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Livro Matematica Ensino Medio 2 Katia Stocco Smole
Primeiro volume de uma coleção sobre tópicos de Matemática para o Ensino
Médio. O presente módulo trata de Lógica Proposicional e de Teoria de
Conjuntos. Essa coleção tem como objetivo aprofunda...
O volume 2 de Mentalidades matemáticas na sala de aula: ensino fundamental
oferece atividades desafiadoras e instigantes que estimulam conexões e
representações visuais da matemática. Professores que desejam engajar seus
alunos em uma matemática aberta, criativa e visual encontrarão neste livro uma
referência indispensável para o trabalho em salas de aula do ensino
fundamental.
A idéia central dos Cadernos do Mathema é apresentar algumas das idéias e
estudos sobre recursos, como jogos e calculadoras, ou sobre temas que fazem
parte do currículo de matemática, como operações, frações, geometria e
medidas. Os temas escolhidos para cada caderno são variados, abordados de
forma independente uns dos outros e guardam entre si a relação de dois
pressupostos básicos - a perspectiva metodológica da resolução de problemas e
a preocupação de fazer uso dos processos de comunicação nas aulas de
matemática, visando desenvolver a leitura e a escrita em matemática como
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habilidades indispensáveis no ensino e na aprendizagem dessa disciplina. Em
'Jogos de matemática de 1o a 5o ano' é sugerido em cada capítulo o ano em
que a atividade deve ser aplicada, facilitando ao professor a sua utilização em
sala de aula.
Aprendizagem em Trigonometria no Ensino Médio nos convida a refletir sobre a
educação da Matemática. É possível desenvolver um ensino que torne a matéria
significativa na vida do aluno? O professor Cicero da Silva Pereira desenvolveu
este livro propondo novos métodos para o ensino de trigonometria, o que torna
esta obra essencial para professores que queiram fazer a diferença na sala de
aula.
O ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental consiste em
um frequente desafio para professores, do mesmo modo que o ensino da língua
materna. Com base nessa realidade, as autoras elaboram a presente obra, cujo
objetivo principal é oferecer a professores e educadores dos três primeiros anos
do Ensino Fundamental respaldo teórico e metodológico para um ensino da
Matemática que seja incentivador de aprendizagem e possibilite às crianças o
desenvolvimento do pensamento teórico sobre os conceitos e as noções
referentes a essa disciplina.
Livro Didático de Matemática Aplicada, que deve ser utilizado para auxiliar nas
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matérias de matemática financeira dos cursos de Economia, Contabilidade e
Administração.
A proposta deste livro é fazer cessar uma dor muito forte que só quem precisa se
preparar para algum concurso conhece: A dor de ter que aprender ou dominar a
Matemática. Há muito tempo eu também tive essa dor e acho que por esse mesmo
motivo, depois de ter me decidido por aprender e dominar a Matemática, resolvi me
dedicar a ensiná-la de uma maneira que qualquer pessoa possa também aprendê-la.
Você vai ver, ao longo do livro, que a sua capacidade de compreensão da Matemática
vai mudar para melhor por meio do emprego de técnicas que realmente funcionam,
sem o objetivo de causar espanto , embora isso seja inevitável.
O objetivo principal deste livro é oferecer um estudo da geometria analítica plana de
nível universitário, usando as ferramentas mínimas conhecidas pelos alunos do ensino
médio. O uso de técnicas rudimentares não compromete o nível de rigorosidade e
profundidade da teoria considerada neste livro, nem restringe o espectro de tópicos
abordados. Durante toda a exposição do material, enfatizamos a interligação entre os
dois lados dos objetos estudados – geométrico e analítico, o que é a essência da
geometria analítica. Os principais assuntos tratados são: geometria analítica na reta;
coordenadas no plano; retas no plano cartesiano; formas canônicas de curvas
quadráticas; formas gerais e classificação de curvas quadráticas. O livro se destina a
estudantes de graduação em Matemática e outros cursos da área de exatas que
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gostariam de utilizar uma abordagem mais direta e completa no desenvolvimento da
disciplina de Geometria Analítica. Também é acessível para alunos do ensino médio,
pois emprega técnicas matemáticas elementares e mostra como os tópicos de uma
disciplina são tratados seguindo os padrões de rigorosidade e profundidade da
matemática universitária.
Este livro pretende ser uma ferramenta auxiliar na formação dos alunos do Ensino
Técnico ou ensino médio, procurando fazer da matemática um instrumento importante
na tomada de decisões.
Mentalidades Matemáticas na Sala de AulaEnsino Fundamental - Volume 2Penso
Editora
Este livro traz crônicas, do cotidiano, falando de fatos, coisas da política, de
acontecimentos, de luta do dia a dia enfim da vida.
Definições das razões seno, cosseno e tangente de forma clara e objetiva. Acrescenta
ainda definições de todas as funções trigonométricas com vasta lista de exercícios.
Este livro se constitui em uma coletânea e traz reflexões acerca do papel do
Laboratório de Ensino de Matemática em diferentes situações. Seus capítulos trazem
reflexões de professores de todo o Brasil dentro desta temática. Ao final da leitura
deste livro o (a) leitor(a) terá uma visão global do ensino de Matemática no laboratório
em múltiplas dimensões.
A história começa com Rajesh viajando em um ônibus para Kasaragod, onde mora sua
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amiga Sneha. No memso momento em que olha para um álbum de fotos, Rajesh vê as
fotos de uma jovem chamada Radhika, uma dançarina de clássica indiana. Sneha,
Rajesh e Archana acabam fazendo um passeio para a praia. Eles ficam no forte
Chandragiri quando uma tempestade se aproximava e por fim, Rajesh acaba passando
a noite ali. Ele vê Radhika em seus sonhos e em seus pensamentos que o persegue.
Ele decide investigar cada vez mais em seu mistério e com o passar dos dias, ele
conhece todos os personagens associados a ela em sua vida. E finalmente, ele
consegue escrever seu novo livro com base em seus pensamentos. Quando seu livro é
publicado, ele recebe a visita de uma fã sua, que lhe conta um segredo que o deixa
completamente chocado. Que na verdade, a dançarina como ela era o ajudou a
escrever o seu livro sendo o ponto crucial deste romance. Um trabalho incrível com o
rio Chandragiri personificado como personagem principal. A fama internacional do
Forte Bekal que é um lugar de destaque neste romance. A história é atraente, com
cores, calores e brisas.
Chute um valor qualquer para x. Com a saudável informalidade de um professor
experiente, Eduardo Wagner compôs este Matemática 1 como em diálogo com um
leitor jamais negligenciado em meio a fórmulas e equações. A objetividade e a clareza
são o maior mérito do livro. Cada um dos 11 capítulos inicia-se com determinado
problema, cuja solução advém das ferramentas conceituais fornecidas ao longo do
texto. Este eBook disponibiliza em seu arquivo o conteúdo do CD anexo à edição
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impressa, com quase 1000 exercícios, cobrindo todo o conteúdo da obra.
O livro Jogos e mediação docente: contribuições para o ensino da Matemática
apresenta um relato de experiência com os jogos matemáticos realizado com crianças
do 2.o ano do ensino fundamental, na busca para a internalização de conceitos
envolvendo as operações de adição e subtração. A obra propõe-se a refletir e discutir
sobre a importância da mediação docente em atividades planejadas intencionalmente
com o uso de jogos, sob o aporte da teoria histórico-cultural, visto que no espaço
escolar a mediação do professor é indispensável para o sucesso escolar das crianças.
Por meio de uma linguagem clara e dinâmica, os autores buscam traçar caminhos para
"um conhecimento de qualidade nova", desmistificando o temor pela aprendizagem da
Matemática. Assim, esta leitura torna-se uma excelente fonte de apoio a todos que se
interessam por desafios, buscando atribuir sentido e significado à aprendizagem.
Esta obra destina-se a estudantes universitários e professores que trabalham com
geometria espacial, que estejam buscando atualização de seus conhecimentos em
medida de volume de poliedros regulares convexos, e é de interesse àqueles que
buscam aprofundar seus conhecimentos sobre construções geométricas, pois
apresenta interpretação de linguagens escritas sobre construções geométricas
apresentadas a 350 antes de Cristo, convertidas para uma linguagem atual. O leitor
está convidado a verificar neste livro os cuidados que o autor teve, com obras de
fontes primárias, em manter informações importantes sobre construções geométricas e
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utilizá-las para deduzir resultados que nunca antes foram apresentados em livros
científicos. Aos que já conhecem o tema, este livro proporciona referência inovadora
para construção geométrica, conforme a obra-prima consultada. Uma verdadeira
interpretação dedicada a preservar as concepções da origem da informação, mas
convertida para uma linguagem, tanto geométrica quanto matemática, didaticamente
atual. Espera-se que, com este livro, os professores, pesquisadores ou estudantes
universitários, ou até mesmo estudantes do ensino básico, possam iniciar
investigações sobre aprendizagem matemática de medida de volume de poliedros
regulares convexos, provocando discussões a respeito de verdades geométricas
constantes neste livro, e criar e desenvolver novos olhares para as concepções
levantadas nesta obra. Além disso, o leitor está convidado a interagir com o software
de geometria dinâmica Cabri-3D e perceber que o autor utilizou essa ferramenta por
oferecer melhores condições para as construções realizadas. A intenção deste livro foi
de provocar uma reflexão acerca da construção geométrica e medida de volume para a
devida adaptação ao ensino básico do nosso país.
Este trabalho tem como objetivo analisar as significações constituídas pelos
professores em relação ao material didático de Ciências elaborado pela rede escolar
SESI-SP. Por meio do estudo das significações construídas por estes professores de
Ciências, acreditamos ser possível conhecer aspectos importantes do docente, da
estrutura das escolas SESI-SP, de sua proposta educacional e, particularmente, do
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material didático em foco. Como instrumento para o estudo das significações, os
sujeitos desta pesquisa responderam um questionário contendo questões fechadas e
questões abertas. Após o recolhimento dos dados foram efetuadas as tabulações das
questões fechadas e elaboração de núcleos de significação das questões abertas para
o enriquecimento e a aprofundamento das questões levantadas na literatura. O
trabalho, baseado na Psicologia Sócio-Histórica, utilizou o procedimento dos Núcleos
de Significação conforme descrito por Aguiar e Ozella (2006) para a análise dos dados
obtidos. Concluiu-se que o material didático de Ciências é considerado um recurso
importante para os sujeitos dessa pesquisa, conferindo-lhe status e funções
privilegiadas, na medida em que é através dele que o professor organiza, desenvolve e
avalia seu trabalho pedagógico de sala de aula. Porém, algumas significações
apontam para a necessidade de que sejam realizados mais encontros de formação
continuada que abordem a compreensão da proposta metodológica desse material e
sua utilização em sala de aula, permitindo aos professores se tornem autores de sua
própria prática. A necessidade de melhoria na estrutura física das unidades escolares,
bem como de uma revisão de algumas atividades propostas no material didático em
foco são outros fatores apreendidos a partir das significações dos sujeitos desta
pesquisa.
Neste livro, você aprenderá desde a simples matemática do 9° ano até a do 3° ano do Ensino
Médio. Esse curso ensina como calcular relações trigonométricas de triângulos retos, equação
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do 1° e 2° grau, lei dos senos e cossenos, ângulos interno e externo de polígonos, logaritmo,
progressão aritmética e geométrica, Pitágoras, propriedade das potências, geometria plana,
sistema de equações, notação científica, análise combinatória, regra de 3, estatísticas,
apótema e lado, operações com frações, racionalização, matrizes, conversão de unidades de
medida, como calcular área de polígonos e de como calcular o volume de poliedros. Somente
com este livro você aprenderá recursos matemáticos, que poderão ser utilizados em seu
emprego (para ser mais eficiente), em um vestibular/concurso muito concorrido ou facilitar
seus estudos em sala de aula.
Em Educação matemática, didática e formação de professores: um diálogo com licenciandos
em pedagogia e matemática, você encontra um aporte teórico metodológico. O autor
questiona a formação inicial, seja nos Estágios Supervisionados nos cursos de licenciatura em
Pedagogia e Matemática, seja nas fundamentos ou metodologias em Matemática. Para ele, é
necessária uma atuação mais inovadora do docente brasileiro frente aos desafios atuais que
não são apenas educacionais, mas de cidadania e de direitos.
COM FOCO NO ENSINO MÉDIO, ESTA COLECÃO TRAZ UM MATERIAL PRODUZIDO A
PARTIR DE PESQUISAS E REFLEXÕES DE PROFESSORES E PESQUISADORES DE
DIVERSAS INSTITUICÕES DO BRASIL, QUE SE DESTACARAM NOS ÚLTIMOS ANOS
POR SUAS CONTRIBUICÕES NO AVANCO DA EDUCACÃO. Este livro visa colocar em
discussão questões que relacionem o processo de ensino e de aprendizagem de matemática
em conformidade com os temas estruturadores propostos nos Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ensino Médio (PCNEM): “Álgebra: números e funções”, “Geometria e medidas”
e “Análise de dados”. Esperamos que o professor e a professora possam ter, a partir das
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experiências compartilhadas, a oportunidade de refletir sobre a utilização de metodologias de
ensino, como modelagem matemática, utilização de materiais manipulativos e uso de jogos no
processo de ensinar e aprender matemática, e que esta leitura proporcione o desenvolvimento
de novas propostas de trabalho em sala de aula.
Caríssimos leitores e caríssimas leitoras: Saudações cordiais, respeitosas e singelas! É com
imensa satisfação e senso de responsabilidade profissional, associados a um compromisso
ético e moral para com a Ciência, especificamente no que tange à Educação e aos
conhecimentos e saberes acadêmico-científicos dela desinentes, que, na presente condição
de Organizador e também Autor, redijo algumas palavras esclarecedoras, ainda que breves,
apresentando esta primorosa obra científica intitulada Métodos e práticas pedagógicas:
estudos, reflexões e perspectivas; ora publicada em formato de livro eletrônico à guisa de
domínio público. Trata-se de uma coletânea científica organizada, porém compilada a partir de
várias mãos, muitas vozes e múltiplos olhares de autores(as) e
coautores(as)/colaboradores(as) oriundos(as) de diferentes áreas do conhecimento científico,
os(as) quais têm as questões educacionais – em suas inúmeras facetas, matizes e nuances –
como principal foco de interesse, atenção, dedicação, in(ve)stigação e pesquisa acadêmicocientífica, “curiosidade epistemológica”, estudos (individuais ou coletivos), análises críticoreflexivas, desafios, perspectivas, aplicação de métodos/técnicas e metodologias de ensino,
desenvolvimento de práticas pedagógicas e experiências profissionais docentes; seja no
âmbito da escola de Educação Básica e/ou na Educação Superior. Tautológicas são, pois,
estas assertivas, as quais engendram, sobremaneira, num esforço coletivo de todos(as)
os(as) participantes desta miscelânea, os treze valorosos e belíssimos artigos
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científicos/capítulos textuais autorais que a compõem, elencados não hierarquicamente na
seguinte ordenação sequencial: Abrindo com ‘glamour’ o presente livro, no Capítulo 1, os
autores Adolfo Ramos Lamar, Bárbara Macedo, Brigitte Klemz Jung e Taiani Vicentini trazem
a lume Aspectos do ensino técnico no México e na Alemanha pelo viés da educação
comparada. O Capítulo 2, nominado de Metodologias ativas e pensamento conceitual
reflexivo: aproximações possíveis na construção da disciplina metodologia da pesquisa, está
ao encargo da pesquisadora Verena Santos Andrade Ferreira. O Capítulo 3, de autoria de
Arquelau Pasta e Rodrigo Boeing Althof, aborda A importância das soft skills na formação dos
estudantes de engenharia civil. Por sua vez, no Capítulo 4, Vitória Maria Cunha, Adriana
Schneider Müller Konzen e Jean Mac Cole Tavares Santos refletem criticamente sobre a
temática Educação integral e BNCC: desafios e possibilidades. O Capítulo 5, intitulado O
encontro do sujeito com a arte: um olhar voltado às mediações culturais, tem por autoria a
professora-pesquisadora Luíse Ayesa Flôres Ribeiro Souza. Na sequência, compondo o
Capítulo 6, Maria Raimunda Moraes da Costa e Emerson Monteiro dos Santos apresentam
importantes discussões epistemológicas acerca de O uso de coleção entomológica como
alternativa didática para o ensino fundamental da Escola Estadual Joaquim Caetano da Silva,
Oiapoque, Amapá. Vívan Rosana da Silva e Emerson Monteiro dos Santos, no Capítulo 7,
tecem apontamentos sobre A observação de aves como ferramenta prática no ensino de
ecologia em uma Escola Pública no município de Oiapoque. A seguir, abrilhantando ainda
mais esta coletânea científica, tem-se o Capítulo 8, Ensino remoto e gamificação nas aulas de
Le-Inglês: engajamento através do lúdico na escola técnica em PE, sob a responsabilidade
autoral de Rosângela Maria Dias da Silva, Jane Gomes de Andrade e Maria Ferreira de Paula.
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No Capítulo 9, os autores-pesquisadores Jefferson Feitosa de Almeida, Adriane Nogueira
Lazzaretti, Williany Lima de Carvalho Camargo, Isabela Cristina Picolo, Erick Tiago Costa de
Lima e Ricardo dos Santos Pereira efetuam relevantes considerações a respeito de A
aprendizagem maker e a construção de modelos didáticos na educação profissional e
tecnológica. O Capítulo 10, cujo título é A expressão cultural do jongo: a (de)colonialidade
como processo para uma educação inclusiva, tem por autores: Elisabeth Soares Rocha,
Giovane do Nascimento e Neusimar da Hora. Dando continuidade ao rol de textos científicos,
todos de qualidade ímpar, engendra a presente miscelânea literária o Capítulo 11 denominado
Experiência com o blended learning em uma instituição pública brasileira, cujas autorias
pertencem a Raquel de Almeida Moraes e Raquel Aparecida Souza. Ensino lúdico: o uso de
brinquedo no ensino de ondulatória é o tema abordado, no Capítulo 12, por Cleiciane Balieiro
da Silva da Costa, Gessica da Silva de Brito e Argemiro Midonês Bastos. Em última instância,
o Capítulo 13, encerrando esta coletânea científica e sendo não menos importante, tem por
autor o professor-pesquisador Marcos Pereira dos Santos, que trata de o seguinte objeto de
estudo científico intitulado: Quem sabe faz o mo(vi)mento ... : teorizando o projeto políticopedagógico escolar no Brasil contemporâneo. Posto isto, e sem mais a declarar, por ora,
almejo sinceramente que este excelso livro de literatura educacional possa ser lido, relido e
trelido por inúmeros(as) profissionais e estudantes da área educacional e também dos demais
campos do conhecimento científico que têm atenção voltada ao processo ensinoaprendizagem, quais sejam: pesquisadores(as), educadores(as), professores(as),
gestores(as) educacionais, coordenadores(as) pedagógicos(as), pedagogos(as) escolares,
(neuro)psicopedagogos(as), brinquedistas educacionais, gameducadores(as),
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arteducadores(as), tradutores(as) e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (libras),
especialistas em mídias tecnológicas educacionais, entre outros(as). Ademais, desejo também
que esta obra científica contribua de maneira efetiva, eficaz e eficiente para o
desenvolvimento de novas e futuras pesquisas acadêmico-científicas em Ciências da
Educação, redimensionando, retroalimentando e ressignificando métodos/metodologias
educacionais e práticas pedagógicas escolares e universitárias. Por fim, deixo aqui meu
abraço caloroso a cada leitor(a) que, certamente, fará excelente uso deste seleto florilégio
acadêmico-científico. Gratidão!!! E até breve!
O livro pretende orientar como estudar questões, exercícios e/ou problemas de matemática
Não existe método alternativo, revolucionário ou qualquer outra coisa que te faça aprender
matemática. Se existisse, todos estariam seguindo e se dando bem. Se há uma receita, esta
receita se resume a estudar, e muito! Não prometemos um modelo inovador, porque isso não
existe e seria mentira. Aqui nesta apostila você encontra todo o conteúdo sobre Matrizes e
Sistemas Lineares do Ensino Médio. Teoria toda detalhada, com exemplos e exercícios
resolvidos para melhor compreensão. Mais de 70 exercícios para fixação do conteúdo
aprendido. Mais de 100 exercícios selecionados dos principais vestibulares do país.
Respostas e gabarito dos mais de 180 exercícios que você encontra aqui! Não deixe para
depois e comece a se preparar já para a vida!

A matemática está presente no dia a dia das pessoas, desde o nascimento e em
várias situações da vida cotidiana. Na escola, os saberes matemáticos são
ensinados sistematicamente, organizados pelo currículo e mediado pelos
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professores, pelo livro didático, pelos recursos tecnológicos, pelas metodologias
conhecidas pelos professores e pelas inúmeras interações que se fazem
possíveis nos desafios diários da prática pedagógica. É preciso ressignificar o
ensinar e o aprender Matemática na escola, para superar a ideia de um
conhecimento elitista, complexo e sem aplicabilidade na vida cotidiana,
associando as práticas cotidianas, de tal modo que a aprendizagem aconteça de
forma efetiva, evitando-se, assim, possíveis dificuldades. Essa obra é um convite
para mergulhar em águas mais profundas e ressignificar o fazer Matemática nos
dias atuais.
Nesse livro, você aprenderá desde a simples matemática do 9° ano até a do 3°
ano do Ensino Médio. Essa obra te ensina a como calcular MMC & MDC,
fatoração, produtos notáveis, operações com polinômios, juro simples e
composto, conjuntos numéricos, transformar número racional em fração,
porcentagem, números complexos, teorema de Tales, função quadrática, ciclo
trigonométrico, tipos de ângulos, semelhança de triângulos, relações métricas no
triângulo retângulo, hipérbole e parábola no plano cartesiano, junto com uma
lista de exercícios. Somente com este livro você aprenderá recursos
matemáticos, que poderão ser utilizados em seu emprego (para ser mais
eficiente), em um vestibular/concurso muito concorrido ou facilitar seus estudos
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em sala de aula.
É claro que você não é bobo e sabe que álgebra não é um passeio no parque.
Problemas, polinômios, radicais e equações de todos os tamanhos cercam você
e não há para onde fugir!Aponte o seu lápis. O guia Completo para Quem Não É
C.D.F. – Álgebra mostra exatamente como confrontar esses conceitos diabólicos
e vencê-los. Até os mais estranhos tópicos algébricos farão sentido! Este livro é
dividido em sete seções:Na Parte 1, “Um Último Adeus aos Números”, você vai
verificar todas as suas habilidades aritméticas básicas, para garantir que elas
estejam afinadas e prontas para encarar os desafios da álgebra. Você calculará
o Máximo divisor Comum e o Mínimo Múltiplo Comum, revisará regras
exponenciais, visitará as principais propriedades algébricas e explorará a ordem
correta das operações.Na Parte 2, “Equações e Inequações”, a preparação
acabou e é hora da álgebra completa. Você solucionará equações, desenhará
gráficos, criará equações da reta e investigará inequações com uma ou duas
variáveis.Na Parte 3, “Sistemas de Equações e Álgebra Matricial”, você
encontrará soluções compartilhadas de múltiplas equações e aprenderá o básico
da álgebra de matrizes, um novo ramo da álgebra que emplacou com o
nascimento da era da informática.As coisas começam a ficar mais intensas na
Parte 4, “Agora Você Está Brincando Com Potência (Exponencial)!”, porque os
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expoentes não estão mais satisfeitos em ficarem pequenos. Você aprenderá
como calcular o domínio e o intervalo da função, achar seu inverso e fazer
gráficos sem ter que recorrer a uma tabela de valores chata e repetitiva.A parte
5, “A Junção da Função”, apresenta você à função matemática, que será o
centro da sua carreira matemática. Você aprenderá como calcular o domínio e o
intervalo da função, achar seu inverso e fazer gráficos sem ter que recorrer a
uma tabela de valores chata e repetitiva.Frações voltam à evidência na Parte 6,
“Por favor, Seja Racional”. Você aprenderá a fazer tudo o que está acostumado
a fazer com frações simples (como adicionar, subtrair, multiplicar e dividir)
quando os conteúdos das frações ficam mais complicados.E finalmente, na
Parte 7, “Finalizando as Coisas”, você enfrentará o valentão da álgebra, o
problema. Entretanto, depois que você aprender alguns truques para encarar o
problema de frente, você não sentirá mais medo deles. Você também terá a
chance de colocar suas habilidades em prática no “Teste Final”; mas não se
preocupe, não valerá nota.
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