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APRESENTAÇÃO

1

Depois de estudar a resolução de sistemas sem o uso de matrizes, agora esse 
tema será estudado como forma de organizar dados para a resolução de pro-
blemas e a aplicação em métodos computacionais, para além da resolução 
de sistemas lineares. 

Muitos problemas podem ser resolvidos com o apoio de um sistema de equa-
ções lineares. Agora, os alunos irão conhecer as matrizes, uma ferramenta 
algébrica que pode simplificar a resolução de sistemas com mais equações 
e incógnitas. Além disso, o conjunto das matrizes possui toda uma estrutu-
ra em relação às operações de adição, multiplicação e inversão, que o torna 
interessante em si mesmo e como instrumento para representar diversas si-
tuações com muitos dados. Assim, deve-se acompanhar as aplicações das 
matrizes presentes nas seções Para complementar deste capítulo.

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

 DURAÇÃO: 
10 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Organizar dados. 

 • Reconhecer matrizes.

 • Representar diferentes situações.

 • Reconhecer e dominar a estrutura das matrizes em relação às 
operações de adição, multiplicação e inversão.

 • Desenvolver a interpretação de problemas, em específico, os re-
lacionados a matrizes.

 • Analisar eventuais problemas e criar soluções.

 • Resolver problemas com matrizes.

Matrizes
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 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Número e operações.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

 • Computador ou notebook.

 • Retroprojetor.

 • Acesso à internet com banda larga. 

PREPARAÇÃO

Trabalhe por meio de leituras de textos contextualizados a interpretação de 
problemas que envolvem matrizes e as formas de organizar dados para a 
resolução desses problemas.

Explore, analise e estude os exercícios resolvidos no decorrer do capítulo, os 
quais podem servir como apoio de estudo, e exemplos e modelos a ser segui-
dos para a resolução de outros exercícios envolvendo matrizes 2 x 2 e 3 x 3, 
além dos que envolvem determinantes e sistemas lineares n x n.

AULAS 1 E 2

Inicie o conteúdo sobre matrizes apresentando a importância e utilidade da 
organização de informações a partir do conteúdo (página 230), aproveitando 
para mostrar que no dia a dia se lida com elementos dispostos em linhas e co-
lunas, e que, em linguagem matemática, uma matriz nada mais é do que uma 
tabela retangular formada por números.  A partir daí, mostre a representação 
de matrizes e dê exemplos, além de apresentar as matrizes com característi-
cas especiais (matriz quadrada, matriz linha, matriz coluna e matriz transpos-
ta) (páginas 231 e 232). 
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Use o De olho na resolução para finalizar a explicação e demonstrar igualdade 
de matrizes por meio da análise do exercício resolvido R1.

Em seguida, proponha a resolução dos exercícios de 1 a 9 (página 234) para a 
assimilação e fixação do conteúdo. 

AULAS 3 E 4

Faça, na lousa, a correção dos exercícios solicitados na última aula, incenti-
vando a participação dos alunos e sanando suas dúvidas. 

Prossiga com o conteúdo, agora pedindo que primeiramente leiam os textos 
(páginas 236 a 238), para depois explanar sobre as operações de matrizes – 
adição, subtração e multiplicação de um número real por matriz. Leia, com a 
turma, o texto Matrizes e controle de tráfego (páginas 235 e 236), que apre-
senta exemplos de operações de soma de matrizes e multiplicação de uma 
matriz por um número. 

AULA 5
 

Proponha a resolução dos exercícios 10 a 12 (página 239) e peça que façam 
uso dos exercícios resolvidos R3 e R4 (página 238) como exemplos e apoio 
para as resoluções. 

Circule pela sala auxiliando os alunos na resolução dos exercícios e oriente-os 
para que resolvam os exercícios com facilidade auxiliem outros alunos. 

AULA 6
 

Com o auxílio do retroprojetor, projete as páginas 239 e 240 para que, por 
todos, seja bem visualizada e facilite a explicação do conteúdo sobre Multi-
plicação de Matrizes. Leia o exemplo que trata sobre notas de matemática e 
explique as operações feitas. 

Em seguida, projete a página 241 e peça que façam a leitura sobre Matriz 
identidade e que junto com um colega analisem a resolução do exercício R5. 
Sane possíveis dúvidas que possam surgir. 

AULA 7
 

Peça que os alunos formem duplas e leiam o texto da seção Foco na leitura 
e respondam às questões 1 e 2 (página 242). Em seguida, peça que resolvam 
os exercícios 13, 16, 17, 21 e 22 (páginas 243 e 244). 
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AULA 8
 

Faça a correção na lousa dos exercícios propostos na última aula. 

Aplique o exercício 3 da seção Invente você como atividade extraclasse. 

Discorra sobre Matrizes e resolução de sistemas, explicando sobre o método 
de eliminação de Gauss como resolução de sistemas lineares (páginas 244 
e 245). 

AULA 9
 

Peça para que os alunos analisem e estudem os exercícios resolvidos R8 e R9  
(páginas 245 e 246) e que os consultem em caso de dúvidas nas resoluções 
dos próximos exercícios propostos. Proponha a resolução dos exercícios (pá-
gina 246).

AULA 10
 

Com a participação dos alunos, realize a correção dos exercícios propostos 
na aula anterior.

Aproveite a variedade de exercícios propostos nas diferentes seções, os 
quais desenvolvem diferentes modos de pensar e estratégias, e aplique to-
dos os exercícios (página 247), das seções Foco no raciocínio lógico, Apren-
der a aprender e Foco na tecnologia como tarefa extraclasse. Para finalizar, 
leia o texto Um grande matemático e realize, a partir da leitura da seção 
Palavras-chave (página 248), um mapa conceitual de todo o conteúdo do 
capítulo estudado.  

Acompanhe e avalie os alunos quanto ao desenvolvimento das resoluções de 
diferentes exercícios propostos por meio de listas de exercícios e atividades 
extraclasses. 

Verifique, durante as participações em sala de aula, a capacidade de organizar 
e analisar dados retirados de problemas, que envolvem matrizes, e a capaci-
dade de criar soluções.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


