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PERÍODO 
ESCOLAR

OBJETIVOS DE PRENDIZAGEM CONTEÚDOS BÁSICOS

1º BIMESTRE

 Utilizar o conhecimento
geométrico analítico na

interpretação e compreensão
de fatos, buscando intervir no

contexto atual.

 Reconhecer, prognosticar,
inferir e fazer análise de
padrões estatísticos em
situações do dia-a-dia,

construindo gráficos e tabelas.

Geometria Analítica:
Ponto, Distancia
Equação da Reta. 

Geometria Analítica: Equação 
da Circunferência.



 Curiosidades 1.

• O poder do “4”
• Escrito pelo brasileiro Júlio César de Melo e Sousa, sob o pseudônimo

Malba Tahan, o livro “O Homem que Calculava” trazia, entre outras
teorias, a dos “quatro quatros”. Segundo ela, é possível formar qualquer
número inteiro de 0 a 100 utilizando quatro numerais 4 e sinais de
operações matemáticas, como soma, divisão, exponenciação ou fatorial.
Deseja obter um “3”? É só fazer a seguinte operação: (4+4+4)/4.
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DESAFIO DOS QUATRO QUATROS

___    ___   ___   ___ = 1               

___    ___   ___   ___ = 2

___    ___   ___   ___ = 3

___    ___   ___   ___ = 4

___    ___   ___   ___ = 5

___    ___   ___   ___ = 6               

___    ___   ___   ___ = 7

___    ___   ___   ___ = 8

___    ___   ___   ___ = 9
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2º BIMESTRE

Identificar e aplicar padrões
multiplicativos e situações

problemas.

Aplicar os princípios aditivos e 
multiplicativos de contagem em

situações problemas.

 Princípio Fundamental 
da Contagem: Aditivo

Multiplicativo,
problemas de

contagem.
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https://sites.google.com/site/turbinadosdamatematica/

 Curiosidades 2.
Ele indicaria a 

harmonia, por isso 
estaria presente 

em obras de 
Leonardo da Vinci, 
em construções, 

como as Pirâmides 
do Egito, e até no 
comprimento das 
falanges humanas.



3º BIMESTRE

Aplicação dos princípios aditivos
e multiplicativos de contagem em

situações problemas.

Montar esquemas de análise das 
possibilidades de ocorrência de 
um evento, interpretando jogos, 

correlacionando o princípio
aditivo com as operações da 

teoria dos conjuntos.

Combinação e Arranjo
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 Curiosidades 3.
Problemas do Milênio

• Como poderá imaginar, cada um dos 7 problemas é tão complexo de
resolver, que só para compreender o enunciado é necessário ter
conhecimentos avançados de matemática. Por exemplo, um desses
problemas já fazia parte da lista de David Hilbert e passados mais de 100
anos ainda ninguém o conseguiu resolver. Ainda assim, para quem tiver
curiosidade ou quiser simplesmente tentar a sua sorte, poderá consultar a
lista com uma descrição detalhada dos Millennium Problems.
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4º BIMESTRE

Aplicar os princípios aditivos e 
multiplicativos de contagem em

situações problemas.

Compreender,  analisar
matematicamente a 

probabilidade de ocorrência de 
um fato.

Probabilidade:
possibilidade e cálculo de 

probabilidades.
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Gauss observou que se somasse o primeiro número com o último, 1 + 100,
obtinha 101. Se somasse o segundo com o penúltimo, 2 + 99, também
obtinha 101. Somando o terceiro número com o antepenúltimo, 3 + 98, o
resultado também era 101. Percebeu então que, na verdade, somar todos
os números de 1 a 100 correspondia a somar 50 vezes o número 101, o
que resulta em 5.050. E assim, ainda criança Gauss inventou a fórmula da
soma de progressões aritméticas. Gauss viveu entre 1777 e 1855 e foi, sem
dúvida, um dos maiores matemáticos que já existiram. É, por muitos,
considerado o maior gênio matemático de todos os tempos. É por isso que
ele também é conhecido como o Príncipe da Matemática.
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