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APRESENTAÇÃO

1

Dê início ao conteúdo que será estudado na Unidade 3 com exemplos de onde 
a álgebra é encontrada, mostrando que ela está presente em muitos momen-
tos de estudo da matemática, desde o ensino fundamental. 

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

 DURAÇÃO: 
8 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Conhecer e estudar as estruturas matemáticas dos polinômios.

 • Entender como as propriedades dos polinômios se relacionam 
com as operações e com a resolução de problemas algébricos.

 • Reconhecer as diferenças entre monômios, binômios, trinômios 
e polinômios. 

 • Identificar polinômios nulos e idênticos entre si. 

 • Reconhecer e resolver problemas com funções polinomiais.

 • Realizar operações de adição, subtração, multiplicação e divi-
são entre polinômios.

 • Reconhecer e dominar os três diferentes processos de divisão 
entre polinômios (Método da Chave, Métodos de Descartes e 
Divisão de um polinômio por um binômio do 1o grau).

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Números e operações.

Estudo de polinômios
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PREPARAÇÃO

Por meio de uma leitura sobre o que vem a ser Álgebra, diga aos alunos que os 
conteúdos estudados nos próximos capítulos da unidade 3 estão associados 
a conhecimentos por eles já estudados anteriormente, e que o estudo dos po-
linômios neste capítulo é um aprofundamento do que já estudaram no ensino 
fundamental e em funções.

AULAS 1 E 2 

Leia com os alunos o texto Você conhece a origem da palavra “álgebra”? (pági-
na 162) para definir a palavra “álgebra”, o seu significado e sua função, levan-
do os alunos, por meio do exemplo exposto no texto, a ideia de polinômios e 
monômios.

Com os exemplos citados (páginas 163 e 164) explique as diferenças entre 
monômio, binômio, trinômio e polinômios, além de levá-los a reconhecer a 
características dos polinômios nulos e idênticos.

Para a fixação do conteúdo proponha que os exercícios do 1 ao 10 (página 
165) sejam resolvidos, usando os exercícios resolvidos R1 e R2 (página 164) 
como exemplos de apoio para resolução. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

 • Retroprojetor.

 • Computador ou notebook.



3Matemática para compreender o mundo | Matemática | Volume 3  – Capítulo 8

AULA 3

Relembrando, com uma pequena retomada de conteúdo sobre funções, mos-
tre que o estudo de polinômios permite aprofundar os conceitos de funções 
para as de grau maior que 2 (página 166 e 167). Peça que, em duplas, anali-
sem o exercício resolvido R3 (página 167) e tirem possíveis dúvidas que pos-
sam surgir com você, que estará circulando pela sala de aula ou com o colega 
de turma da dupla. Em seguida, peça que resolvam em sala de aula os exercí-
cios 11, 12, 14 e 16.

AULAS 4 E 5

Retome o conteúdo da última aula realizando a correção dos últimos exercí-
cios propostos (11, 12, 14 e 16), deixando claro para os alunos que este é um 
momento também para que tirem possíveis dúvidas.  

Após a correção, feita na lousa, dê continuidade ao conteúdo destacando 
para os alunos que investigar como um conceito algébrico se relaciona com 
as quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão) é um proce-
dimento característico no estudo de qualquer novo conceito em matemática. 
Introduza as quatro operações com polinômios e suas peculiaridades (pági-
nas 168 e 169). Escolha itens dos exercícios 18 e 19 para resolver na lousa 
um exemplo de cada uma das três operações apresentadas (adição, subtra-
ção, multiplicação) entre polinômios, e peça para que resolvam o restante dos 
itens, não resolvidos, e os exercícios 20, 22 e 23 (página 174). É importante 
que, nesse momento da resolução, você esteja circulando pela sala de aula 
mediando o aluno na resolução e sanando possíveis dúvidas. 

AULA 6

Apresente os três métodos para a divisão de polinômios – Método da chave 
(páginas 169 a 171); Método de Descartes (página 171) e Divisão de um poli-
nômio por um binômio do 1o grau (páginas 171 e 172). Em seguida, analise, 
com os alunos, os exercícios resolvidos R4 e R6 (páginas 172 e 173), respec-
tivamente. Peça que eles resolvam, em duplas, os exercícios 27, 28, 29, 32 e 
34 (páginas 174 e 175). 

AULA 7

Proponha a leitura e o estudo, em duplas, dos textos Divisibilidade por x – a 
e Decomposição em fatores e resolução de equações polinomiais (páginas 
175 e 176). Prossiga com as explicações dos exercícios resolvidos R7, R9 e 
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R11 (páginas 176 e 177) e, com o auxílio do retroprojetor, projete os exercícios 
em questão para melhor visualização e entendimento da classe. Para fixar o 
conteúdo, peça que os alunos resolvam os exercícios de 39 a 45 (177 e 178). 

AULA 8

Faça a correção dos exercícios de 39 a45 (páginas 177 e 178). 

Para finalizar o capítulo, proponha o Aprender a aprender (página 179) como 
atividade extraclasse, avaliando os conhecimentos adquiridos durante o de-
senvolvimento do capítulo 8.


