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APRESENTAÇÃO

1

Dando continuidade ao estudo da Geometria Analítica, será feito o estudo da 
reta, explorando suas equações e posições relativas.

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

 DURAÇÃO: 
6 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Determinar uma equação de reta a partir da condição de alinha-

mento.

 • Determinar uma equação de reta a partir de dois pontos.

 • Determinar uma equação de reta a partir de seu coeficiente an-
gular e um ponto.

 • Identificar o ângulo de inclinação de uma reta.

 • Determinar o coeficiente angular de uma reta.

 • Reconhecer a posição relativa entre duas retas.

 • Resolver problemas de paralelismo e perpendicularidade.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Números e operações.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

Estudo analítico da reta
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PREPARAÇÃO

Antes de iniciar o capítulo, diga aos alunos que os conhecimentos utilizados 
no capítulo anterior serão utilizados; ainda será necessário utilizar o conteúdo 
apropriado sobre pontos. 

AULA 1 

Utilizando a condição de alinhamento, determine a equação de uma reta con-
siderando dois pontos conhecidos e um genérico P (x, y). Em seguida, escolha 
três pontos quaisquer para mostrar quando um ponto pertence ou não à uma 
reta. Em seguida faça o exercício R1 (página 94). Peça que os alunos resol-
vam os itens a e c, do exercício 1 (página 96) e façam, também, o exercício 3 
da mesma página. Verifique as dúvidas antes de dar continuidade. Os demais 
itens do exercício 1 e os exercícios 4, 6, 8 e 10 (páginas  96 e 97) podem ser 
solicitados como lição de casa.

AULA 2

Utilizando o retroprojetor, apresente retas com diferentes tipos de inclinação 
(páginas 100 e 101). Em seguida, apresente o coeficiente angular de uma reta 
e como calculá-lo. Por fim, apresente a equação reduzida de uma reta. Como 
exemplo, faça o exercício R6 (página 102).

AULA 3

Divida os alunos em duplas para resolverem os exercícios (páginas 102 e 
103). Os alunos podem ter mais dúvidas nas resoluções dos exercícios 26 e 

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

 • Retroprojetor.
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28. Se necessário, faça a resolução destes na lousa. Resolva as dúvidas pen-
dentes antes de dar continuidade ao conteúdo.

AULAS 4 E 5

Retome com os alunos os conceitos de retas paralelas distintas e coinciden-
tes, concorrentes e perpendiculares aprendidos em Geometria espacial de po-
sição. Utilize o retroprojetor para ilustrar cada exemplo. Em seguida, pergunte 
aos alunos como eles podem relacionar esses conceitos com a Geometria 
Analítica; se necessário, faça as ilustrações no plano cartesiano. Espera-se 
que os alunos percebam a relação entre os coeficientes angulares e lineares 
dessas retas. Resolva o exercício 32 (página 106) como exemplo e também 
os exercícios R11, da mesma página, e o exercício R13 (página 108). Peça 
que os alunos resolvam, em sala, os exercícios 33, 34 e 35 (página 106) e os 
exercícios 40, 41, 43 e 45 (páginas 108 e 109). Os demais exercícios (páginas 
106 a 109) podem ser solicitados como lição de casa. 

AULA 6

Verifique se os alunos tiveram dúvidas nos exercícios resolvidos em sala ou 
na lição de casa. Se necessário, resolva alguns na lousa.


