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EMENTA

O conjunto dos números complexos; representações algébricas e geométricas dos
números complexos; operações envolvendo números complexos; potenciação e radiciação
de números complexos; polinômios; equações polinomiais de grau: 1,2,3 e n; propriedades
relacionadas às equações polinomiais. Polinômios e Números complexos: 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.

OBJETIVOS

Revisar e aprofundar conceitos relacionados aos polinômios e aos números
complexos 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 polinômios e de números complexos estudados no Ensino
Fundamental e no Ensino Médio. Analisar situações de ensino e aprendizagem relativas aos
polinômios e aos números complexos no Ensino Fundamental e 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 à comunicação e interações em aula.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

1) Números Complexos.



1.1) Corpo dos números complexos.

1.2) Forma Algébrica.

1.3) Forma Geométrica.

1.4) Potenciação.

1.5) Radiciação.

1.6) Equações binômias e trinômias.

2) Polinômios.

2.1) Polinômios.

2.2) Igualdade.

2.3) Operações.

2.4) Grau.

2.5) Divisão.

2.6) Divisão por binômios do 1º Grau.

3) Equações Polinomiais.

3.1) Introdução.

3.2) Definições.

3.3) Número de raízes.

3.4) Multiplicidade de uma raiz.

3.5) Relação entre coeficientes e raízes.

3.6) Raízes Complexas.

3.7) Raízes Reais.

3.8) Raízes Racionais.

METODOLOGIA

A Metodologia serão aulas expositivas ministradas síncronas no google meet ao longo do
período (semanais) e também aulas assíncronas disponibilizadas na Plataforma (semanais),
onde a cada seção teremos uma lista de exercícios versando sobre o tema. Esta lista pode ter
caráter avaliativo, mas também pode ser apenas informativo e de treino. O professor ainda
reservará um tempo para tirar dúvidas sobre o conteúdo e/ou as listas (síncronas - semanais).

A previsão é de quatro aulas semanais realizadas de modo síncrono e o equivalente a duas
aulas de modo assíncrono em atividades a serem realizadas pelos estudantes.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO



De acordo com as normas estabelecidas na Resolução CONEP Nº12 de 04/04/18,
especialmente as Seções V e VIII e Resolução CONEP Nº7 de 03/08/20: O sistema de
avaliação constará de três provas realizadas de modo síncrono, com entrega prevista em
2h30min (duas horas e meia), cada uma, e seis atividades realizadas de modo assíncrono,
com entrega em 24h (vinte e quatro horas), todas valendo 100(cem) pontos. Para que o aluno
seja aprovado, a média das notas das nove atividades deve ser maior ou igual a 60
(sessenta) pontos e este deve ter, no mínimo, 75% de entrega das atividades como meio para
contar a frequência. Caso o aluno não obtenha a nota necessária para a sua aprovação,
tenha perdido alguma prova síncrona ou queira melhorar sua nota, ele terá a oportunidade de
fazer uma prova substitutiva síncrona no final do período que substituirá a menor nota dentre
as três provas síncronas ou o valor da prova síncrona perdida. O conteúdo da prova
substitutiva será todo o conteúdo estudado durante o semestre. A nota final será a soma das
notas das atividades dividida por 90 (noventa).
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