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IDENTIFICAÇÃO
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CARGA HORÁRIA

TEÓRICA:  68h PRÁTICA:   -15h EaD¹: EXTENSÃO:

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5h

CARGA HORÁRIA TOTAL: 83h

DOCENTE RESPONSÁVEL: Fernanda Andréa Fernandes Silva

EMENTA

História da Aritmé ca e da Teoria dos Números. Sistemas de representações numéricas e operações aritmé cas. Conjuntos

Numéricos, suas operações e estruturas algébricas.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

Gera i sGera i s  

Solidificar e aprofundar conteúdos de Aritmé ca do Ensino Fundamental para servir de subsídio na interface das demais disciplinas,

na prática pedagógica do futuro docente, bem como desenvolver atitudes de ver a matemática associada à realidade social. 

Es pec ífi c osEs pec ífi c os  

Estudar a aritmé ca e sua relação com a cultura dos povos. Relacionar o desenvolvimento dos sistemas de numeração com o

desenvolvimento cultural e cien fico. Trabalhar os conteúdos de Aritmé ca dos níveis fundamental. Introduzir os estudos de

Aritmé ca, de Álgebra Abstrata e de Teoria dos Números, de forma intui va, associando-os à Álgebra e à Matemá ca discreta.

Introduzir os estudos de Álgebra Abstrata, de forma intui va, como uma Aritmé ca generalizada e como o estudo de estruturas

abstratas.



CONTEÚDO PROGRAMATICO

1. Conjunto dos  números  natura is ; divis ibi l idade; MDC e MMC

2. Conjunto dos  números  intei ros , racionais  e i rracionais ;

3. Conjunto dos  números  rea is  como um corpo;

4. Radiciação;

5. módulo ou va lor absoluto;

 6. Expressões  a lgébricas  e pol inômios ;

7. Produtos  notáveis  e fatoração;

8. Frações  a lgébricas ;

9.  Equações  quadradas  e Inequações ;

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas exposi vas u lizando os recursos didá cos disponíveis por meio do google meet e tendo como auxíl io o google classroom

. Aplicação e resolução de l istas de exercícios. Aplicação de atividades individuais ou em grupos.

RECURSOS DIDÁTICOS

[ ] Quadro

[ ] Projetor

[x ] Vídeos/DVDs

[x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[ ] Softwares²

[ x] Outros - google meet, google classroom.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Serão 3 avaliações colaborativas em grupos e 3 avaliações individuais, que juntas irão formar as 3 notas da disciplina. A

atividade avaliativa final irá incluir o conteúdo trabalhado no semestre. 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO⁴⁴
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