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APRESENTAÇÃO

1

Um dos grandes impulsionadores dos números complexos foram os mate-
máticos que pretendiam encontrar as raízes de um polinômio qualquer. O 
matemático italiano Tartaglia, por exemplo, percebeu a falta de alguma ma-
temática que permitisse resolver as equações do 3o grau por sua fórmula re-
solutiva, pois nem todas as raízes eram possíveis de se calcular aplicando 
apenas os conhecimentos dos números reais. Daí surgiu a necessidade de 
um novo conjunto numérico, o conjunto dos números complexos.

As resoluções de todos os exercícios indicados para a aula ou para casa cons-
tam nas páginas de 365 a 372 do Manual do professor. 

Números complexos



2 Matemática ciência e aplicações | Matemática | Volume 3  – Capítulo  7

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
8 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Aplicar os números complexos na solução de equações.

 • Representar um número complexo no plano de Argand-Gauss.

 • Determinar o valor das potências de i.

 • Representar um número complexo na sua forma algébrica e dar 
significado às suas partes.

 • Determinar o conjugado de um número complexo.

 • Efetuar a divisão entre dois números complexos.

 • Calcular o módulo de um número complexo.

 • Representar um número complexo na sua forma trigonométrica.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Álgebra: números e funções.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.

 • Recursos informacionais como computadores, notebooks, 
tablets ou smartphones.

 • Internet.

 • Projetor multimídia.
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Para abordar este conteúdo novo utilize o Boxe Um pouco de história (páginas 
178 e 179). Com ele será possível introduzir as aplicações e números comple-
xos despertando a necessidade de sua utilização.

Em seguida, apresente como se opera com relações binárias, a igualdade, 
adição e multiplicação (página 179).

Utilize os exemplos (páginas 179 e 180) para mostrar a aplicação desses conceitos.

Ainda nesta aula mostre como se determinar o valor das enésimas potências 
de i. O exemplo 4 (página 181) deve ser utilizado para direcionar as resoluções 
dos próximos exercícios.

Os exercícios 1, 2 e 4 (páginas 181 e 182) são indicados como atividades para 
sala de aula e os 3, 5 e 6 como tarefa de casa.

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se 
os alunos conseguiram realizá-los. Verifique se os alunos estão conseguindo 
aplicar as relações binárias e efetuar as potências de i.

Mostre a forma algébrica de um número complexo, apresente a parte real e a 
parte imaginária.

Descreva as condições para que um número seja real puro ou imaginário puro.

Utilize os exemplos e exercícios resolvidos (páginas 182 a 184) para aplicar 
os conceitos desta aula.

Os exercícios de 7 a 10 e de 18 a 20 (página 185) são indicados como ativida-
des para sala de aula e os de 11 a 17 e o 22 como tarefa de casa.

AULA 1

AULA 2

PREPARAÇÃO

O tema deste capítulo será totalmente novo para os alunos. Procure dar sig-
nificado a este capítulo inicialmente pelas soluções das equações de 2o grau 
com raízes complexas mostrando como utilizar a unidade imaginária. 

Apresente aos alunos algumas equações do 2o grau com raízes complexas e 
mostre como resolvê-las; em seguida informe que eles terão que acompanhar 
as aulas expositivas, resolver os exercícios propostos, corrigir e tirar dúvidas 
dos exercícios, construir gráficos, elaborar diferentes maneiras de resolver 
uma situação-problema e ainda trocar informações com o professor e com 
os colegas sobre o tema.
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Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se compreenderam a forma algébri-
ca de um número complexo; se for necessário, revise-a.

Apresente o conjugado de um número complexo (página 186); é importante 
mostrar como determiná-lo e as propriedades que o envolvem.

Utilize o exemplo e os exercícios resolvidos (páginas 186 e 187) para apresen-
tar exemplos de aplicação.

Os exercícios 22 e 24 (páginas 187 e 188) são indicados como atividades para 
sala de aula e os 23, 25 e 26 como tarefa de casa.

AULA 3

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los.

Na sequência, mostre a principal aplicação do conjugado de um número com-
plexo que é a divisão entre esses números (página 188). Para isso, aplique os 
exemplos e os exercícios resolvidos (páginas 188 e 189).

Os exercícios de 27 a 30 (páginas 189 e 190) são indicados como atividades 
para sala de aula e os 31 e 32 como tarefa de casa.

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se eles alunos estão conseguindo 
encontrar o quociente da divisão entre números complexos.

Apresente como calcular o módulo de um número complexo (páginas 190 e 
191) e represente esse módulo no plano de Argand-Gauss.

Utilize os exercícios resolvidos (páginas 191 e 192) para orientar na resolução 
dos exercícios do tema.

Os exercícios de 33 a 35 e o 38 (página 192) são indicados como atividades 
para sala de aula e os 36 e 37 como tarefa de casa.

AULA 4

AULA 5
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Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se eles conseguiram calcular o mó-
dulo e representar o número complexo no plano de Argand-Gauss.

Esta aula será a que mais demandará conhecimentos anteriores dos alunos; 
se for necessário, revise os principais conceitos de trigonometria agora e al-
guns outros durante a resolução dos exercícios e exemplos.

A partir da representação do número complexo no plano de Argand-Gauss, 
mostre como determinar o argumento desse número (páginas 192 e 193), 
onde será demandado o uso de trigonometria. 

Utilize os exemplos e o exercício resolvido (páginas 194 e 195) para apresen-
tar as aplicações necessárias do tema.

Os exercícios 39 (a ao e) e o 40 (página 195) são indicados como atividades 
para sala de aula e o 39 (f ao j) como tarefa de casa.

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se eles recordaram suficientemente 
os conceitos trigonométricos necessários para resolverem os exercícios; se 
for necessário, retome o conteúdo.

Nesta aula mostre como relacionando o tema das últimas aulas pode-se re-
presentar um número complexo na sua forma trigonométrica.

Aplique essa relação em várias situações antes de iniciar os exercícios; para 
isso, use os exemplos e o exercício resolvido (páginas 196 a 198).

Os exercícios 41 e 42 (página 199) são indicados como atividades para sala 
de aula e os de 43 a 45 como tarefa de casa.

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se há alguma dificuldade na aplica-
ção das novas relações; se for necessário, revise-as.

Proponha o desafio (página 199) e, depois de mediação e tempo necessário, 
resolva-o com a turma.

AULA 6

AULA 7

AULA 8
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Aplicam os números complexos na solução de equações?

Representam um número complexo no plano de Argand-Gauss?

Determinam o valor das potências de i?

Representam um número complexo na sua forma algébrica dando significado 
às suas partes?

Determinam o conjugado de um número complexo?

Efetuam a divisão entre dois números complexos?

Calculam o módulo de um número complexo?

Representam um número complexo na sua forma trigonométrica?

Aplique meios de avaliação: trabalhos, discussão do tema em roda, aborda-
gem do conteúdo ensinado por meio de perguntas orais e ainda uma avalia-
ção escrita. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


