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PLANO DE DISCIPLINA 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome: MATEMÁTICA 

Curso: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

Série: 3ª 

Carga Horária Anual: 100 h 

Docente Responsável:  

 

EMENTA 

Análise combinatória; Binômio de Newton e Probabilidade; Matriz, Determinantes e 
Sistema Linear. 

 

OBJETIVOS 

Geral 
A matemática do Ensino Médio Integrado indica como objetivo: 

 Reconhecer a Matemática como instrumento para ampliar conhecimentos; 
 Utilizar, com eficácia, os conhecimentos matemáticos nas situações do dia-a-

dia, como forma de  integração com o seu meio; 
 Usar estruturas de pensamento que sejam suporte para o conhecimento da 

própria Matemática e de outras ciências; 
 Estabelecer conexões entre diferentes temas matemáticos e entre esses temas 

e o conhecimento de outras áreas do currículo. 

Específicos 
Ao final de cada capítulo, o aluno deve estar preparado para: 

 aplicar o princípio fundamental da contagem na resolução de problemas 
práticos; 

 calcular fatorial de um número; 
 resolver equações envolvendo fatorial; 
 distinguir arranjos, permutações e combinações simples; 
 calcular o total de arranjos, permutações e combinações simples; 
 relacionar os números Cn,p e An,,p; 
 resolver situações-problema envolvendo cálculo combinatório; 
 calcular o número Binomial; 
 representar a fórmula de Newton usando o símbolo somatório (∑); 
 aplicar a fórmula de Newton no desenvolvimento de (x + a)n , com n € N; 
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 representar o Termo Geral no desenvolvimento de (x + a)n , com n € N; 
 aplicar a fórmula do Termo Geral na determinação de um termo particular do 

desenvolvimento de (x + a)n , com n € N; 
 conceituar e distinguir experimentos aleatórios; 
 obter o espaço amostral de um experimento e determinar eventos a ele 

associados; 
 calcular a probabilidade de ocorrer um elemento de um evento de um espaço 

amostral; 
 aplicar as propriedades das probabilidades; 
 identificar o conectivo ou com a união de eventos, e o conectivo e com a 

intersecção de eventos; 
 calcular a probabilidades da união de dois eventos; 
 calcular a probabilidades da intersecção de dois eventos; 
 resolver problemas de probabilidades envolvendo a genética; 
 calcular a probabilidades da intersecção de dois eventos; 
 resolver problemas de probabilidades envolvendo a genética; 
 representar geneticamente uma matriz; 
 construir uma matriz a partir da lei de formação; 
 reconhecer uma matriz quadrada e identificar suas diagonais; 
 reconhecer as matrizes identidades e nulas; 
 transpor uma matriz; 
 reconhecer matrizes iguais e matrizes opostas; 
 efetuar operações com matrizes; 
 multiplicar um número real por uma matriz; 
 determinar a inversa, se existir, de uma matriz; 
 calcular determinantes de ordem 2 e 3; 
 aplicar as propriedades de determinantes; 
 reconhecer e classificar uma equação linear; 
 classificar um sistema linear; 
 resolver um sistema linear pelos métodos estudados; 
 resolver problemas envolvendo sistemas de equações lineares; 
 discutir um sistema linear com números de equações igual ao número de 

incógnitas usando conceito de determinantes e a técnica do escalonamento. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. ANALISE COMBINATÓRIA 
1.1 Arte de contar e Princípio Fundamental da Contagem 
1.2 Princípio Aditivo da Contagem 
1.3 Fatorial 
1.4 Tipos de Agrupamentos 
1.5 Arranjos simples 
1.6 Permutações simples 
1.7 Permutações com elementos repetidos 
1.8 Combinações simples 

2. BINÔMIO DE NEWTON 
2.1 Número binomial 
2.2 Newton e o Binômio (x + a)n 

2.3 Termo geral do Binômio de Newton 

3. PROBABILIDADES 
3.1 Conceito de probabilidade 
3.2 Definição de probabilidades  
3.3 Adição de probabilidades 
3.4 Método Binomial 
3.5 Probabilidade aplicada a genética  

4. MATRIZ, DETERMINANTES E SISTEMAS LINEARES 
4.1 Introdução 
4.2 Definição e representação de uma matriz 
4.2 Tipos de matrizes (quadrada, triangular, diagonal, identidade e nula) 
4.4 Igualdades de matrizes e matriz transposta 
4.5 Adição e subtração de matrizes 
4.6 Multiplicação de um número real por uma matriz 
4.7 Multiplicação de matrizes 
4.8 Inversa de uma matriz 
4.9 Introdução de determinante 
4.10 Determinante de uma matriz quadrada de ordem 1 
4.11 Determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 
4.12 Determinante de uma matriz quadrada de ordem 3 – Regra de Sarrus 
4.13 Cofator e o teorema de Laplace 
4.14 Determinante de uma matriz de ordem maior que três 
4.15 Propriedades e teoremas 
4.16 Equação linear 
4.17 Sistema lineares e sua classificação 
4.18 Matrizes associadas a um sistema linear 
4.19 resolução de um sistema linear por escalonamento 
4.20 Discussão de um sistema linear 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas dialogadas discursivas 
 Estudo Individual ou em grupo 
 Resolução de exercícios em salas 
 Textos introdutórios sobre a história de alguns matemáticos 
 Apresentação e comentários de vídeos 
 Trabalhos em grupos e/ou individuais 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Resolução de exercícios individual ou em grupo. 
- Prova objetiva. 
- Avaliação contínua. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Livros didáticos, Vídeos, Quadro branco/lápis pincel. 
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