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APRESENTAÇÃO

1

As equações algébricas são utilizadas para solucionar polinômios; seu maior 
uso é na obtenção das raízes de um polinômio. Ao longo de muitos anos fo-
ram estudadas e pesquisadas maneiras de se obter as raízes de um polinô-
mio de qualquer grau.

Em dado momento da história, inclusive, foi demonstrado que não existe uma 
“fórmula” para encontrar as raízes de um polinômio de grau maior ou igual a 5.

As resoluções de todos os exercícios indicados para a aula ou para casa cons-
tam nas páginas de 376 a 384 do Manual do professor. 

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

 DURAÇÃO: 
7 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 • Determinar as raízes de um polinômio.

 • Aplicar o teorema fundamental da álgebra.

 • Decompor um polinômio.

 • Determinar a multiplicidade de uma raiz.

 • Aplicar as relações de Girard.

 • Aplicar o teorema das raízes complexas.

 • Encontrar os candidatos a raízes pelo teorema das raízes racio-
nais.

 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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Inicie este capítulo abordando a situação-problema (página 217) para esti-
mular os alunos a acompanharem as técnicas que serão apresentadas no 
decorrer do capítulo.

Faça uma definição de uma equação polinomial e recorde o significado do 
conceito de raiz e de conjunto solução (página 218).

Utilize o Boxe um pouco de história (página 219) para situar temporalmente 
os alunos na necessidade da resolução de equações.

Ainda nesta aula apresente o teorema fundamental da álgebra e suas conse-
quências (páginas 219 e 220). Mostre que uma das melhores maneiras de se 
apresentar um polinômio é em sua forma decomposta, pois as raízes estarão 
evidentes.

Utilize os exemplos e exercícios resolvidos (páginas 218, 220 a 223) para 
mostrar a aplicação desses conceitos.

Os exercícios 1 e 2 (página 223) são indicados como atividades para sala de 
aula e os de 3 a 5 como tarefa de casa.

AULA 1

PREPARAÇÃO

Esse capítulo será dedicado à apresentação de técnicas para o cálculo das 
raízes de um polinômio. Todo o arsenal de propriedades que foi apresentado 
no capítulo passado será utilizado; procure sempre fazer a associação. 

Apresente aos alunos como calcular as raízes de um polinômio de maneira 
bastante simples; em seguida informe que eles terão que acompanhar as au-
las 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 co-
legas 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 eles tiveram alguma dificuldade 
em aplicar o teorema fundamental da álgebra.

Esta aula será dedicada à resolução de mais alguns exercícios.

Os exercícios de 7 a 14 (página 223) são indicados como atividades para sala 
de aula e os de 15 a 18 (página 224) como tarefa de casa.

AULA 2

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

Apresente o conceito de multiplicidade de uma raiz (página 224) e mostre a 
relação entre o grau de um polinômio e a quantidade de raízes que ele possui. 

Proponha aos alunos que apresentem gráficos de polinômios com raízes de 
multiplicidade diferentes; mostre como é a característica de cada gráfico. Se 
julgar conveniente, utilize softwares gráficos.

Para exemplificar, utilize os exercícios resolvidos (página 225). 

Os exercícios de 19 a 24 (página 226) são indicados como atividades para 
sala de aula e os de 25 a 28 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 tiveram dificuldade em apli-
car e relacionar a multiplicidade de uma raiz com o polinômio correspondente.

Apresente as relações de Girard (página 226), uma das principais ferramentas 
para encontrar as raízes de um polinômio. Apresente as relações grau a grau 
iniciando no 2o grau e encerrando no grau n (páginas 226 a 229). Utilize os 
exemplos (páginas 227 e 228) intercalando com suas explicações para evi-
denciar as formas de aplicação.

Utilize os exercícios resolvidos (páginas 229 e 230) para orientar os alunos na 
resolução das próximas atividades. 

Os exercícios de 29 a 33 (página 230) são indicados como atividades para 
sala de aula e os de 34 a 37 (páginas 230 e 231) como tarefa de casa.

AULA 3

AULA 4
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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 estão conseguindo aplicar 
as relações de Girard.

Esta aula será dedicada à resolução de mais alguns exercícios.

Os exercícios de 38 a 41 (página 231) são indicados como atividades para 
sala de aula e os de 42 a 44 como tarefa de casa.

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

Apresente o teorema das raízes complexas de um polinômio (páginas 231 e 
232), evidenciando sua relação direta com o grau do polinômio. Se for neces-
sário, revise como é o processo para encontrar o conjugado de um número 
complexo.

Utilize os exercícios resolvidos (página 232) para apresentar as aplicações 
necessárias.

Os exercícios de 45 a 50 (página 233) são indicados como atividades para 
sala de aula e os de 51 a 54 como tarefa de casa.

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

Apresente o teorema das raízes complexas de um polinômio (páginas 231 e 
232), evidenciando sua relação direta com o grau do polinômio. Se for neces-
sário, revise como é o processo para encontrar o conjugado de um número 
complexo.

Utilize os exercícios resolvidos (página 232) para apresentar as aplicações 
necessárias.

Os exercícios de 45 a 50 (página 233) são indicados como atividades para 
sala de aula e os de 51 a 54 como tarefa de casa.

AULA 5

AULA 6

AULA 7
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Determinam as raízes de um polinômio?

Aplicam o teorema fundamental da álgebra?

Decompõem um polinômio em fatores?

Determinam a multiplicidade de uma raiz?

Aplicam as relações de Girard?

Aplicam o teorema das raízes complexas?

Encontram os candidatos a raízes pelo teorema das raízes racionais?

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

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se eles conseguiram determinar os 
candidatos a raízes de um polinômio; se for necessário, revise o método.

Proponha o desafio (página 236) e, depois de mediação e tempo necessário, 
resolva-o com a turma.

Utilize o Boxe Troque ideias (páginas 237 a 239) para mostrar como progra-
mar um software para desenhar o gráfico de um polinômio.

AULA 8


