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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. 
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DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
 

Aula 01 Introdução à disciplina 
Aula 02 Noção de Matrizes 
Aula 03 Igualdade entre matrizes 
Aula 04 Soma de matrizes 
Aula 05 Produto entre matrizes 
Aula 06 Produto entre matrizes 
Aula 07 Solução de equações envolvendo matrizes 
Aula 08 Solução de equações envolvendo matrizes 
Aula 09 Matriz Transposta 
Aula 10 Matriz Transposta 
Aula 11 Matriz Inversa 
Aula 12 Matriz Inversa 
Aula 13 Matriz Inversa 
Aula 14 Matriz Inversa 
Aula 15 Introdução ao Determinante 
Aula 16 Introdução ao Determinante 
Aula 17 Definição de Determinante 
Aula 18 Definição de Determinante 
Aula 19 Aula extra de exercícios para completar a carga horária da disciplina (o 

dia e horário será combinada com os alunos) 
Aula 20 Aula extra de exercícios para completar a carga horária da disciplina (o 

dia e horário será combinada com os alunos) 
Aula 21 1ª Avaliação – Prova individual e sem consulta 
Aula 22 1ª Avaliação – Prova individual e sem consulta 
Aula 23 Propriedades envolvendo o cálculo de determinantes 
Aula 24 Propriedades envolvendo o cálculo de determinantes 
Aula 25 Regra de Sarrus 
Aula 26 Regra de Sarrus 
Aula 27 Teorema de Laplace  
Aula 28 Teorema de Laplace 
Aula 29 Teorema de Jacobi 
Aula 30 Teorema de Jacobi 
Aula 31 Regra de Chió 
Aula 32 Regra de Chió 
Aula 33 Matriz dos cofatores, matriz adjunta e matriz inversa 
Aula 34 Matriz dos cofatores, matriz adjunta e matriz inversa 
Aula 35 Matriz dos cofatores, matriz adjunta e matriz inversa 
Aula 36 Matriz dos cofatores, matriz adjunta e matriz inversa 
Aula 37 Equação linear 
Aula 38 Equação linear 
Aula 39 Sistemas de Equações lineares – definição e propriedades 
Aula 40 Sistemas de Equações lineares – definição e propriedades 
Aula 41 Operações elementares com equações de sistemas lineares 
Aula 42 Operações elementares com equações de sistemas lineares 
Aula 43 Sistemas equivalentes 
Aula 44 Sistemas equivalentes 
Aula 45 Aula extra de exercícios para completar a carga horária da disciplina (o 

dia e horário será combinada com os alunos) 
Aula 46 Aula extra de exercícios para completar a carga horária da disciplina (o 

dia e horário será combinada com os alunos) 
 



 

Aula 47 2ª Avaliação – Prova individual e sem consulta 
Aula 48 2ª Avaliação – Prova individual e sem consulta 
Aula 49 Sistemas lineares e matrizes 
Aula 50 Escalonamento de matrizes e solução de sistemas lineares 
Aula 51 Escalonamento de matrizes e solução de sistemas lineares 
Aula 52 Escalonamento de matrizes e solução de sistemas lineares 
Aula 53 Interpretação geométrica do conjunto solução de sistemas 
Aula 54 Interpretação geométrica do conjunto solução de sistemas 
Aula 55 Inversão de matrizes usando escalonamento 
Aula 56 Inversão de matrizes usando escalonamento 
Aula 57 Inversão de matrizes usando escalonamento 
Aula 58 Inversão de matrizes usando escalonamento 
Aula 59 Regra de Cramer 
Aula 60 Regra de Cramer 
Aula 61 Posto de uma Matriz 
Aula 62 Posto de uma Matriz 
Aula 63 Discussões sobre o ensino de matrizes sistemas e determinantes 
Aula 64 Discussões sobre o ensino de matrizes sistemas e determinantes 
Aula 65 Aula extra de exercícios para completar a carga horária da disciplina (o 

dia e horário será combinada com os alunos) 
Aula 66 Aula extra de exercícios para completar a carga horária da disciplina (o 

dia e horário será combinada com os alunos) 
Aula 67 3ª Avaliação – Prova individual e sem consulta 
Aula 68 3ª Avaliação – Prova individual e sem consulta 
Aula 69 Aula extra de exercícios para completar a carga horária da disciplina (o 

dia e horário será combinada com os alunos) 
Aula 70 Aula extra de exercícios para completar a carga horária da disciplina (o 

dia e horário será combinada com os alunos) 
Aula 71 Prova Substitutiva – Prova individual e sem consulta 
Aula 72 Prova Substitutiva – Prova individual e sem consulta 

 

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 

Serão utilizados os recursos didáticos tradicionais, como quadro e giz, notas de aula e 
livros didáticos, além de projetor (data show). Serão apresentadas aulas expositivas e 
os alunos terão participação na apresentação de trabalhos (quando convocados) e na 
resolução de exercícios propostos com esta finalidade. Também serão feitos debates 
com o intuito de identificar dificuldades de aprendizagem do tema. 
 
Formato das aulas: Presencial 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão dois tipos de avaliações: Prova Escrita (Individual e sem consulta) e Trabalho 
(Lista de exercício individual). Serão três Provas Escritas, cada uma delas valendo 30 
(trinta) pontos, nas seguintes datas: 
 

1ª Prova: 28/04/22; 
2ª Prova: 09/06/22; 
3ª Prova: 19/07/22. 

 
         Serão feitos três Trabalhos, cada um correspondendo ao conteúdo de uma das 
provas. Os Trabalhos deverão ser entregues no dia da prova correspondente. Os três 
trabalhos juntos valerão 10 (dez) pontos. 
         Assim, o aluno para ser aprovado precisa alcançar nas notas somadas um total 
maior do que ou igual a 60 (sessenta) pontos. Caso o aluno não obtenha o grau 
necessário para sua aprovação ele terá a oportunidade de fazer uma prova substitutiva 
no final do período valendo 30 (trinta) pontos. A nota dessa prova substituirá a menor 
nota dentre as três Provas Escritas realizadas, caso essa nota seja superior a anterior. 
O conteúdo da prova substitutiva será todo conteúdo apresentado em sala de aula 
durante o semestre. A prova substituta vai ser aplicada no dia: 
 

Sub: 21/07/22. 
 
           Os discentes que faltarem mais do que 25% das aulas estarão reprovados por 
infrequência. 
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