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EMENTA 

          Matrizes: definição e classificação; operações com matrizes e propriedades; 
Determinação da matriz inversa pela definição. Determinantes: definição; 
propriedades; Regra de Sarrus, Teorema de Laplace, Teorema de Jacobi e Regra de 
Chió; Matriz dos cofatores, matriz adjunta e matriz inversa. Equação linear; Solução 
de uma equação linear; Sistema de equações lineares; Sistema de equações lineares 
homogêneo; solução de um sistema de equações  lineares;  Operações elementares 
com equações de sistemas lineares;  Sistemas equivalentes; Sistemas lineares e 
matrizes; Escalonamento de matrizes e solução de sistemas de equações lineares 
(método de Gauss e método de Gauss-Jordan); Interpretação geométrica do conjunto 
solução de sistemas de equações lineares; Inversão de matrizes usando 
escalonamento; Regra de Cramer; Posto de uma Matriz. Matrizes, sistemas lineares 
e determinantes: o seu lugar na Matemática; o seu lugar no currículo de Matemática, 
em particular nos programas de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio, tendo em conta orientações curriculares nacionais e 
internacionais; dificuldades de aprendizagem nesses temas. 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

1. MATRIZES 
    1.0. Definição e notação 
    1.1. Alguns tipos de matrizes 
           1.1.1. Retangular 
           1.1.2. Quadrada 
           1.1.3. Linha 
           1.1.4. Coluna 
           1.1.5. Nula 
           1.1.6. Diagonal 
           1.1.7. Identidade ou unidade 
           1.1.8. Triangular superior 



           1.1.9. Triangular inferior 
           1.1.10. Simétrica 
           1.1.11. Anti-simétrica 
    1.2. Operações com matrizes 
           1.2.1. Adição 
           1.2.2. Multiplicação por escalar 
           1.2.3. Transposição 
           1.2.4. Multiplicação de matrizes 
           1.2.5. Potência de uma matriz 
    1.3. Outros tipos de matrizes 
           1.3.1. Matriz periódica 
           1.3.2. Matriz idempotente 
           1.3.3. Matriz nulipotente 
           1.3.4. Matriz invertível 
           1.3.5. Matriz ortogonal 
 
2. SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES 
     2.0. Definição e notações 
     2.1. Sistemas equivalentes 
     2.2. Sistema de equações lineares escalonado 
     2.3. Discussão e resolução de um sistema de equações lineares 
     2.4. Sistemas de equações lineares e matrizes 
     2.5. Inversão de matrizes usando escalonamento 
     2.6. Sistemas de Cramer e regra de Cramer 
     2.7. Discussão de sistemas de equações lineares com n equações e n incógnitas 
usando determinante 
     2.8. Soluções geométricas de sistemas de equações lineares 
 
3. DETERMINANTES 
     3.0. Conceitos preliminares 
     3.1. Definição, notações e propriedades 
     3.2. Cálculo do determinante de uma matriz 
           3.2.1. Desenvolvimento de Laplace 
           3.2.2. Triangulação 
           3.2.3. Teorema de Jacobi e Regra de Chió 
           3.2.4. Regra de Sarrus  
     3.3. Inversão de matrizes usando determinante (matriz dos cofatores e matriz 
adjunta) 

OBJETIVOS 

          Revisar e aprofundar conceitos relacionados a Matrizes, Sistemas e 
Determinantes presentes nos currículos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 
Conhecer e discutir as orientações curriculares vigentes no ensino da Matemática, 
nomeadamente relativas às finalidades e objetivos gerais e às abordagens 
metodológicas e avaliação relacionadas ao ensino de Matrizes, Sistemas e 
Determinantes no Ensino Médio. Analisar situações de ensino e de aprendizagem de 
Matrizes, Sistemas e Determinantes no Ensino Médio, sobretudo no que se refere ao 
papel do professor e do aluno, à forma como são trabalhadas as tarefas de 
aprendizagem e a comunicação e interações em aula. 

METODOLOGIA 



 Aulas síncronas (56ha, dentro dos horários previstos para esta unidade curricular 
pela COMAT) 
 
Essas aulas acontecerão em vinte e oito encontros semanais, de 2ha, utilizando-
se o Google Meet. O link para as aulas será gerado e enviado aos alunos, por e-
mail, via Portal Didático, e por convite, via Google Meet, no início do semestre 
letivo. Os endereços eletrônicos usados para correspondência com os alunos 
serão aqueles cadastrados no Portal Didático.  
 
As projeções que forem utilizadas nas aulas serão disponibilizadas a todos os 
alunos inscritos na unidade curricular.  
 

 Atividades assíncronas (16ha)  
 
As atividades assíncronas serão realizadas pelos alunos, de acordo com os 
horários que lhes forem mais convenientes e, caso seja solicitada produção 
referente a alguma atividade específica, ela será agendada com, pelo menos, uma 
semana de antecedência e deverá ser encaminha pelo aluno à docente por e-
mail. 
 

 Exercícios: serão fornecidas/indicadas aos alunos listas de exercícios sobre os 
conteúdos desenvolvidos. 
 

 Estudos de textos que discutam temáticas relativas ao ensino dos conteúdos da 
unidade curricular. 
 

 Atendimento aos alunos em horários alternativos aos das aulas síncronas. 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Serão realizadas 04 avaliações escritas individuais, no valor de 10,0 pontos cada, 

sendo a última delas opcional – como substitutiva de uma das três notas anteriores, 

à escolha do aluno. Seu conteúdo é relativo ao da prova que se desejar substituir a 

nota.  

A média aritmética simples das 03 avaliações escritas individuais (até 10,0 pontos) 

perfará a nota final do aluno.   

Para obter aprovação, é necessário que o aluno consiga nota final maior ou igual a 6 
pontos e entregue, pelo menos, 75% da frequência. 
 
A frequência de cada semana (nas aulas síncronas) será dada pela entrega – nas 

datas solicitadas – de exercícios/atividades requeridos semanalmente, durante as 

aulas síncronas, e postados no Portal Didático. A frequência relativa aos dias de 

provas, inclusive substitutiva, será registrada pela realização da prova. A frequência 

das aulas assíncronas será conferida mensalmente pela entrega da resolução de 

listas de exercícios específicas da matéria abordada. 

Todas essas atividades deverão ser postadas no Portal Didático, nos prazos 

estabelecidos, para que a frequência seja computada. 
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