
UNIDADE 
CURRICULAR Matemática da Educação Básica III 

PERÍODO LETIVO 3º CARGA- HORÁRIA 80h 
HORAS TEORIA 60h 
HORAS PRÁTICA - 

OBJETIVOS GERAIS / ESPECÍFICOS 

Gerais 
 Solidificar e aprofundar conteúdos do Ensino Fundamental e Médio, aprofundando a utilização 

de função e teoria dos conjuntos, bem como introduzir conceitos e processos da área de 
Tratamento da Informação para servir de subsídio na interface das demais disciplinas, na 
prática pedagógica do futuro docente, bem como possibilitar a realização de atividades 
voltadas para desenvolver métodos e atitudes adequados ao trabalho em grupo e cooperativo.  

Específicos 
 Desenvolver os conteúdos do Ensino Médio tendo a noção de função como mediador.  
 Desenvolver os Conceitos da Unidade Imaginária e suas aplicações. 
 Conhecer o conceito de Polinômios e funções polinomiais. 
 Conhecer equações algébricas. 
 Conhecer analiticamente as figuras geométricas: ponto, reta, circunferência e as cônicas. 

EMENTA 

Números complexos (conceito, formas trigonométricas e exponenciais, raízes da unidade, os 
complexos como vetores e como as matrizes de rotação). Polinômios (divisibilidade, algoritmo da 
divisão, raízes). Equações algébricas em uma incógnita. Geometria analítica: ponto, reta, circunferência 
e as cônicas. 

PRÉ-REQUISITOS (QUANDO HOUVER) 

Matemática da Educação Básica II 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE APRENDIZAGEM 

 Aulas expositivas utilizando os recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis 
Coloridos, Projetor multimídia, computador). 

 Aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos extra- classe. 
 Aplicação de trabalhos individuais ou em grupo. 
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