônicas 
 Estudo analítico do ponto. 
 Estudo analítico da reta. 
 Estudo analítico da circunferência. 
 Estudo analítico das cônicas (elipse, hipérbole e parábola). 

 
 
 
 
 

  



 

106 
 

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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