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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Construir um embasamento teórico adequado para o desenvolvimento do Cálculo, da Álgebra 

Linear, da Física e de outras disciplinas ligadas à Geometria Analítica e Álgebra Vetorial. 

-Desenvolver uma visão algébrica e geométrica ampla para ser aplicada em problemas ligados à 

Engenharia e Física. 

-Definir, representar e operar com vetores. 

-Reconhecer e determinar equações da reta, plano, cônicas e quádricas. 

-Capacitar-se para formular inferências a respeito dos entes geométricos, através do estudo de suas 

equações. 

-Desenvolver a capacidade de utilizar conhecimentos adquiridos. 

OBJETIVOS GERAIS 

Desenvolver os conhecimentos necessários para as aplicações no espaço das retas, curvas e 

sólidos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Vetores 

1. Definição de vetor; 

1.2 Operações com vetores; 

1.3  Ângulo de dois vetores; 

1.4 Produto escalar; 

1.5 Produto vetorial. 

 

2. Retas 

2.1 Equações da reta; 

2.2 Ângulo de duas retas; 

2.3 Posições relativas de duas retas. 

 

3. Planos 

3.1 Equações do plano; 

3.2 Ângulo de dois planos; 

3. Paralelismo e perpendicularismo entre retas e planos; 

3.4 Interseção de dois planos e de reta com plano 

 

4. Cônicas 

4.1 Parábola 

4.2 Hipérbole 

4.3 Elipse 

 

5. Superfícies Quádricas 

5.1 Superfícies de revolução; 

5.2 Superfícies cônicas; 

5.3 Superfícies cilíndricas. 

 



AVALIAÇÃO 

 

4 avaliações escritas 

1 avaliação repositiva _ repõe uma avaliação perdida 

1 avaliação-diagnóstico 

4 listas de exercícios (L1, L2,L3,L4)_ valor 1,0 ponto cada 

1 AED_ valor 2,0 cada 

Avaliação Interdisciplinar (A.I.) _ valor 1,0 ponto 

  

N1 = [P1 (9,0) + P2 (9,0) + L1 (1,0) + L2(1,0)/]2 ,         𝑁1 ≤ 10,0           

 

 PN2 = [P3 (8,0) + P4 (8,0) +L3 (1,0) + L4(1,0) +  AED 2 (2,0)]/2,    𝑃𝑁2 ≤ 9,0          (1,0 

ponto extra) 

                     

 N2 = PN2 (9,0) + A.I. (1,0) 

  

A frequência será computada em cada encontro, será considerado aprovado na disciplina o aluno 

que obtiver a frequência mínima de 75% e Nota Final (NF) igual ou superior a cinco. 

 

𝑁𝐹 = 𝑁1 × 0,4 + 𝑁2 × 0,6 ≥ 5,0 
 

Obs.: Se, por algum motivo, o aluno perdeu qualquer uma das avaliações, esta será aplicada 

após a P2 (Avalições P1 e P2) e P4( Avaliações P3 e P4). Para isto, é necessário entrar em 

contato com a professora e apresentar o atestado médico. 
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CRONOGRAMA 

06/02- Reunião dos alunos com o Coordenador, Diretor e Professores do curso 

09/02- Apresentação do Cronograma 

13/02- Aplicação da avaliação-diagnóstico 

15/02- Vetores. Definição de vetor. Módulo de um vetor. Vetor unitário e vetor nulo. Operações               

com vetores. Vetores no R² e no R³.(Utilização do software Geogebra) 

20/02- Decomposição de um vetor no R² e no R³. Expressão analítica de um vetor. Igualdade de 

vetores e operações. Vetor definido por dois pontos. 

23/02- Produto escalar. Definição e propriedades do produto escalar Cálculo do ângulo entre dois 

vetores. Resolução de exercícios. 

 

02/03- Projeção de um vetor sobre outro.  



06/03- Produto vetorial 

09/03- Resolução de exercícios. 

13/03- Aula de dúvidas/ Lista de exercícios L1 

16/03 - Avaliação P1 

20/03- Entrega da avaliação e comentários. Produto misto. 

23/03 - Definição do produto misto. Propriedades do produto misto.  

27/03- Interpretação geométrica do módulo do produto misto. Exercícios 

30/03- A reta no R² e exercícios 

 

03/04- A reta no R³ e exercícios 

06/04- O plano e exercícios 

10/04- Aula de dúvidas/ Lista de exercícios L2 

17/04-Avaliação P2 

24/04- Estudo da Elipse. Equações, propriedades e gráficos da Elipse. 

27/04- Aula de exercícios.    

 

04/05- Estudo da Hipérbole. Gráficos e Propriedades da Hipérbole. 

08/05- Translação de eixos 

11/05- AI 

15/05- Aula de Dúvidas/Lista L3 

18/05- Avaliação P3 

22/05- Entrega da AED e apresentação dos trabalhos 

24/05- III Jornada da Cidadania 

25/05- III Jornada da Cidadania 

 

 

01/06- Paraboloide e Elipsoide  

05/06- Hiperboloides e Aula de exercícios 

08/06- Superfícies Cilíndricas e Superfícies Cônicas 

12/06- Aula de dúvidas/ Lista L4 

19/06- Avaliação P4 

22/06- Avaliações Repositivas da N2 

26/06- Entrega de notas 

                                                                                                                                                                                                                              
 

AED 

Descrição da atividade: Os alunos produzirão as quádricas, podendo ser material concreto ou 

com o apoio de softwares (Geobebra, Matlab, Autocad, etc.) 

 

Objetivo da atividade: Desenvolver uma visão geométrica ampla para ser aplicada e reconhecida 

em problemas ligados à sua área de atuação. Além disso, poderão desenvolver e conhecer 

tecnologias também ligadas à sua área. 

 

Cronograma: O projeto deverá ser entregue dia 22/05.  

Ao longo do mês de maio serão feitas algumas intervenções para retirada de dúvidas e 

apresentação de preliminares do trabalho. 

 

Critério de Avaliação: A professora avaliará os conceitos matemáticos, a estrutura do trabalho, a 

compreensão do aluno quanto ao tema, a aplicação dos conceitos trabalhados em sala, a utilização 

adequada dos softwares, etc. 

 

Bibliografia: As outras bibliografias serão fornecidas de acordo com o tema escolhido por cada 



grupo de alunos. 

 

 

MATERIAL DE APOIO 

 GeogebraTube 

https://tube.geogebra.org/?lang=pt_BR 

 Aulas do Professor Aquino 

http://www.youtube.com/watch?v=YPbw3mUUSqg (vetores) 

http://www.youtube.com/watch?v=pc-kuiqM8LI&list=PLB7242F99B0310710 (definição de vetores) 

http://www.youtube.com/watch?v=fKOYw2TbQjc&list=PLB7242F99B0310710 (soma de vetores) 

http://www.youtube.com/watch?v=fKOYw2TbQjc&list=PLB7242F99B0310710 (produto por escalar) 

www.youtube.com/watch?v=fKOYw2TbQjc&list=PLB7242F99B0310710 (vetores no plano e espa-

ço) 

www.youtube.com/watch?v=fKOYw2TbQjc&list=PLB7242F99B0310710 (operações com vetores) 

www.youtube.com/watch?v=fKOYw2TbQjc&list=PLB7242F99B0310710 (modulo) 

www.youtube.com/watch?v=fKOYw2TbQjc&list=PLB7242F99B0310710 (desigualdades) 

www.youtube.com/watch?v=fKOYw2TbQjc&list=PLB7242F99B0310710 (projeção ortogonal) 

www.youtube.com/watch?v=fKOYw2TbQjc&list=PLB7242F99B0310710 (produto vetorial) 

www.youtube.com/watch?v=fKOYw2TbQjc&list=PLB7242F99B0310710 (volume paralelepípedo) 

www.youtube.com/watch?v=fKOYw2TbQjc&list=PLB7242F99B0310710 (produto interno) 

www.youtube.com/watch?v=fKOYw2TbQjc&list=PLB7242F99B0310710 (área paralelogramo) 

 Academia Khan  http://www.khanacademy.org/ 

 

METODOLOGIA 

- Aulas expositivas dialogadas; 

- Aulas com recurso Datashow, calculadora e softwares estatísticos; 

- Formação de grupos para discussão e definições de problemas; 

- Estudo dirigido: resolução de exercícios em classe com o uso do computador (apoio 

calculadora/softwares); 

- Aplicação de provas escritas; 

- Aulas de dúvidas e reforço. 

 

 


