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Apresentação

Olá! Seja bem-vindo a este Manual, que contém importantes informações sobre o 

segundo módulo do Matem@tica na Pr@tica e que tem por objetivo orientá-lo em seus 

estudos.

Apresentamos a estrutura geral do Módulo II, que é composto por quatro disciplinas, 

cada uma dividida em quatro etapas. As três primeiras disciplinas apresentam conteúdos 

importantes de Matemática para o Ensino Médio e a última disciplina apresenta possibi-

lidades de conexão desses conteúdos com a sua sala de aula.

É importante ficar atento às ações específicas, determinadas pela Coordenação Aca-

dêmica do Curso, sediada na Instituição Pública de Ensino Superior à qual seu polo está 

vinculado. Essa coordenação oferecerá recursos em EaD para o registro de suas atividades 

e avaliações neste Módulo, de forma a garantir sua plena participação no curso.

Desejamos a você um bom trabalho, com a certeza de que estaremos acompanhando 

a aplicação deste Módulo com o objetivo de aperfeiçoar nossa proposta.

Equipe do Matem@tica na Pr@tica

Março, 2013
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Estrutura do Módulo II
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Matemática Discreta
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Conteúdo e prática:

Fechamento
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Conhecendo melhor o Módulo II
Este Módulo é composto por três disciplinas de conteúdos matemáticos do Ensino Mé-

dio e mais uma disciplina pedagógica, transversal às disciplinas de conteúdo, responsável 

pela discussão e repercussão direta desses conteúdos sobre a prática pedagógica.

Ao formular essas disciplinas, tivemos a preocupação de escolher temas compatíveis 

com a realidade do Ensino Médio brasileiro, buscando sempre instigar você a refletir sobre 

o ensino da Matemática.

Também pensamos em organizar seus estudos, dividindo as disciplinas em quatro 

etapas, de forma que cada etapa seja estudada em duas semanas consecutivas, numa 

dedicação média de 5 horas semanais de estudo.

Apresentamos, a seguir, as disciplinas deste Módulo, com descrição de cada uma de 

suas etapas.

1. Funções Elementares

Objetivos: refletir sobre a importância das funções no Ensino Médio; explorar as 

diversas definições de função e suas representações; desenvolver o conceito e técnicas 

fundamentais relacionadas com as funções polinomiais, exponenciais, logarítmicas e tri-

gonométricas; explorar funções através de recursos computacionais.

 ▹ Etapa 1: O conceito de função na Matemática. Do conceito espontâneo de relação 

ao conceito científico de função. Representações de funções. O conceito de variável 

como pré-requisito.

 ▹ Etapa 2: Funções polinomiais. Reflexões sobre o ensino de funções quadráticas. Má-

ximos e mínimos de funções quadráticas e racionais. O que é importante ensinar 

sobre funções polinomiais.

 ▹ Etapa 3: Tópicos sobre funções exponenciais e logarítmicas. Gênese do número de 

Euler  e comprovação matemática de sua existência. A questão da definição das 

funções exponenciais. Gênese dos logaritmos. Aplicações.

 ▹ Etapa 4: Tópicos sobre funções trigonométricas. Construção de uma atividade com a 

função seno com o GeoGebra. Ajuste de curva, a partir de uma tabela de tempera-

turas, obtendo uma função trigonométrica.

2. Matemática Discreta

Objetivo: desenvolver habilidades básicas na resolução de problemas, envolvendo 

contagem; construir habilidades para reconhecer padrões em atividades ligadas à Análise 

Combinatória e à Probabilidade; estabelecer conexões entre diferentes áreas da Matemáti-

ca e aplicar os conhecimentos em problemas que possam ser discretizados e naturalmente 

contextualizados.

 ▹ Etapa 1: Criptografia. Criptografia de substituição e permutações. Construção de kits 

pedagógicos para envio de mensagens secretas.

10 Módulo II  –  Manual do Cursista

Manual_Cursista_II.indd   10 15/08/13   17:16



 ▹ Etapa 2: O Código Braille, combinações simples e o sistema de numeração decimal. 

Divulgação do sistema Braille. A linguagem das máquinas.

 ▹ Etapa 3: Aritmética modular e criptografia RSA. Segurança e funcionamento de sis-

temas de chave pública.

 ▹ Etapa 4: Combinatória e probabilidade. Atividades e problemas, envolvendo combi-

natória e probabilidade.

3. Geometria Espacial

Objetivos: explorar conceitos e propriedades dos poliedros regulares e semirregulares 

(arquimedianos); realizar experimentos geométricos, envolvendo poliedros, de modo a 

criar significados sobre a teoria de poliedros; explorar e construir o conceito de volume 

(de sólidos clássicos) de modo construtivo, elaborando materiais didáticos, de modo a 

construir um pequeno “laboratório de ensino”.

 ▹ Etapa 1: Poliedros e a fórmula de Euler. Introdução histórica. Definições básicas: 

poliedros de Platão e poliedros semirregulares. Listagem dos poliedros de Platão. 

Fórmula de Euler e aplicações.

 ▹ Etapa 2: Poliedros semirregulares. Classificação dos poliedros semirregulares (arqui-

medianos e não arquimedianos).

 ▹ Etapa 3: Volumes. Formulação do conceito de volume. Volume do paralelepípedo.

 ▹ Etapa 4: Princípio de Cavalieri e aplicações. Volumes: prismas, cilindros, pirâmides, 

cones, esferas, segmentos esféricos.

4. Conteúdo e prática: olhar conceitual na sala de aula

Objetivos: possibilitar ao professor a reflexão sobre sua prática docente, através da 

articulação entre conteúdos matemáticos e metodologias de ensino; discutir metodolo-

gias diferenciadas, com o objetivo de orientar a elaboração de estratégias de ensino e de 

avaliação que as utilizem; construir parâmetros para produção e avaliação, pelo próprio 

professor, de propostas pedagógicas que complementem as tradicionais.

 ▹ Etapa 1: Conteúdo e prática: funções elementares. Objetivos: ressaltar o conceito de 

função como um tipo especial de relação entre conjuntos e seus elementos essen-

ciais (domínio, contradomínio e relação); articular as três formas principais de repre-

sentação de funções (tabelas, fórmulas e gráficos), correlacionando seus aspectos 

conceituais e propriedades qualitativas; explorar os conceitos de função, equação, 

gráfico, variável, incógnita, estabelecendo correlações entre eles.

 ▹ Etapa 2: Conteúdo e prática: matemática discreta. Objetivos: explorar situações con-

cretas que envolvam a sistematização de processos de contagem; construir o princí-

pio multiplicativo, como princípio básico geral para esta sistematização; quebrar o 

paradigma de classificação de problemas de contagem em modelos preestabelecidos 

(permutação, combinação, arranjo e suas derivações).
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 ▹ Etapa 3: Conteúdo e prática: geometria. Objetivos: explorar a visualização espacial 

e a geometria de posição, através do estudo da posição relativa entre os diferentes 

tipos de objetos no espaço e os elementos que os compõem; apresentar os conceitos 

de comprimento, área e volume, estabelecendo relações a partir da representação 

espacial; desenvolver paralelamente as percepções geométricas plana e espacial, 

a partir da manipulação de elementos concretos; articular geometria com outros 

campos da Matemática, como Álgebra e Combinatória.

 ▹ Etapa 4: Conteúdo e prática: fechamento. Objetivo: atividades de reflexão e avaliação, 

dirigidas pela instituição aplicadora do curso.

A disciplina de Conteúdo e Prática deverá ser desenvolvida de forma transversal com 

as demais disciplinas teóricas, para garantir seus objetivos. A articulação entre aspectos 

teórico-conceituais e pedagógicos dos conteúdos tratados deverá tomar como referência 

atividades de diversas naturezas, tais como:

 ▹ articulação entre diferentes formas de representação;

 ▹ análise de erros e reflexões sobre obstáculos na aprendizagem;

 ▹ construção de mapas conceituais;

 ▹ produção escrita;

 ▹ discussão sobre critérios para seleção e uso de materiais e recursos de ensino;

 ▹ construção de propostas pedagógicas.
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FUNÇÕES ELEMENTARES: ETAPA 1 – Conceito de função

Seções 
pertencentes ao 

bloco P
ág

in
as

Ao final deste bloco, você deverá ser 
capaz de:

Ações propostas

Tempo 
sugerido 

para o 
estudo 
deste 
bloco

1. Introdução.
2. Concepções 
espontâneas de 
relações

13
a

18

Saber identificar as características mate-
máticas de relações; saber inverter uma 
relação matemática.

Ler atentamente o texto e realizar as 
atividades propostas.
Realizar as atividades práticas do am-
biente virtual.

1 hora

3. O conceito 
matemático de 
função

18
a

21

Reconhecer a definição de função a par-
tir do conceito espontâneo de relação; 
identificar os diversos aspectos dessa 
definição em exemplos e aplicações.

Refletir sobre as ideias discutidas no 
texto e realizar as atividades propos-
tas. Realizar as atividades práticas do 
ambiente virtual.

1 hora

4. Técnicas 
algébricas para 
representação 
de funções

21
a

27

Reconhecer a linguagem algébrica 
utilizada para representar funções, a 
terminologia conexa ao conceito de 
funções e refletir sobre como auxiliar 
os estudantes a transpor os obstáculos 
mais comuns nesse estudo.

Refletir sobre as ideias discutidas no 
texto e realizar as atividades propostas.
Realizar as atividades práticas do am-
biente virtual.

1 hora

5. Variável: um 
importante pré-
-requisito

27
a

31

Saber identificar, através de atividades, 
problemas com pré-requisitos para o 
estudo de funções.

Refletir sobre as ideias discutidas no 
texto e realizar as atividades propostas.
Realizar as atividades práticas do am-
biente virtual.

2 horas

6. Técnicas 
gráficas para 
representação 
de funções

32
a

40

Saber investigar como os estudantes 
compreendem as técnicas de transpor 
representações em forma de tabela para 
gráficos e como se processa a passagem 
do discreto para o contínuo.

Refletir sobre as ideias discutidas no 
texto e realizar as atividades propos-
tas. Realizar as atividades práticas do 
ambiente virtual.

2 horas e 
30 

minutos

7. Reconstruindo 
a definição de 
função

Conclusão

40
a

42

Saber reconhecer as diferenças entre 
as definições de função dadas no texto. 
Saber investigar outras possibilidades.

Estudo do texto.

Sintetizar o que foi estudado e encerrar 
a etapa.

30 
minutos

Total incluindo 2 horas de avaliação 10 horas
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FUNÇÕES ELEMENTARES: ETAPA 2 – Funções polinomiais

Seções 
pertencentes ao 

bloco P
ág

in
as

Ao final deste bloco, 
você deverá ser capaz de:

Ações propostas

Tempo 
sugerido 

para o 
estudo 
deste 
bloco

1. Introdução

2. Por que estu-
damos funções 
polinomiais?

45
a

47

Compreender a importância do estudo 
de funções no Ensino Médio, conside-
rando exemplos de situações contextua-
lizadas em que elas aparecem.

Ler atentamente o texto. 30 
minutos

3. Esboço de 
uma sequência 
didática para o 
ensino de fun-
ções quadráticas

48
a

57

Reconhecer a importância de investigar 
formas variadas de ensino de um tópico 
da Matemática.

Analisar o esboço da proposta de 
sequência didática apresentada como 
sugestão para o ensino de funções 
quadráticas.
Realizar as atividades propostas.

2 horas

4. Problemas de 
máximos e míni-
mos de funções 
quadráticas

57
a

66

Saber identificar o uso de máximo e 
mínimo de funções quadráticas em 
situações-problema.

Estudo do texto e realização das ativida-
des propostas.

2 horas e 
30 

minutos

5. Máximos e 
mínimos de fun-
ções racionais

67
a

70

Conhecer técnicas para obter máximos 
e mínimos de funções racionais e saber 
identificar seu uso em situações-proble-
ma.

Estudo do texto e realização das ativida-
des propostas.

1 hora

6. Tópicos sobre 
funções polino-
miais

Conclusão

70
a

79

Saber discernir quais tópicos são impor-
tantes para serem abordados no ensino 
de funções polinomiais.

Estudar e analisar as propostas do texto 
sobre o ensino de funções polinomiais. 
Realizar as atividades apresentadas.
Sintetizar o que foi estudado e encerrar 
a etapa.

2 horas

Total incluindo 2 horas de avaliação 10 horas
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FUNÇÕES ELEMENTARES: ETAPA 3 – Funções exponenciais e logarítmicas

Seções 
pertencentes ao 

bloco P
ág

in
as

Ao final deste bloco, 
você deverá ser capaz de:

Ações propostas

Tempo 
sugerido 

para o 
estudo 
deste 
bloco

1. Professor, 
quanto dá essa 
conta?
2. Só sei que 
nada sei

83
a

88

Saber identificar uma situação mate-
mática polêmica.
Saber imaginar técnicas para investi-
gar essa situação.

Saber investigar 1
1

n

n
 + 
 

 para valores 

crescentes de . 

Leitura e investigação da sequência 
sugerida.
Registro das atividades em ambien-
te virtual.

1 hora

3. A caderneta 
de poupança do 
banco M@P

88
a

92

Conhecer a gênese do número de Euler 
 através da contextualização proposta 

na forma de capitalização financeira.

Estudo do conteúdo sugerido. 1 hora

4. Demonstrar é 
preciso, enten-
der também...

92
a

96

Compreender a comprovação matemáti-
ca da existência do número de Euler .

Estudo da demonstração. 2 horas

5. Uma função 
que mede a des-
poluição de um 
lago em tempo 
real

97
a

102

Reconhecer a técnica proposta para 
medida do tempo de despoluição, bem 
como o papel da função exponencial.

Leitura do texto e estudo da técnica 
apresentada. 

2 horas

6. Exponenciais: 
do natural para 
o real

102
a

105

Reconhecer a problemática da definição 
da função exponencial com domínio nos 
números reais.

Estudo do texto e realização de ativida-
des.

1 hora

7. Logaritmos e 
escala de gran-
dezas

106
a

109

Reconhecer a gênese dos logaritmos, 
através da associação entre uma 
progressão aritmética e uma progressão 
geométrica. Identificar o logaritmo 
como função inversa da exponencial.

Estudo do texto e realização de ativida-
des.

30 
minutos

8. Para que serve 
o logaritmo?

Conclusão

109
a

112

Apreciar as possibilidades de aplicação 
dos logaritmos.

Leitura.

Sintetizar o que foi estudado e encerrar 
a etapa.

30 
minutos

Total incluindo 2 horas de avaliação 10 horas
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FUNÇÕES ELEMENTARES: ETAPA 4 – Funções trigonométricas

Seções 
pertencentes ao 

bloco P
ág

in
as

Ao final deste bloco, 
você deverá ser capaz de:

Ações propostas

Tempo 
sugerido 

para o 
estudo 
deste 
bloco

1. Quero usar 
novas tecnolo-
gias na minha 
aula. Mas, 
como?
2. GeoGebra, 
um programa 
de Matemática 
Dinâmica

115
a

119

Reconhecer o uso de novas tecnologias 
em sala de aula.
Instalar o GeoGebra em um computador.
Reconhecer o menu básico de constru-
ções geométricas no GeoGebra.
Reconhecer o campo de entrada de 
construções algébricas no GeoGebra.

Leitura, realização das atividades (es-
tudo do menu básico do GeoGebra) e 
registro em ambiente virtual. 

1 hora

3. A dança dos 
gráficos

119
a

125

Construir e configurar seletores no 
GeoGebra. Construir gráficos de funções 
com movimento dinâmico, a partir de 
seletores para os parâmetros desses 
gráficos. 

Leitura, realização de atividades no Ge-
oGebra e registro em ambiente virtual. 

2 horas

4. Desenrolando 
o seno

125
a

142

Construir e configurar ponto, reta, 
segmento, circunferência, arco, ângulo e 
vetor no GeoGebra.
Construir um visualizador dinâmico no 
GeoGebra, para relacionar o gráfico do 
seno com arcos na circunferência de raio 
unitário.

Realizar no GeoGebra as construções 
sugeridas. 

3 horas

5. Um ajuste 
trigonométrico

Conclusão

142
a

151

Construir e configurar um visualizador 
dinâmico no GeoGebra, para ajustar 
pontos a uma curva trigonométrica.

Construir o visualizador. 

Sintetizar o que foi estudado e encerrar 
a disciplina.

2 horas

Total incluindo 2 horas de avaliação 10 horas
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MATEMÁTICA DISCRETA: ETAPA 1 – Criptografia

Seções 
pertencentes ao 

bloco P
ág

in
as

Ao final deste bloco, 
você deverá ser capaz de:

Ações propostas

Tempo 
sugerido 

para o 
estudo 
deste 
bloco

1. Introdução

2. A matemática 
das mensagens 
secretas

13
a

15

Distinguir as ideias básicas da criptogra-
fia de mensagens secretas.

Distinguir as ideias básicas da criptogra-
fia de mensagens secretas.

30 
minutos

3. Criptografia 
de Júlio César

15
a

17

Entender, manipular e inventar sistemas 
criptográficos ao estilo de Júlio César.

Estudar sistemas criptográficos que 
usam embaralhamento de letras e res-
ponder às perguntas.

1 hora

4. Princípios de 
contagem em 
criptografia

4.1. Mapas de 
tesouro

18
a

24

Identificar o Princípio Multiplicativo, o 
conceito de fatorial e aplicar essas no-
ções na contagem do número possível 
de certos sistemas criptográficos.

Ver a decifração de uma mensagem 
dada na introdução e decifrar uma men-
sagem, usando a frequência das letras 
do alfabeto da língua portuguesa.

Estudar o texto para compreender o 
Princípio Multiplicativo e realizar as 
atividades propostas.
Aprender como fazer uma tabela de 
frequência de letras.

3 horas

5. Permutações 
simples

25
a

31

Conceituar permutação simples e aplicar 
o conceito em alguns problemas de 
criptografia.
Resolver problemas, envolvendo o 
Princípio Multiplicativo da Contagem e 
permutações simples.

Conceituar permutação simples e reali-
zar as atividades propostas.

3 horas

Conclusão e 
resumo

32
a

33

Sintetizar o conhecimento adquirido 
sobre o Princípio Multiplicativo e suas 
aplicações.

Leitura e reflexão.
Sintetizar o que foi estudado e encerrar 
a etapa.

30 
minutos

Total incluindo 2 horas de avaliação 10 horas
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MATEMÁTICA DISCRETA: ETAPA 2 – Código Braille

Seções 
pertencentes ao 

bloco P
ág

in
as

Ao final deste bloco, 
você deverá ser capaz de:

Ações propostas

Tempo 
sugerido 

para o 
estudo 
deste 
bloco

1. Introdução

2. O Código 
Braille

37 
a

42

Reconhecer como funciona o Código 
Braille. 

Ler atentamente o texto e realizar as 
atividades propostas.

30 minu-
tos

3. Explorando 
conceitos ma-
temáticos com 
a linguagem 
Braille

43 
a

47

Conceituar combinação, usando o Códi-
go Braille.

Estudar o Código Braille. 1 hora

4. Combinações 
matemáticas

47 
a

51

Usar o conceito de combinação para 
resolver vários tipos de problemas.

Estudar o texto, dando atenção especial 
aos exemplos.

1 hora e 
30 

minutos

5. As combina-
ções e a lingua-
gem Braille

52 
a

55

Usar o conceito formal de combinação 
para aplicar a matemática subjacente ao 
Código Braille

Ler atentamente o texto e realizar as 
atividades propostas.

1 hora e 
30 

minutos

6. O sistema 
binário

55 
a

63

Reconhecer o sistema binário, a relação 
dele com o Código Braille e usar combi-
nações para resolver alguns problemas 
sobre sistemas binários.
Perceber que o tratamento dado na 
resolução de problemas, envolvendo 
sistemas binários, pode ser usado para 
resolver vários tipos diferentes de pro-
blemas.

Estudar o sistema binário e realizar as 
atividades propostas.

2 horas

7. Exercícios 
resolvidos

Conclusão, resu-
mo e Anexo

63 
a

70

Resolver problemas, explorando diferen-
tes técnicas de resolução, envolvendo 
combinação, combinação com repetição, 
permutação e o Princípio da Contagem.
Sintetizar o conhecimento adquirido 
sobre combinação e suas aplicações.
Reconhecer outras importantes aplica-
ções do conceito de combinação.

Estudar os exemplos e realizar as ativi-
dades propostas.

Ler atentamente o texto.
Comparar a proposta com outras que 
você conhece.
Ler atentamente o texto.

1 hora e 
30 

minutos

Total incluindo 2 horas de avaliação 10 horas
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MATEMÁTICA DISCRETA: ETAPA 3 – Aritmética modular e criptografia RSA

Seções 
pertencentes ao 

bloco P
ág

in
as

Ao final deste bloco, 
você deverá ser capaz de:

Ações propostas

Tempo 
sugerido 

para o 
estudo 
deste 
bloco

1. Criptografia x 
Hackers

2. Criptografia 
RSA: um sistema 
de duas chaves

73 
a

74

Reconhecer a importância de criar siste-
mas seguros de criptografia em nosso 
mundo atual.

Ler atentamente o texto. 15 
minutos

3. Como funcio-
na um sistema 
com chave 
pública?

74 
a

76

Descrever como funciona o sistema RSA. Estudar o sistema RSA. 15 
minutos

4. As chaves usa-
das no método 
sistema RSA
4.1. Exemplo de 
codificação com 
funções invertí-
veis

76 
a

79

Reconhecer a importância das funções 
bijetoras na quebra do sistema RSA.

Estudar o texto. 45 
minutos

5. Cada chave 
uma função. 
Mas, quantas?
5.1. Contagem 
de funções 
quaisquer entre 
conjuntos finitos

79 
a

83

Associar a importância de contagem de 
diferentes tipos de função com a que-
bra de sistemas criptográficos de chave 
pública.
Compreender a associação de contagem 
de funções de qualquer tipo de função 
com o Princípio Multiplicativo.
Usar esta associação na resolução de 
problemas.

Estudar as técnicas de contagem 
apresentadas e realizar as atividades 
propostas.

1 hora

5.2. Contando 
funções bijeto-
ras entre conjun-
tos finitos

83 
a

86

Reconhecer a associação de contagem 
de funções bijetoras com o número de 
permutações de um conjunto.
Usar esta associação na resolução de 
problemas.

Continuação do estudo de técnicas de 
contagem.

1 hora

5.3. Contando 
funções injeto-
ras entre con-
juntos finitos 
f: A  B

86 
a

89

Reconhecer a associação de contagem 
de funções injetoras com o conceito de 
arranjo.
Usar esta associação na resolução de 
problemas.

Continuação do estudo de técnicas de 
contagem.

1 hora

5.4. Contando 
funções que 
crescem

89 
a

92

Reconhecer a associação de contagem 
de funções estritamente crescentes com 
o conceito de combinação.
Usar esta associação na resolução de 
problemas.

Continuação do estudo de técnicas de 
contagem.

45 
minutos

Conhecendo melhor o Módulo II 19

Manual_Cursista_II.indd   19 15/08/13   17:16



MATEMÁTICA DISCRETA: ETAPA 3 – Aritmética modular e criptografia RSA

Seções 
pertencentes ao 

bloco P
ág

in
as

Ao final deste bloco, 
você deverá ser capaz de:

Ações propostas

Tempo 
sugerido 

para o 
estudo 
deste 
bloco

6. Combinações 
com repetição 
e contagem de 
funções que 
nunca decres-
cem

93 
a

94

Reconhecer a associação de contagem 
de funções não decrescentes com o con-
ceito de combinação.
Usar esta associação na resolução de 
problemas.

Continuação do estudo de técnicas de 
contagem.
Realizar as atividades propostas.

45 
minutos

6.1. As soluções 
de uma equação 
e a contagem de 
certas escolhas

6.2. Resolvendo 
o caso geral

94 
a

101

Reconhecer que problemas aparen-
temente distintos podem ser resol-
vidos com uma mesma abordagem. 
Nesta seção, o número de soluções 
inteiras não negativas de uma equa-
ção da forma 1 2 ... kx x x n+ + + =  se 
relaciona com combinações com re-
petição e contagem de funções não 
decrescentes.
Usar esta abordagem na resolução 
de problemas.

Estudar o conteúdo apresentado e 
realizar as atividades propostas.

1 hora

6.3. Três aplica-
ções interessan-
tes do caso geral

102 
a

105

Utilizar uma mesma abordagem para 
resolver problemas distintos.
Rever todos os conceitos abordados 
nos módulos ao preencher um quadro-
-resumo.

Ler atentamente o texto e realizar as 
atividades propostas.

1 hora

Conclusão, 
resumo e anexo

106 
a

108

Sintetizar o conhecimento adquirido so-
bre a associação existente entre contar 
funções e os conceitos da Análise Com-
binatória: permutação, arranjo, combi-
nação e combinação com repetição.

Leitura do texto.

Sintetizar o que foi estudado e encerrar 
a etapa.

15 
minutos

Total incluindo 2 horas de avaliação 10 horas
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MATEMÁTICA DISCRETA: ETAPA 4 – Combinatória e probabilidade

Seções 
pertencentes ao 

bloco P
ág

in
as

Ao final deste bloco, 
você deverá ser capaz de:

Ações propostas

Tempo 
sugerido 

para o 
estudo 
deste 
bloco

1. Máquinas que 
criptografam

2. A máquina 
dos generais 
nazistas

111 
a

116

Reconhecer o uso de máquinas para 
criptografar mensagens durante a Se-
gunda Guerra Mundial, em particular a 
máquina de Lorenz.
Entender a matemática subjacente a 
este processo.

Ler atentamente o texto. 30 
minutos

3. A matemática 
do acaso:
3.1. O acaso em 
toda parte;
3.2. Voltando 
aos exemplos: 
os casos favorá-
veis

116 
a

119

Identificar os conceitos básicos subjacen-
tes à definição de probabilidade.

Estudar o conteúdo apresentado. 1 hora

4. Quais são as 
chances?

119 
a

121

 Conceituar probabilidade. Ler atentamente o texto. 1 hora

5. E os ingleses 
nessa história de 
probabilidade e 
guerra?

121
a

122

Identificar como a probabilidade foi 
usada para quebrar a criptografia da 
máquina de Lorenz.

Ler atentamente o texto. 1 hora

6. A definição 
geral de proba-
bilidade

122 
a

125

Distinguir a definição geral de probabili-
dade e de eventos independentes.

Estudar o conteúdo apresentado. 1 hora

7. Probabilida-
des condicionais

125 
a

126

Aplicar o conceito de probabilidade 
condicional.

Estudar o conteúdo apresentado. 1 hora

8. Resolução 
de problemas, 
envolvendo pro-
babilidade

126 
a

132

Resolver vários problemas interessantes, 
usando probabilidade.

Estudar os exemplos. 2 horas

Conclusão e 
resumo

133 
a

135

Sintetizar o conhecimento adquirido 
sobre probabilidade e suas aplicações.

Fazer sua própria síntese.
Encerrar a etapa.

30 
minutos

Total incluindo 2 horas de avaliação 10 horas
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GEOMETRIA ESPACIAL: ETAPA 1 – Poliedros e a fórmula de Euler

Seções 
pertencentes ao 

bloco P
ág

in
as

Ao final deste bloco, 
você deverá ser capaz de:

Ações propostas

Tempo 
sugerido 

para o 
estudo 
deste 
bloco

1. Deus não joga 
“poliedros” com 
o universo... ou 
joga?

2. Elementar, 
meu caro 
poliedro!

13 
a

20

Identificar a presença dos poliedros nas 
ciências, entendendo a definição mate-
mática de poliedro e a nomenclatura de 
seus elementos básicos.

Leitura atenta do texto. Exploração da 
definição através de exemplos.

30 
minutos

3. Regular ou 
Semirregular: 
eis a questão

20 
a

35

Distinguir os tipos básicos de poliedros: 
regulares, semirregulares e arquimedia-
nos.

Estudo do texto.
Montar poliedros através de dobradu-
ras.

2 horas

4. Por que ape-
nas cinco polie-
dros regulares?

36 
a

37

Reconhecer o argumento que deduz os 
cinco poliedros regulares e perceber 
suas propriedades.

Estudar o conteúdo apresentado e as 
propriedades dos cinco poliedros regu-
lares.

1 hora

5. A fórmula de 
Euler para polie-
dros convexos

38 
a

46

Reconhecer a fórmula de Euler e as-
pectos de sua história, entendendo o 
argumento de demonstração.

Estudar o conteúdo proposto e realizar 
as atividades.

2 horas

6. Redescoberta 
dos poliedros 
platônicos

46 
a

50

Utilizar a fórmula de Euler para estudar 
os poliedros regulares.

Estudo do conteúdo proposto. 2 horas

7. Nem tudo que 
parece é...

Conclusão

50 
a

54

Aplicar a fórmula de Euler em poliedros 
não convexos.

Leitura do texto.
Sintetizar o que foi estudado e encerrar 
a etapa.

30 
minutos

Total incluindo 2 horas de avaliação 10 horas
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GEOMETRIA ESPACIAL: ETAPA 2 – Poliedros semirregulares

Seções 
pertencentes ao 

bloco P
ág

in
as

Ao final deste bloco, 
você deverá ser capaz de:

Ações propostas

Tempo 
sugerido 

para o 
estudo 
deste 
bloco

1. Os poliedros 
e a arte: uma 
combinação 
histórica

57 Apreciar a presença dos poliedros na 
arte.

Leitura atenta da introdução. 15 
minutos

2. No “Univer-
so” Poliédrico 
Semirregular

58 
a

61

Neste, e nos blocos seguintes, classificar 
os poliedros semirregulares.

Estudo atento do texto, acompanhando 
as explicações e testando as informa-
ções com as figuras.
Fazer as atividades sugeridas.

45 
minutos

3. O “xeque-ma-
te” de Kepler

61 
a

62

Distinguir os padrões possíveis nos po-
liedros semirregulares.

Estudar o argumento.
“Abrir” poliedros de papel para facilitar 
o entendimento. 

30 
minutos

4. Desvendan-
do o padrão 
( , , )k m

63 
a

78

Neste, e nos blocos seguintes, classificar 
os poliedros semirregulares, entenden-
do o que são poliedros arquimedianos.

Estudar os poliedros que ocorrem com 
esse padrão.
Consultar o site “Uma Pletora de Po-
liedros”, do professor Humberto José 
Bortolossi, conforme sugerido no texto. 
Aprender a construir poliedros com 
varetas.

3 horas

5. Luz, câmera, 
ação: padrões 

( , , , )k m n  em 
cena

79 
a

83

Neste, e nos blocos seguintes, classificar 
os poliedros semirregulares.

Estudar o texto e fazer as atividades. 1 hora e 
30 

minutos

6. As cinco “Ma-
rias” semirregu-
lares: padrões 
( , , , , )k m n p

83 
a

87

Classificar os poliedros semirregulares. Estudar o texto e fazer as atividades. 1 hora e 
30 

minutos

7. Será que to-
dos os poliedros 
são rígidos?

Conclusão

87 
a

90

Conceituar rigidez de poliedros.

Fazer a síntese da etapa.

Leitura.

Sintetizar o que foi estudado e encerrar 
a etapa.

30 
minutos

Total incluindo 2 horas de avaliação 10 horas
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GEOMETRIA ESPACIAL: ETAPA 3 – Volumes

Seções 
pertencentes ao 

bloco P
ág

in
as

Ao final deste bloco, 
você deverá ser capaz de:

Ações propostas

Tempo 
sugerido 

para o 
estudo 
deste 
bloco

1. Geometria, 
dia a dia, ou 
uma introdução 
ao estudo de 
volumes

93 
a

94

Identificar formas geométricas abstratas 
em objetos do dia a dia.

Leitura do texto. 30 
minutos

2. Os cilindros 
de cada dia

94 
a

106

Analisar as abstrações de formas geo-
métricas e compreender a definição de 
cilindro generalizado. Saber identificar 
prismas.

Estudo do texto e realização das ativida-
des propostas.
Fazer as construções sugeridas e consul-
tar as páginas da internet solicitadas.

2 horas

3. Cones e pirâ-
mides: “baião 
de dois” geomé-
trico

107 
a

109

Saber identificar e definir matematica-
mente cones e pirâmides.

Estudar o texto e fazer as atividades 
propostas.

1 hora

4. Construindo 
uma visão espa-
cial

110 
a

115

Analisar o conceito de volume e a impor-
tância de obter técnicas para seu cálculo.

Estudo do texto. 1 hora

5. No ponto de 
partida teórico

115 
a

125

Compreender a definição de volume. Estudar o texto e realizar as atividades 
propostas.

2 horas

6. E com núme-
ros racionais?

Conclusão e 
resumo

125 
a

129

Definir volume Estudar o texto e realizar as atividades 
propostas.

Sintetizar o que foi estudado e encerrar 
a etapa.

1 hora 
e 30 

minutos

Total incluindo 2 horas de avaliação 10 horas
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GEOMETRIA ESPACIAL: ETAPA 4 – O Princípio de Cavalieri e aplicações

Seções 
pertencentes ao 

bloco P
ág

in
as

Ao final deste bloco, 
você deverá ser capaz de:

Ações propostas

Tempo 
sugerido 

para o 
estudo 
deste 
bloco

1. Qual é o volu-
me?

133 
a

135

Identificar ideias para calcular o volume 
de sólidos. Compreender o Princípio de 
Cavalieri.

Leitura e compreensão das explicações 
dadas no texto.

30 
minutos

2. E o volume 
dos prismas?

135 
a

144

Confeccionar prismas, sob medidas da-
das previamente, e fazer planificações.

Estudo do texto e realização das ativida-
des propostas.
Fazer as construções.

2 horas

3. Laboratório 
geométrico

145 
a

153

Construir cones, cilindros e esferas sob 
medidas dadas previamente.

Estudar o texto e fazer as construções e 
atividades propostas.

2 horas e 
30 

minutos

4. Em busca de 
provas

153 
a

168

Comparar experimentalmente os volu-
mes de cones, cilindros e esferas.

Estudar o texto e fazer as atividades 
propostas.

1 hora e 
30 

minutos

5. Entre cilin-
dros, cones e 
esferas

Conclusão e 
resumo

168 
a

175

Comparar de forma analítica os volumes 
de cones, cilindros e esferas.

Estudar o texto e fazer as atividades 
propostas.

Sintetizar o que foi estudado e encerrar 
a disciplina Geometria Espacial.

1 hora e 
30 

minutos

Total incluindo 2 horas de avaliação 10 horas
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CONTEÚDO E PRÁTICA: OLhAR CONCEITUAL NA SALA DE AULA: ETAPA 1 – Funções Elementares

Seções 
pertencentes ao 

bloco P
ág

in
as

Ao final deste bloco, 
você deverá ser capaz de:

Ações propostas

Tempo 
sugerido 

para o 
estudo 
deste 
bloco

1. Introdução

2. Conceitos 
fundamentais

13
a

20

Reconhecer os obstáculos importantes 
que ocorrem no ensino de funções. 
Refletir sobre contextualização.

Ler o texto e fazer as atividades propos-
tas.

30 
minutos

3. Funções e 
suas formas de 
representação

20
a

40

Distinguir as três formas mais usadas 
para representar funções e sua inter-
-relação.

Estudar o texto e fazer as atividades 
propostas.

1 hora

4. Funções e 
equações

41
a

52

Reconhecer a questão de como relacio-
nar equações e funções em sala de aula.

Estudar o texto e fazer as atividades 
propostas.
Refletir sobre as dificuldades dos estu-
dantes nessa questão.

2 horas

5. O uso do 
computador 
no ensino de 
funções

52
a

59

Refletir sobre algumas questões relacio-
nadas com o uso do computador para 
ensinar funções.

Realizar as atividades usando um aplica-
tivo computacional.

1 hora 
e 30 

minutos

6. Funções 
polinomiais

60
a

63

Retomar a reflexão sobre o ensino de 
funções polinomiais, feita na disciplina 
de funções.

Estudar o texto e fazer as atividades 
propostas. Refletir sobre as dificuldades 
dos estudantes nesta questão.

1 hora 
e 30 

minutos

7. Funções 
exponenciais e 
logarítmicas

Conclusão, 
resumo, 
sugestões de 
leitura e anexo

64
a

75

Reconhecer os obstáculos importantes 
que ocorrem no ensino de funções expo-
nenciais e logarítmicas.

Estudar o texto e fazer as atividades 
propostas.
Refletir sobre as dificuldades dos estu-
dantes nesta questão.
Sintetizar o que foi estudado e encerrar 
a etapa.

1 hora 
e 30 

minutos

Total incluindo 2 horas de avaliação 10 horas
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CONTEÚDO E PRÁTICA: OLhAR CONCEITUAL NA SALA DE AULA: ETAPA 2 – Matemática Discreta

Seções 
pertencentes ao 

bloco P
ág

in
as

Ao final deste bloco, 
você deverá ser capaz de:

Ações propostas

Tempo 
sugerido 

para o 
estudo 
deste 
bloco

1. Vontade de 
inovar

2. Análise 
Combinatória na 
escola

79
a

80

Identificar questões relativas ao ensino 
de Análise Combinatória e investigar 
soluções.

Leitura do texto. 30 
minutos

3. Introduzindo 
Combinatória 
com Criptografia

80
a

96

Utilizar a criptografia para contextuali-
zar o ensino de Análise Combinatória.

Estudo do texto. 1 hora

4. As Combina-
ções Simples e o 
Código Braille

96
a

106

Reconhecer como o conceito de com-
binação pode ser ensinado usando o 
Código Braille.

Estudo do texto e simulação das ativida-
des propostas.

2 horas

5. O Sistema 
Binário e os 
Problemas de 
Combinatória

106
a

119

Reconhecer a importância de se utilizar 
contextos adequados para o ensino de 
técnicas de contagem.

Estudar o texto e fazer as atividades 
propostas.

2 horas

6. Criptografia 
de chave pública 
e contagem de 
funções

119
a

125

Reconhecer a validade pedagógica do 
uso de técnicas de contagem de funções.

Estudar o texto e fazer as atividades 
propostas.

1 hora 
e 30 

minutos

7. Contando 
funções 
quaisquer entre 
conjuntos finitos

126
a

129

Reconhecer a validade pedagógica do 
uso de técnicas de contagem de funções.

Estudar o texto e fazer as atividades 
propostas.

30 
minutos

8. Probabilidade 
e Análise Combi-
natória

Conclusão e 
anexos

129
a

137

Compreender a relação entre Análise 
Combinatória e Probabilidade.

Leitura do texto.
Fazer uma síntese de suas conclusões.
Sintetizar o que foi estudado e encerrar 
a etapa.

30 
minutos

Total incluindo 2 horas de avaliação 10 horas
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CONTEÚDO E PRÁTICA: OLhAR CONCEITUAL NA SALA DE AULA: ETAPA 3 – Geometria Espacial

Seções 
pertencentes ao 

bloco P
ág

in
as

Ao final deste bloco, 
você deverá ser capaz de:

Ações propostas

Tempo 
sugerido 

para o 
estudo 
deste 
bloco

1. Refletindo...

2. A Geometria 
rumo à sala de 
aula

141
a

144

Identificar questões importantes concer-
nentes ao ensino de Geometria. 

Compreender as origens históricas e 
atuais para as dificuldades do ensino de 
Geometria.

Leitura da introdução, acrescentando 
suas reflexões a outras questões sobre o 
ensino de Geometria.

30 
minutos

3. Percebendo a 
Geometria Plana 
e Espacial

144
a

148

Refletir sobre a origem dos conceitos 
geométricos e a importância da expe-
rimentação como técnica de ensino na 
escola.

Estudo do texto com atenção à percep-
ção dos temas centrais propostos.
Testar informalmente a construção de 
alguma maquete.

2 horas

4. Medidas e 
mais medidas

148
a

154

Reconhecer as questões relacionadas 
com o ensino de medida e sobre grande-
zas contínuas e discretas.

Estudo do texto e realização das ativi-
dades.

2 horas

5. Segmentos 
comensuráveis

154
a

158

Investigar a insuficiência dos números 
racionais.

Estudo do texto e realização das ativi-
dades.

1 hora 
e 30 

minutos

6. É possível en-
xergar diferente

Conclusão, re-
sumo e biblio-
grafia

158
a

164

Explorar conceitos de Geometria através 
de experiências.

Ler o texto e fazer as experiências. 

Fazer a síntese de suas reflexões.

2 horas

Total incluindo 2 horas de avaliação 10 horas

28 Módulo II  –  Manual do Cursista

Manual_Cursista_II.indd   28 15/08/13   17:16



CONTEÚDO E PRÁTICA: OLhAR CONCEITUAL NA SALA DE AULA: ETAPA 4 – Fechamento

Espaço para a instituição aplicadora realizar o fechamento do Módulo II.

Fóruns de socialização das reflexões e experiências.

Avaliação.

Total: 10 horas
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Avaliação e habilidades a serem desenvolvidas
O processo de avaliação, bem como as habilidades a serem desenvolvidas nas disci-

plinas deste Módulo serão determinados pela instituição ofertante à qual seu polo está 

vinculado, sempre em consonância com as diretrizes determinadas pelo Projeto Pedagó-

gico do Curso (PPC).

Além dessas diretrizes gerais, no material impresso das disciplinas deste Módulo apre-

sentamos algumas considerações específicas sobre avaliações e habilidades que devem ser 

alcançadas ao final de cada etapa.

Encerramento
Encerramos a apresentação deste manual, desejando a você um excelente trabalho! 

É uma grande satisfação trabalhar com vocês com o objetivo de atualizar nossa atuação 

profissional no ensino de Matemática!

Equipe do Matem@tica na Pr@tica
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