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PLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

SEMANAS 1 E 2

EIXO TEMÁTICO:

I - Números, contagem e análise de dados.

II - Funções Elementares e Modelagem.

TEMA / TÓPICO(S):

3. Potências de dez e ordem de grandeza.

8. Função do primeiro grau.

16. Plano cartesiano.

HABILIDADE(S)DE:

3.1. Resolver problemas que envolvam operações elementares com potências de dez.

8.1. Identificar uma função linear a partir de sua representação algébrica ou gráfica.

8.3. Reconhecer funções do primeiro grau como as que têm variação constante.

8.4. Identificar uma função do primeiro grau a partir de sua representação algébrica ou gráfica.

8.9. Reconhecer uma progressão aritmética como uma função do primeiro grau definida no conjunto dos 
números inteiros positivos.

16.3. Resolver problemas que envolvam simetrias no plano cartesiano.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Notação científica, sistemas de equações e função do primeiro grau.

TEMA: Notação Científica, Sistema de Equações e Função do Primeiro Grau. 

Caro(a) estudante, vamos analisar situações envolvendo potências, plano cartesiano e funções. Prova-
velmente você reconhece estas situações do dia a dia como fazer um pagamento de conta de energia ou 
telefone ou uma conta qualquer, pegar um Uber para fazer um deslocamento e muitas outras atividades 
do cotidiano. 

A Matemática apresenta invenções tão sutis que poderão servir não só para satisfazer os 
curiosos como, também para auxiliar as artes e poupar trabalho aos homens. (Descartes)

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
NOME DA ESCOLA:
ESTUDANTE:
TURMA:
TURNO:
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Quando vamos resolver problemas que envolvem quantidades numéricas e que, geralmente, recorre-
mos ao uso de equações para representar tais situações devemos considerar mais de uma equação 
simultaneamente, o que depende, dessa forma, da elaboração de sistemas.

Vários problemas matemáticos podem ser solucionados utilizando sistemas lineares, para isso, deve-
mos entender os elementos de um sistema linear, quais métodos utilizar e como determinar sua solução.

A solução de um sistema linear é todo conjunto ordenado e finito que satisfaz ao mesmo tempo todas 
as equações do sistema. A quantidade de elementos do conjunto solução sempre é igual ao número de 
incógnitas do sistema. 

Segue sugestão para você revisar o conteúdo sobre sistema de equações.

Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1k-MJnTwzOTsBlvLMXmbtI76POegXxWXu/view?usp=sharing>. Acesso em: 29 jan. 2021.

Exemplo: Julia fabrica bombons de chocolate para vender. Para comprar todos os ingredientes, ela pos-
sui  R$ 450,00. Os ingredientes essenciais para fabricar um bombom grande custam R$ 5,00 e para fa-
bricar um bombom pequeno, R$ 3,00. Julia planeja fabricar 100 bombons. Qual é o sistema de equações 
que modela a situação descrita? 

ATIVIDADES

1 - As células da bactéria Escherichia coli têm formato cilíndrico, com 8 x 10−7 metros de diâmetro. O 
diâmetro de um fio de cabelo é de aproximadamente 1 x 10−4 metros. Dividindo-se o diâmetro de um fio 
de cabelo pelo diâmetro de uma célula de Escherichia coli, obtém-se, como resultado 

a) 200. 
b) 135 . 
c) 140. 
d) 125.

Adaptado de: <https://www.passeidireto.com/pergunta/72150714/as-celulas-da-bacteria-escherichia-coli-tem-formato-cilindrico-
com-8-10-%E2%88%92-7-metr>. Acesso em: 29 jan. 2021.
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2 - A soma do resultado de dois números distintos em que um deles seja o dobro do maior aumentado 
com o triplo do menor que resulta em 28, e o maior deles aumentado com quíntuplo do menor dá 7. 
Estamos falando do número 

a) 15.
b)  -2.
c) 17.
d)  -15.

3 - Sabendo que os pontos (2 , -3) e (-1 , 6) pertencem ao gráfico da função f: R → R definida por f(x) = ax 
+ b, a diferença entre o valor de “b” e o valor de “a” é 

a) 3.
b) 6.
c) 0.
d) -3.

4 - Sejam as funções f(x) = 3x + 2m e g(x) = -2x + 1. O valor de m sabendo que f(0) – g(1) =3  é igual a

a) 4.
b) 3.
c) 2.
d) 1.

5 - Uma pessoa obesa, pesando num certo momento 156kg, recolhe-se a um SPA onde se anunciam 
perdas de peso de até 2,5kg por semana. Suponhamos que isso realmente ocorra. Nessas condições:

a) Encontre uma fórmula que expresse o peso mínimo, P, que essa pessoa poderá atingir após 
nove semanas.

b) Calcule o número mínimo de semanas completas que a pessoa deverá permanecer no SPA 
para sair de lá com menos de 120 kg de peso. 

c) Expresse lei de formação para função e esboce no plano cartesiano.
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Adaptado de: <https://professor.bio.br/matematica/comentarios.asp?q=122&t=Funcoes>. Acesso em: 29 jan. 2021.
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SEMANAS 3 E 4

EIXO TEMÁTICO:

II – Funções Elementares e Modelagem.

TEMA / TÓPICO(S):

8. Função do primeiro grau.

10. Função do segundo grau.

12. Função exponencial.

16. Plano cartesiano.

HABILIDADE(S)DE:

8.1. Identificar uma função linear a partir de sua representação algébrica ou gráfica.

8.5. Representar graficamente funções do primeiro grau.

8.6. Reconhecer funções do primeiro grau crescentes ou decrescentes.

10.1. Identificar uma função do segundo grau a partir de sua representação algébrica ou gráfica.

10.2. Representar graficamente funções do segundo grau.

10.4. Resolver situações-problema que envolva as raízes de uma função do segundo grau.

10.5 Resolver problemas de máximos e mínimos que envolvam uma função do segundo grau.

12.2. Resolver problemas que envolvam uma função do tipo y(x) =kx

16.3. Resolver problemas que envolvam simetrias no plano cartesiano.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Função quadrada, função exponencial representação gráfica de funções.

TEMAS: Funções

Caro(a) estudante, agora você vai recordar funções e suas representações. O trabalho com funções 
relaciona as atividades desenvolvidas em sala de aula com situações reais encontradas em seu cotidia-
no, mostrando alternativas também para amenizar as dificuldades de aprendizagem desse conteúdo, 
encontradas no meio escolar. 

Felizes aqueles que se divertem com problemas que educam a alma e elevam o espírito.  
(Fenelon)

Muito usado na matemática como ferramenta para resolvermos situações envolvendo equação do se-
gundo grau as equações do tipo ax² + bx + c = 0 com a, b e c ∈ R, onde a ≠ 0. Também usadas em função.

Os parâmetros da equação são:

• a – coeficiente principal
• b – coeficiente secundário
• c – termo independente

Exemplo:

• 2x² + 5x + 3 = 0 (essa é uma equação do segundo grau, veja o grau 2 na primeira incógnita)

Chamamos a, b e c de coeficientes, a é sempre coeficiente de x², b é sempre coeficiente de x, e c é 
sempre coeficiente do termo independente.
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Exemplos:

• 3x² + 4x + 1 = 0: é uma equação do segundo grau, com a = 3, b = 4, c = 1.
• x² – x – 1 = 0: é uma equação com grau 2, com a = 1, b = –1, c = –1 .
• 9x² – 5x = 0: também é uma equação de grau 2, com a = 9, b = –5, c = 0.
• 5x² – 4 = 0: equação do segundo grau, com a = 5, b = 0, c = –4.

Toda equação do segundo grau pode apresentar até duas soluções diferentes. Em todos os casos estas 
soluções podem ser obtidas pela fórmula de Bhaskara.

Raízes de uma equação do 2º grau

Para resolvermos uma equação do 2º grau é necessário que encontremos as raízes da equação. As raí-
zes são valores que quando substituímos nas incógnitas, tornam a sentença verdadeira. Assim, as raí-
zes da equação formam o conjunto solução ou o conjunto verdade da equação.

As soluções da equação do segundo grau são chamadas de raízes da equação, sobretudo por apresen-
tar na fórmula de Bhaskara uma radiciação. São apresentadas de forma separadas por x1 e x2. Onde:

    

Dentro do radical da fórmula de Bhaskara temos b² – 4ac, chamado de discriminante. Ele é represen-
tado pela letra grega maiúscula delta (Δ). O delta determina o total de soluções da equação do segundo 
grau no conjunto dos números reais.

Assim:

• Se Δ > 0, então a equação admite duas soluções em R;
• Se Δ = 0, então a equação admite uma única solução em R;
• Se Δ < 0, ou seja, Δ for negativo, a equação não admite solução em R. 

ATIVIDADES

1 - Em um restaurante, para cada mesa é calculado um “nível de desperdício” (x), um número variando de 
0 até 10. Conforme o nível (x), o cliente paga uma taxa (y) em reais, calculada desta forma:

• No caso 0 ≤ x ≤ 2 então y = x/2.

• No caso 2 < x ≤ 4 então y = x - 1.

• No caso x > 4 então y = 2x - 5.
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Se um cliente pagou R$2,50 de taxa, seu nível de desperdício foi

a) x = 2,5.
b) x = 3,5.
c) x = 4,5.
d) x = 5,5.

2 - Dada a função y = - 3x2 + 2x + 1, a diferença entre os valores x e y respectivamente referentes ao par 
ordenado (xv , yv ) do vértice dessa função é 

a) -1.
b) 0.
c) 1.
d) 2.

3 - O gráfico que representa a função f(x) = x2 -3x +2 é 
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a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.

4 - Ao construirmos o gráfico referente a função f(x) = -x2 + 2x + 3 observamos que ele intercepta o eixo 
das abscissas em dois pontos distintos . Esses pontos são 

a) 1 e -3.
b) -1 e 3.
c) 2 e -3.
d) -2 e 3 .

5 - Observe a figura.

Nessa figura, está representado o gráfico da função f(x) = bx , b > 0.

Se , o valor de b é 

a) 1.
b) 3.

c) .

d) .

6 - De acordo com a função f(x) = 5x – 7 responda:

a) Qual é o gráfico que a representa;
b) Qual é o coeficiente angular;
c) Qual é o coeficiente linear;
d) Qual é o nome dado;
e) Ela é crescente ou decrescente? Porquê?
f) Qual é a raiz.
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SEMANAS 5 E 6

EIXO TEMÁTICO:

II – Funções Elementares e Modelagem.

TEMA / TÓPICO(S):

9. Progressão aritmética.

11. Progressão Geométrica.

13. Matemática financeira.

HABILIDADE(S)DE:

9.1. Reconhecer uma progressão aritmética em um conjunto de dados apresentados em uma tabela, sequên-
cia numérica ou em situações-problema. 

9.2. Identificar o termo geral de uma progressão aritmética 

11.1. Identificar o termo geral de uma progressão geométrica.

13.1. Resolver problemas que envolvam o conceito de porcentagem.

 13.2. Resolver problemas que envolvam o conceito de juros simples ou compostos.

 13.3. Resolver situações-problema que envolva o cálculo de prestações em financiamentos com um número 
pequeno de parcelas.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Progressões e matemática financeira.

TEMAS: Progressão Aritmética, Progressão Geométrica e Matemática Financeira.

Caro(a) estudante, neste bloco você vai recordar as progressões aritméticas, progressões geométricas 
e a matemática financeira. A matemática financeira é uma das áreas da matemática responsável por 
estudar fenômenos relacionados ao mundo financeiro. Além disso, estudar seus conceitos faz-se mui-
to importante, uma vez que, em nosso cotidiano, eles estão cada vez mais presentes, por exemplo, ao 
recebermos um desconto ao comprar algo à vista ou um acréscimo ao comprar algo parcelado.

Os juros compostos são a maior força do universo.  
(Albert Einstein)

Progressão aritmética (P.A.) é uma sequência numérica em que o próximo elemento da sequência é o 
número anterior somando a uma constante r chamada de razão. Apresenta o seguinte termo geral:
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Exemplo: Encontre os cinco primeiros termos de uma P.A. sabendo que o primeiro termo a1 = 2 e r = 5. 
Assim, substituindo na fórmula do termo geral, temos que:

a5 = 2 + (5 – 1).5

a5 = 2 + 4 x 5

a5 = 2 + 20

a5 = 22 

Logo, a sequência será (2, 7, 12, 17, 22)

Progressão geométrica (PG) é uma sequência numérica onde cada termo é igual ao produto de seu an-
tecessor com uma constante (q), chamada razão da PG. Apresenta seguinte termo geral:

Exemplo: Construa uma PG sabendo que o primeiro termo é 1 a sua razão é 3 e possui 4 termos.

a2 = a1.q  a3 = a2.q  a4 = a3.q 

a2 = 1.3  a3 = 3.3  a4 = 9.3

a2 = 3   a3 = 9   a4 = 27 

Logo, a sequência será (1, 3, 9, 27)

Matemática financeira : Qual o montante gerado pelo capital de R$ 600,00 aplicados a uma taxa de 
1,2%, durante 10 meses no regime de juros simples?

C: R$ 600,00

i: 1,2% = 1,2 / 100 = 0,012

t: 10

j = C . i. t

j = 600 . 0,012 . 10

j = 72

M = C + j

M = 600 + 72

M = 672 

O montante gerado será de R$ 672,00.
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ATIVIDADES

1 - Ana e Marcela são duas adolescentes cujos pais combinaram de fornecer uma mesada para cada 
uma. Para 2021, os pais de Ana disseram a ela: “Vamos começar com 10 reais e a cada mês a gente 
aumenta sua mesada em 10 reais, até o final do ano.” Já os pais de Marcela disseram a ela: “Vamos 
começar com 15 centavos e a cada mês a gente duplica o valor, até acabar o ano.” Em qual mês Marcela 
passou a ganhar mais do que Ana?

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

ANA 10 20 30 40

MARCELA 0,15 0,30 0,60 1,20

a) Setembro.
b) Outubro.
c) Novembro.
d) Dezembro.

2 - Uma bruxa possui uma coleção de bolsas mágicas. Uma delas é uma bolsa transparente que duplica 
o seu conteúdo a cada minuto, até ficar cheia. No horário de 14:00, ela colocou uma esfera azul nessa 
bolsa, conforme ilustrado na primeira figura abaixo. Às 14:01 havia duas esferas, às 14:02 havia quatro, 
às 14:03 havia oito, às 14:04 havia dezesseis esferas e assim sucessivamente.

Se a bolsa ficou cheia no horário de 15:00, a que horas estava exatamente pela metade?

a) 14:30.
b) 14:45.
c) 14:56.
d) 14:49.

3 - Em uma aplicação no valor de R$ 300,00 na poupança, o valor obtido de juros em um determinado 
mês seria de R$ 2,00. Caso fosse aplicado R$ 750,00 no mesmo mês, qual o valor dos juros que você 
teria adquirido

a)  R$ 5,00.
b) R$ 6,00.
c) R$ 7,00.
d) R$ 10,00.
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4 - Um comerciante promove uma liquidação na sua loja e concede 50% de desconto em todos os 
artigos. Após o período de liquidação o percentual que o comerciante precisa acrescentar para retornar 
aos preços originais é de 

a) 50%.
b) 80%.
c) 100%.
d) 120%.

5 - José precisou comprar um celular e pesquisou o preço em quatro lojas distintas. A tabela a seguir 
descreve a condição encontrada em cada loja.

Loja A R$ 1080,00 com 6 % de desconto a vista.

Loja B R$ 1015,00 sem desconto.

Loja C R$ R$1000,00 sendo pago de duas vezes a primeira de R$500,00 e a segunda parcela 
de R$500,00 acrescido de 2,9% de juros sobre o valor da parcela.

Loja D Em duas parcelas de R$ 510,00.

Depois de avaliar as condições das quatro lojas José optou por comprar na loja

a) A.
b) B.
c) C.
d) D .

6 - Um trabalhador recebe um salário de R $1100,00. Após pagar a conta de luz no valor de R $72,30, 
de água no valor de R $51,70 e inserir R$ 20,00 de crédito no celular, o saldo é aplicado na poupança 
com rendimento de 0,3% ao mês. Qual o valor total que este trabalhador terá ao final do mês? E se ele 
deixasse por mais 90 dias? 
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SEMANAS 7 E 8

EIXO TEMÁTICO:

III– Geometria e medidas.

TEMA / TÓPICO(S):

14. Semelhança de triângulos.

15. Trigonometria no triângulo retângulo.

HABILIDADE(S):

14.1. Resolver problemas que envolvam semelhança de triângulos.

14.2. Relacionar perímetros ou áreas de triângulos semelhantes.

15.1. Reconhecer o seno, o cosseno e a tangente como razões de semelhança e as relações entre elas.

15.2. Resolver problemas que envolvam as razões trigonométricas: seno, cosseno e tangente.

15.3. Calcular o seno, cosseno e tangente de 30°, 45° e 60°.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Geometria e Trigonometria.

TEMA: Geometria.

Caro(a) estudante, sabemos que a geometria acompanha o homem desde a Antiguidade e está presente 
nos objetos dos nossos dias a dia, na natureza, nas construções e até nas artes, tudo isso começou com 
a necessidade de medir terras. 

‘A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo’. 
Galileu Galilei

Semelhança de triângulos A semelhança de triângulos consiste, de modo geral, na proporção entre 
dois ou mais triângulos, ou seja, são proporcionais se, e somente se, todos os seus lados e ângulos in-
ternos forem proporcionais ao outro triângulo.

Razão entre dois segmentos é a razão entre suas medidas, tomadas numa mesma unidade.

Exemplo: Dados dois triângulos ABC e A’B’C’, vamos dizer que eles são semelhantes se, e somente se, 
os ângulos correspondentes são congruentes na mesma ordem, ou seja, se os ângulos são iguais e se 
os lados correspondentes são ordenadamente proporcionais. Veja:
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Ângulos correspondentes congruentes: A = A' B = B' C = C'

Lados correspondentes proporcionais: A'B' = B'C' = A'C' = k→ constante de proporcionalidade 

      AB BC AC

Trigonometria Do ponto de vista da matemática, o desenvolvimento da trigonometria está associado à 
descoberta de constantes nas relações entre os lados e os ângulos de um triângulo retângulo. 

Essas relações nos triângulos retângulos permitem, entre outras coisas, calcular a medida de um lado 
do triângulo, desde que se conheçam as medidas de um ângulo e de um outro lado; ou calcular um ân-
gulo conhecendo as medidas de dois dos três lados do triângulo. 

O triângulo é retângulo quando um de seus ângulos internos é reto, ou seja, mede 90°. 

Observe-se o triângulo ABC da figura com Â = 90° (reto), e seus ângulos agudos αe β .

As relações trigonométricas existentes no triângulo retângulo admitem os casos: seno, cosseno e 
tangente:

Seno = cateto oposto

hipotenusa

Cosseno = cateto adjacente

hipotenusa

Tangente = cateto oposto

cateto adjacente

ATIVIDADES

1 - Em um triângulo XYZ o lado YZ = 10 cm. Seja um segmento ZW interno ao triângulo tal que W seja um 
ponto do lado XY. Sabendo que YW = 4 cm, e os ângulos YXZ e YZW são congruentes, a medida de XW é

a)  21 cm.
b) 19 cm.
c) 17 cm.
d) 20 cm.
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2 - O perímetro encontrado na figura abaixo é igual a 

Disponível em: <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTt0vVoXGhCjKNIStoi9lIUTupVHXZwVWJ4uQ&usqp=CAU>. 
Acesso em 29 jan. 2021. 

a) 41. 
b) 23. 
c) 41 . 
d) 33.

3. - Querendo obter a altura de um prédio construído em uma rua totalmente plana, um homem com 
um instrumento que registra um ângulo de 60° e que ao afastar- se 50 metros do prédio, o mesmo 
instrumento registrou um ângulo de 45° conforme a figura abaixo. Desta forma o homem registrou uma 
altura do prédio de aproximadamente

a)  45 + 5 .
b) 30 +3 .
c) 75 + 25 .
d) 50 + 5 .
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4 - Um triângulo retângulo isósceles tem a menor altura igual a 5. A medida do perímetro em centímetros 
deste triângulo é

a) 5(  + 1).
b) 10(  + 1).
c) (  + 1).
d) 5 .

5 - A área do triângulo ABC, de altura h = , sendo X = 30° e Y = 45° é.

Muito Obrigada pela oportunidade de trabalho que tanto me traz alegrias e resultados que me tornam uma 
professora mais feliz. Tenho certeza do seu  empenho e dedicação no momento de estudo deste material, 
que foi elaborado com muito carinho e esforço. Bons estudos para você!

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação, Instituto Reúna e Fundação Lemann. BNCC e currículo de percur-
so formativo anos finais matemática: pautas para formação continuada de professores. Brasília, 
2018. Disponível em: <https://percursoformativobncc.org.br/downloads/ai/ciencias-humanas/ai_
ch_ pauta-formativa.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília, 2017. Disponível 
em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. 
Acesso em: 18 jan. 2021.

IEZZI, G. et.al. Fundamentos de Matemática Elementar. 7.ed. Vol. 3 – Trigonometria. Vol. 4 –  
Sequências, Matrizes, Determinantes e Sistemas. Vol. 5 – Análise Combinatória e Probabilidade.  
Vol. 9 – Geometria Plana. Vol. 10 – Geometria Espacial, Geometria de posição e Geometria Métrica. 
São Paulo: Atual Editora, 1996.

IEZZI, G. et.al. Matemática – Volume Único – Ensino Médio. 6.ed. São Paulo: Atual Editora, 2015.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Educação e União dos Dirigentes Municipais de Educação 
de Minas Gerais. Currículo Referência De Minas Gerais (CRMG). Belo Horizonte, 2019. Disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/1ac2_Bg9oDsYet5WhxzMIreNtzy719UMz/view>. Acesso em: 18 jan. 
2021.


