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COMPONENTE CURRICULAR: Matemática  

SÉRIE: 3ª 

EMENTA 

O Componente Curricular Matemática, na 3ª série do Ensino Médio, busca retomar, ampliar e 
aprofundar os conhecimentos desenvolvidos na etapa do Ensino Fundamental e agregar novos.  

No campo temático Números  o estudante desenvolverá habilidades que relacionam as ideias 
de linguagem de programação de algoritmos. 

No campo Álgebra e Funções, as habilidades desenvolvidas se relacionam com o estudo de 
juros simples e compostos; análise das representações algébricas e gráficas de diferentes 
funções polinomiais, exponenciais e trigonométricas; associação de progressões geométricas à 
funções exponenciais; análise dos pontos de máximo e mínimo de funções quadráticas. 

Em Geometria, o estudante irá mobilizar habilidades relacionadas às ideias de:  medições e 
cálculos de perímetro, de área, de volume, de capacidade ou de massa;  diferentes métodos 
para a obtenção da medida da área de uma superfície;  composição de polígonos que podem 
ser utilizados em ladrilhamento. 

No campo temático Grandezas e Medidas o estudante resolverá problemas relacionados às 
ideias de variação de área e perímetro  de polígonos regulares.  

O estudo da Probabilidade e Estatística  visa desenvolver habilidades relacionadas  às ideias 
de medidas de tendência central; de medidas de dispersão; de leitura e interpretação de 
gráficos e diagramas; probabilidade simples e condicional; cálculo de probabilidades.  

OBJETIVOS GERAIS  

● Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações 
em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da 
Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por 
diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral; 

● Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar 
decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, 
como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia 
no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos 
e linguagens próprios da Matemática; 

● Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, 
construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a 
plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir 
argumentação consistente;  



 

● Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de 
representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na 
busca de solução e comunicação de resultados de problemas; 

● Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades 
matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, 
experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma 
demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas. 
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