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APRESENTAÇÃO

1

As Equações Polinomiais serão estudadas completando o estudo sobre Po-
linômios, do ponto de vista algébrico, com aplicações do conteúdo nas reso-
luções dos problemas de máximo e mínimo das funções polinomiais, para 
avançar no conhecimento em interpretação gráfica.

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

 DURAÇÃO: 
8 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Estudar, conhecer e reconhecer equações polinomiais.

 • Fazer uso das equações polinomiais nas resoluções dos proble-
mas de máximo e mínimo. 

 • Interpretar gráficos de funções polinomiais.

 • Reconhecer e resolver problemas com equações polinomiais. 

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Números e operações.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

Equações Polinomiais
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PREPARAÇÃO

Completando o estudo sobre Polinômios, do ponto de vista algébrico, serão 
estudadas as Equações Polinomiais. E para que os alunos conheçam as apli-
cações do conteúdo estudado nas resoluções dos problemas de máximo e 
mínimo das funções polinomiais, será estudada a interpretação gráfica des-
sas funções.

AULA 1

Inicie o conteúdo expondo o problema apresentado (página 206). Em segui-
da, faça, com os alunos, a leitura dos textos (página 207), explicando sobre 
equação polinomial até chegar em sua definição. Resolva os exercícios 1 e 2 
da seção Fazer e aprender na lousa, como exemplos. 

Finalize a aula solicitando que os alunos realizem como lição de casa os exer-
cícios do Invente você e entreguem na próxima aula. 

AULA 2

Explane sobre o texto Teorema fundamental da álgebra e teorema da decom-
posição (páginas 208 e 209), destacando dois principais pontos do conteúdo: 
que não há fórmulas resolutivas para equações polinomiais de qualquer grau, 
e que existe a possibilidade de decompor um polinômio em fatores quando 
n ≥ 1 somente devido ao Teorema da Decomposição em Fatores. Seguindo. 
Peça que, em duplas, analisem os exercícios resolvidos R1 e R2 (página 209), 
sanando as dúvidas com um colega de sala ou com você. 

Em um segundo momento da aula, explane sobre multiplicidade de uma 
raiz (páginas 209 e 210). Peça que, em duplas, analisem os exercícios re-
solvidos R3 e R4 (página 210), sanando as dúvidas com o colega de sala 
ou com você. 

 • Caderno.

 • Retroprojetor.

 • Computador ou notebook.
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AULA 3

Proponha a resolução dos exercícios de 3 a 13 do Fazer e Aprender (página 
210) para a assimilação do conteúdo estudado. Circule pela sala mediando os 
alunos na resolução e sanando possíveis dúvidas. Abra espaço e incentive os 
alunos que tiverem maior facilidade com o conteúdo a auxiliar outros alunos 
a também compreenderem o conteúdo e chegarem à resolução. Exponha e 
explique a resolução, se necessário, de algum exercício que a maioria dos 
alunos vierem a considerar difícil.

AULA 4

Para apresentar as relações de Girard, retome a resolução de uma equação 
do 2o grau utilizando soma e produto. Em seguida, apresente as relações para 
uma equação do 3o e do 4o grau e verifique se eles compreendem a lógica 
para montar essas relações. Resolva os exercícios R5 a R7 (página 212). Veri-
fique as dúvidas. Solicite a resolução dos exercícios 15 e 17 (página 212) para 
ver se eles entenderam o conteúdo. Os demais exercícios desta página e da 
página seguinte podem ser utilizados como lição de casa.

AULA 5

Verifique se os alunos tiveram dúvidas na resolução dos exercícios solicita-
dos antes de dar continuidade ao conteúdo. Sugerimos resolver o exercício 
27 na lousa.

Apresente o teorema das raízes complexas com um exemplo numérico e re-
solva o exercício R8 (páginas 213 e  214) como exemplo. Peça que eles re-
solvam os exercícios 29 e 33 (página 214) para verificar se compreenderam a 
teoria. Em seguida, peça que, em duplas, eles resolvam os exercícios 35, 36 e 
37 (página 215).

AULA 6

Antes de dar continuidade ao conteúdo, verifique se os alunos compreende-
ram os conceitos até aqui. Se necessário, solicite que os alunos elaborem um 
pequeno resumo do conteúdo para consultarem sempre que necessário.

Utilizando o texto (páginas 215 e 216) apresente aos alunos o conteúdo so-
bre pesquisa de raízes racionais. Resolva o exercício R11 (página 216) como 
exemplo. Peça que os alunos resolvam o exercício da seção Foco na leitura.
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AULA 7

Reserve esta aula para a resolução de exercícios e peça que os alunos resol-
vam os exercícios 38 a 47 (página 217). Circule na sala verificando as dúvidas 
que surgirão durante a resolução. Dê atenção especial aos exercícios 44 e 45 
e, se necessário, resolva-os na lousa.

AULA 8
 

Para complementar o conteúdo, leia com os alunos o texto (página 218) sobre 
os gráficos das funções polinomiais. Por fim, solicite a resolução dos exercí-
cios 1 a 4 (página 225).


