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APRESENTAÇÃO

1

Nesta unidade serão estudados os recursos da Matemática para construir 
modelos que descrevem redes e desenvolver modelos que podem se trans-
formar em programas complexos de computadores que permitem pensar as 
diferentes redes e analisar eventuais problemas, criando soluções; e, ainda, 
aprender a representar algebricamente situações que envolvem mais de uma 
variável e analisar sistemas lineares com várias incógnitas por meio de recur-
sos novos: matrizes e determinantes. 

O livro segue uma ordem buscando justificar a origem dessas ferramentas 
algébricas na resolução de sistemas. Com o conhecimento trazido do ensino 
fundamental sobre a resolução de sistemas de equações do 1o grau com duas 
incógnitas, será ampliada a resolução para sistemas com três incógnitas. 

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
10 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Conhecer recursos da Matemática para construir modelos que 

descrevem redes.

 • Analisar eventuais problemas e criar soluções.

 • Aprender a representar algebricamente situações que envolvem 
mais de uma variável.

 • Analisar sistemas lineares com várias incógnitas por meio de 
recursos novos: matrizes e determinantes.

 • Resolver problemas que envolvem sistemas lineares.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Número e operações.

Sistemas lineares
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 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

 • Computador ou notebook.

 • Retroprojetor.

 • Acesso à internet com banda larga. 

PREPARAÇÃO

Trabalhe o conteúdo discutindo diferentes problemas com os alunos e os es-
timulando à argumentação. 

Analise com a turma, por meio dos exercícios propostos, o que torna um siste-
ma linear legítimo ou não para a solução de problemas, levando-os a analisar 
propostas de intervenção na realidade. 

Explore, analise e estude os exercícios resolvidos no decorrer do capítulo, os 
quais podem servir como apoio de estudo, e os exemplos e modelos a ser 
seguidos para a resolução de outros exercícios envolvendo sistemas lineares.

Aplique a lista de exercícios como atividade extraclasse para maior assimila-
ção do conteúdo. 

AULA 1

Leia a proposta apresentada pelo livro para a unidade (página 213); é impor-
tante que os alunos também saibam “aonde se quer chegar”, ou seja, os obje-
tivos propostos. 

Dê início ao desenvolvimento do conteúdo, expondo o problema apresentado 
sobre o peso máximo que um determinado elevador de um edifício pode car-
regar (página 214). Após ouvir as propostas de resolução dos alunos, faça a 
leitura do texto (página 215) e analise, com os alunos, o problema em questão, 



3Matemática para compreender o mundo | Matemática | Volume 2  – Capítulo 10

levando-os a perceber o que são equações lineares e o que faz determinadas 
soluções serem verdadeiras ou não. Assim, peça para que escolham, indivi-
dualmente, um dos três exercícios resolvidos (páginas 215 e 216), e o analise.

AULA 2

Retomando o conteúdo iniciado na aula passada, peça para que analisem os 
outros dois exercícios resolvidos (páginas 215 e 216); uma vez que um já foi 
analisado. Após sanar possíveis dúvidas, encaminhe-os a resolver os exercí-
cios 1, 2, 5 e 6 (página 217). Em seguida, peça que a partir da seção Invente 
você, façam a atividade proposta, desenvolvendo, assim, o domínio do conte-
údo, a capacidade de interpretação e a argumentação. 

AULA 3

Com a atividade elaborada por cada um dos alunos, proposta na última aula, 
peça para que a apliquem para os colegas, ou seja, a atividade desenvolvida 
por cada aluno deve ser resolvida por um colega de turma. Depois do tempo 
proposto para a resolução, e com o seu auxílio professor, peça que devolvam 
a atividade e faça a correção. Nesse momento, é importante a interação de 
toda a turma, inclusive a sua com a turma. Circule pela sala para um conta-
to maior com os alunos, sanando dúvidas e auxiliando nas correções. Conte 
com a ajuda de outros alunos, os quais finalizaram a resolução correta e ra-
pidamente. 

AULA 4
 

Leia o problemas exposto (página 217) e com o apoio do livro, para um dire-
cionamento e consulta, explane sobre Sistemas Lineares 2 x 2 e suas reso-
luções, explicando o método da substituição, da adição e pela representação 
gráfica (página 219). Prossiga solicitando que façam a leitura (página 219 e 
220) sobre a classificação de sistemas lineares – possível e determinado, im-
possível e possível e indeterminado. 

AULA 5
 

Use esta aula para o desenvolvimento de resoluções dos exercícios propos-
tos. Proponha que os alunos sentem em duplas e resolvam os exercícios 9, 
10, 12, 15, 16 e 19 (páginas 220 e 221). No exercício 10, aproveite para des-
tacar a posição relativa entre as retas que representam as equações de cada 
item e faça uma observação importante quanto à possível resolução apenas 
analisando os coeficientes angulares e lineares de cada equação. Leve os alu-
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nos a analisar propostas de intervenção na realidade por meio da resolução 
dos exercícios 15 e 16.  

AULA 6
 

Faça a correção na lousa dos exercícios propostos na última aula. Em segui-
da, trabalhe com os alunos a seção Foco na tecnologia sobre o sistema linear 
e o programa freeware “Winplot” – um software distribuído gratuitamente pela 
internet –, que pode auxiliá-los nas resoluções dos problemas, assim como 
na construção de retas. Primeiramente, deixe os alunos se familiarizarem 
com o programa e depois dê instruções iniciais necessárias para a resolução 
de problemas, para, então, responderem às questões previstas (página 222). 
Peça que entreguem a atividade e as avalie. 

AULAS 7 E 8
 

Dê início à aula com a leitura (páginas 223 e 224) sobre os Sistemas Lineares 
3 x 3, incluindo método de resolução e classificação. Organize-os em duplas e, 
em seguida, peça que analisem os exercícios resolvidos R4 e R5 (página 225), 
os quais servirão como modelo e exemplo para a resolução dos exercícios 
propostos. Circule pela sala sanando dúvidas que venham a surgir e orientan-
do-os nas resoluções dos exercícios de 21 a 30 (páginas 226 e 227). 

Após o tempo cedido para as duplas interpretarem, analisarem e resolverem 
os exercícios, faça, com a participação dos alunos, a correção na lousa, pe-
dindo que eles anotem os principais erros de procedimento que cometeram, 
para, dessa forma, promover uma conversa sobre que estratégias podem ser 
criadas para que os erros cometidos não se repitam. 

AULAS 9 E 10
 

Comece a aula direcionando a atenção dos alunos para a seção Palavras-
chave (página 228), pedindo um breve resumo do conteúdo deste capítulo, 
seguido da apresentação dos exercícios 1 e 2 da seção Foco no raciocínio 
lógico como atividade extraclasse (página 227). 

Organizados em grupos de três alunos, desenvolva, na sala de aula, com os 
alunos, os exercícios das seções Cálculo Rápido e Aprender a Aprender. Sua 
mediação é de extrema importância.
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Acompanhe e avalie a progressão dos alunos quanto ao desenvolvimento das 
resoluções de diferentes exercícios propostos. 

Verifique o rendimento das soluções, da interpretação e argumentação peran-
te os exercícios propostos no decorrer do capítulo. 

Aplique a lista de exercícios como atividade extraclasse para maior assimila-
ção do conteúdo envolvendo sistemas lineares. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


