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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. 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

 
Aula 1 – Apresentação da unidade curricular, critérios de avaliação, orientações     

              sobre as atividades avaliativas e estabelecimento de datas 
 
Aula 2 – Considerações sobre o estudo dos números complexos e dos polinômios   

              em propostas curriculares  
 
Aula 3 – Definição de um número complexo na forma algébrica 

               Igualdade; Operações de adição e multiplicação 
 
Aula 4 – Propriedades das operações de adição e multiplicação entre complexos 

 
Aula 5 – Propriedades das operações de adição e multiplicação entre complexos; O       

               corpo dos números complexos 
 
Aula 6 – Subtração 



              Conjugado de um número complexo 
              Propriedades envolvendo o conjugado de um número complexo 
 
Aula 7 – Divisão de números complexos 

              Módulo de um número complexo 
              Propriedades envolvendo módulo de um número complexo 
 
Aula 8 – Plano de Argand-Gauss 

              Interpretação geométrica da adição e da multiplicação entre complexos 
              Forma trigonométrica ou polar 
 
Aula 9 – Produto de números complexos usando a forma trigonométrica 
               Razão entre números complexos usando a forma trigonométrica 
               Interpretação geométrica da razão entre números complexos 
 
Aula 10 – Fórmula de Moivre: potenciação e radiciação de números complexos 
 
Aula 11 – Cálculo de raízes de números complexos 

                 Representação geométrica das raízes de um número complexo 
 
Aula 12 – Números complexos e o seu lugar no currículo de Matemática 

 
Aula 13 – Esclarecimento de dúvidas 

 
Aula 14 – 1ª prova 

 
Aula 15 – Definição de um polinômio 

                Valor numérico de um polinômio 
                Raiz ou zero de um polinômio 
 
Aula 16 – Soma dos coeficientes de um polinômio 

                Grau de um polinômio 
                Polinômio identicamente nulo  
 
Aula 17 – Polinômios idênticos  

                Adição de polinômios e propriedades 
 
Aula 18 – Multiplicação entre polinômios e propriedades 

 
Aula 19 – Dispositivos práticos para a multiplicação entre polinômios 

                Grau da adição e da multiplicação entre polinômios 
 
Aula 20 – Divisão entre polinômios  
                Grau do quociente da divisão 
                Método de Descartes e Método da chave 
 
Aula 21 – Divisão de um polinômio por um binômio da forma (x – a) 

                Teorema do resto  
                Teorema de D''Alembert 
 
Aula 22 – Algoritmo de Briot-Ruffini 

 
Aula 23 – Equações algébricas ou polinomiais 
                 Raiz de uma equação polinomial 



                  Conjunto solução de uma equação polinomial 
                  Conjunto universo 
                  Equações equivalentes 
                  Equações do 1o e do 2o graus e suas resoluções 
 
Aula 24 – Equações binômias e seu processo de resolução 
 
Aula 25 – Equações trinômias e seu processo de resolução 

 
Aula 26 – Teorema da decomposição 

                Abaixando o grau de uma equação 
                Multiplicidade de uma raiz 
 
Aula 27 – Relações de Girard (entre coeficientes e raízes de equações polinomiais      

                 de grau 2, 3 e n) 
 
Aula 28 – Relações entre os coeficientes de uma equação polinomial com  

                 coeficientes reais e suas raízes (complexas e não reais) 
 
Aula 29 – Teorema de Bolzano e sua interpretação geométrica 

 
Aula 30 – Equações polinomiais com coeficientes inteiros e raízes racionais 
 
Aula 31 – Polinômios e equações polinomiais no currículo de Matemática da  

                 Educação Básica 
 
Aula 32 – Esclarecimento de dúvidas 

 
Aula 33 – 2ª prova 
 
Aula 34 – Aula revisional para a prova substitutiva 

 
Aula 35 – Prova substitutiva 
 
Aula 36 – Avaliação da unidade curricular e autoavaliação dos estudantes 

 
Dentre as aulas apresentadas no cronograma, quatro delas precisarão ser repostas, 
devido à quantidade de aulas possível de ser comportada nos horários previstos 
para a unidade curricular no 1º semestre letivo, conforme calendário acadêmico.  

 

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. 



METODOLOGIA 

Unidade curricular ofertada no formato presencial, contando com: 

 Aulas expositivas 

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

 Atividades práticas, realizadas pelos alunos em sala de aula 

 Rodas de conversa sobre ensino de tópicos da unidade curricular na Educação 
Básica 

 Atendimento extra-classe 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão realizadas 03 avaliações escritas individuais, no valor de 100 pontos cada, 

sendo a última delas opcional – como substitutiva de uma das duas notas 

anteriores. Seu conteúdo é relativo ao da prova que se desejar substituir a nota ou 

que o aluno tenha perdido. A substituição da nota só ocorrerá no caso da obtida na 

prova substitutiva ser superior à nota original. 

Além das avaliações escritas, será realizada avaliação de seminário que discuta 

aspectos relacionados ao ensino e à aprendizagem de conteúdo concernente a esta 

unidade curricular, no valor de 100 pontos.  

A média aritmética simples das notas das 02 avaliações escritas individuais e da 

nota do seminário, multiplicada por 0,1, perfará a nota final do aluno.   

Para obter aprovação, é necessário que o aluno consiga nota final maior ou igual a 6 
pontos e frequência igual ou superior a 75% das aulas. 
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