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APRESENTAÇÃO

1

Como sequência da unidade 3, serão estudados os Números complexos 
como um novo campo numérico e suas propriedades. Por meio das leituras 
propostas, será possível conhecer um pouco da história da construção da 
Matemática pelo homem, cultural e historicamente.

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

 DURAÇÃO: 
13 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Estudar, conhecer e reconhecer números complexos e suas pro-

priedades. 

 • Conhecer um pouco da história da construção da Matemática 
pelo homem, cultural e historicamente.

 • Aprofundar os conhecimentos que os alunos possuem sobre as 
operações e suas aplicações na resolução de equações.

 • Entender como as propriedades dos números complexos se re-
lacionam com as operações e com a resolução de problemas. 

 • Reconhecer e resolver problemas com números complexos.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Números e operações.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

Números complexos
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PREPARAÇÃO

Prepare os alunos para a definição e compreensão dos números complexos por 
meio de leituras que os levem a conhecer e refletir sobre a história e a necessida-
de da construção da Matemática pelo homem, levando-os a rever e aprofundar os 
conhecimentos sobre a operações e suas aplicações na resolução de equações.

AULA 1

Com o exemplo (página 182), no início do texto, mostre aos alunos a utilida-
de e a importância dos números complexos para a resolução de equações 
que a princípio não teria solução. Prossiga a aula com a leitura do texto Um 
pouco de história (páginas 182 e 183), mostrando aos alunos um pouco do 
surgimento dos números complexos e, consequentemente, da importância 
de Gauss e outros matemáticos para a matemática.

Com um computador e um retroprojetor, projete os textos (páginas 183 e 184) 
para definir números complexos e explicar os exemplos expostos.

AULA 2

Peça que façam a leitura da seção Para complementar e, em seguida, explane 
sobre a Igualdade e operações (adição, subtração, multiplicação e divisão) 
entre números complexos (páginas 185 a 187). 

AULA 3

Peça que, sentados em duplas, façam a leitura (páginas 187 e 188) sobre o opos-
to de um número complexo e potências de i. Em seguida, projete os exercícios 

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

 • Retroprojetor.

 • Computador ou notebook.
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(páginas 188 e 189) para facilitar a explicação e o entendimento dos exercícios 
resolvidos R1, R3, R4 e R6. Motive a participação dos alunos, associando a teoria 
com os exemplos e abra espaço para eles tirarem possíveis dúvidas. 

AULAS 4 E 5

Proponha que, sentados em duplas, os alunos coloquem os conteúdos estu-
dados até o momento sobre números complexos em prática, resolvendo os 
exercícios de 1 a 18 (página 190). 

Nesse momento é de extrema importância que você, professor, circule pela 
sala de aula mediando nas resoluções propostas e tirando dúvidas, quando 
necessário. 

Caso não os alunos finalizem todos os exercícios propostos nas duas aulas, 
solicite que façam em casa. 

AULA 6

Dê início a aula perguntando aos alunos quais dos últimos exercícios pro-
postos eles consideraram difíceis de resolver e resolva-os na lousa, sanando 
dúvidas existentes. 

Prossiga a aula realizando com os alunos a leitura Foco na leitura (página 
191). Aproveite a questão da Cefet-MG como exemplo para mostrar o quão 
importante é uma boa interpretação de texto para se chegar às resoluções de 
problemas de matemática. 

AULA 7

Com a explicação dos exercícios resolvidos R7, R8 e R9 (página 192), introdu-
za o conceito e a definição de módulo de um número complexo, tendo as ex-
plicações (página 191) como apoio. Em seguida, peça que os alunos formem 
grupos de 4 alunos e resolvam os exercícios 19, 23, 24, 26, 29 e 30 (página 
193). Deixe as respostas expostas na lousa para que eles cheguem nos resul-
tados esperados, auxiliando os grupos quando necessário.

AULA 8
 

Inicie a aula explicando sobre forma trigonométrica e forma polar (ou trigono-
métrica) de um número complexo (páginas 193 a 195). Peça para que, indivi-
dualmente, estudem e analisem os exercícios resolvidos R11 e R12 (páginas 
195 e 196), sanando as possíveis dúvidas que possam surgir. 
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Dê os exercícios 31, 32 33, 37, 38 e 40 para que resolvam em casa e tragam as 
dificuldades surgidas para a próxima aula. Lembre-os que os exercícios resol-
vidos do livro, analisados em sala de aula, podem ser usados como consulta 
e apoio para as resoluções.  

AULA 9
 

Sane as dúvidas trazidas pelos alunos na resolução dos exercícios propostos 
na última aula; se necessário, resolva alguns na lousa e aplique o Invente Você 
(página 196) como trabalho avaliativo realizado em duplas. 

AULA 10
 

Faço uso dos exemplos expostos (páginas 197) e do exercício resolvido R13 
(página 199), e explique sobre multiplicação e divisão na forma polar, pro-
pondo que os alunos resolvam os exercícios 42, 47, 50 (páginas 200 e 201). 
Seja um mediador nas resoluções dos exercícios e sane as dúvidas surgidas 
durante a aula. 

AULA 11
 

Leia, com os alunos, e explique Propriedades das raízes n-ésimas de um nú-
mero complexo (página 203). Explique a resolução do exercício resolvido R16 
e solicite que resolvam os exercícios 53, 55, 58, 60 e 61. 

AULA 12
 

Corrija na lousa, para toda a sala, os cinco exercícios propostos na última 
aula, sanando possíveis dúvidas.

AULA 13
 

Faça uso do item Palavras-chave (página 204), revisando e montando com os 
alunos um resumo de estudo sobre o conteúdo visto até o momento, desta-
cando os pontos mais significativos em relação aos principais itens estuda-
dos – Números complexos, Forma algébrica, Plano de Argand-Gauss, Módulo 
e forma trigonométrica. 

Proponha os exercícios da página 205, da seção Aprender a Aprender como 
lista extraclasse a ser entregue no dia de uma possível prova. Peça que es-
crevam em cada exercício, antes da resolução, os nomes dos conteúdos ma-
temáticos necessários para a resolução, contribuindo, assim, para uma boa 
assimilação do conteúdo aplicado.


