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APRESENTAÇÃO

1

Para completar o estudo de Álgebra, serão estudados os determinantes como 
instrumentos para a resolução e discussão de sistemas lineares. No entanto, 
o foco não será apenas nos determinantes, mas também no desenvolvimento 
dos alunos em relação à habilidade de decidir sobre a melhor forma de reso-
lução de um sistema, a partir das ferramentas que eles possuem e da forma 
e do tamanho do sistema linear que se deseja resolver.

Neste capítulo será abordada mais uma ferramenta algébrica para a resolu-
ção de sistemas lineares: os determinantes de matrizes quadradas. Ao final 
deste estudo, os alunos deverão ser capazes de optar pelo melhor método 
para resolver cada sistema.

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

 DURAÇÃO: 
7 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Fazer uso de determinantes como instrumentos para a resolu-

ção e discussão de sistemas lineares.

 • Desenvolver habilidade de decidir sobre a melhor forma de reso-
lução de um sistema.

 • Analisar eventuais problemas e criar soluções.

 • Resolver problemas que envolvem sistemas lineares.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Número e operações.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

Determinantes e resolução de  
sistemas lineares.
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 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

 • Computador ou notebook.

 • Retroprojetor.

 • Acesso à internet com banda larga. 

PREPARAÇÃO

Explore o conteúdo discutindo diferentes problemas que envolvem determi-
nante de matriz 2x2, determinante de matriz 3x3, determinantes e resolução 
de sistemas lineares n x n, determinantes e análise de sistemas e sistemas 
lineares homogêneos.

Oriente os alunos levando-os a analisar propostas de intervenção na realida-
de, contextualizando diferentes problemas.

Explore os exercícios resolvidos no decorrer do capítulo, os quais podem ser-
vir como exemplos e modelos a ser seguidos para a resolução de outros exer-
cícios, e aplique a lista de exercícios como atividade extraclasse para maior 
assimilação do conteúdo. 

AULAS 1 E 2

Realize a leitura do texto sobre nanotecnologia apresentando as matrizes e 
os determinantes como parte do estudo da vibração das moléculas como 
base para se construir componentes em nível atômico. 

Leia e explique sobre determinante de matriz 2 x 2 e determinante de matriz 3 
x 3 (páginas 251 e 252). Analise os exercícios resolvidos R1 e R2 (página 253), 
e peça que os alunos resolvam os exercícios 1, 3, 5, 8 e 9 (página 253).  Após a 
resolução dos dos exercícios pelos alunos, faça a correção aproveitando para 
reforçar a assimilação do conteúdo e sanar dúvidas.
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AULA 3

Explane sobre determinantes e resolução de sistemas lineares n x n; explique 
e defina a Regra de Cramer, citando que este é um método que só pode ser uti-
lizado em sistemas cujas matrizes incompletas têm determinantes não nulos 
(páginas 254 e 255). Proponha que os alunos façam os exercícios (páginas 
255 e 256), fazendo uso dos exercícios resolvidos R3 e R4 como exemplos 
para consulta em caso de dúvidas. 

AULAS 4 E 5
 

Inicie a aula com a correção dos exercícios propostos que os alunos julgarem 
mais complexos. 

Peça que, em duplas, leiam sobre Determinantes e análise de sistemas e 
Sistemas lineares homogêneos (páginas 256 e 257), respectivamente; que 
analisem os exercícios R5, R6 e R7 (páginas 256 a 258) e que resolvam os 
exercícios propostos da seção Fazer e aprender (páginas 257 e 258), respec-
tivamente. Circule pela sala de aula auxiliando os alunos nas resoluções e 
sanando dúvidas que venham a surgir. 

AULA 6
 

Para sintetizar todo o conteúdo estudado no capítulo em relação à resolu-
ção de sistemas lineares trabalhe com os alunos a seção Para complementar, 
aplicando a atividade proposta (página 259).

Ainda fazendo uso da regra de Cramer, resolva, com toda a turma, os exercí-
cios da seção Cálculo Rápido (página 261). Peça que os alunos finalizem os 
exercícios em casa como “lição de casa”.

AULA 7
 

Organize a turma em grupos de três alunos para que estudem e desenvolvam 
a seção Por dentro do Enem e dos vestibulares (páginas 264 e 265), finalizan-
do assim o estudo do capítulo sobre determinantes e sistemas lineares. Lem-
brando sempre que sua atuação como mediador é de extrema importância 
para que os objetivos propostos sejam alcançados. 
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Avalie a progressão dos alunos quanto ao desenvolvimento das resoluções 
de diferentes exercícios propostos. 

Aplique a lista de exercícios como atividade extraclasse para maior assimila-
ção do conteúdo envolvendo determinantes e sistemas lineares, bem como 
uma avaliação geral sobre os assuntos estudados.

Avalie a participação dos alunos e a forma que se organizam para resolver as 
tarefas propostas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


