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A Resolução de problemas tem sido uma 
tendência metodológica muito usada nas 
avaliações externas como Prova Brasil, SAEB 
e SAEP e os alunos estão encontrando 
dificuldade em resolvê-las devido às práticas 
pedagógicas dos professores de matemática 
ainda estarem ligadas ao método tradicional, 
com demonstrações através de exemplos e 
resolução de exercícios. Este projeto de 
intervenção tem por objetivo apresentar uma 
proposta usando a metodologia da resolução 
de problemas com o conteúdo de matrizes e 
verificar se a aplicação dessa metodologia é 
possível desenvolver em qualquer conteúdo 
matemático do ensino médio, onde os alunos 
desenvolverão estratégias e procedimentos 
para resolver os problemas propostos pelo 
professor, aproximando a matemática escolar 
da matemática do cotidiano do aluno, fazendo 
com que os mesmos participem ativamente 
da construção do seu próprio conhecimento, 
tornando-se assim cidadãos conscientes da 
utilidade da disciplina de matemática para 
suas vidas. Como fundamentação teórica para 
a construção deste trabalho, os principais 
autores que estão sendo utilizados são Polya 
que foi um líder nos estudos da metodologia 
resolução de problemas, Dante que segue a 



linha de pensamento de Polya e Shoenfeld 
que também é um dos estudiosos dessa 
metodologia. A pesquisa será desenvolvida no 
Colégio Estadual Tiradentes, na cidade de 
Cafezal do Sul, no ano de 2015 e os sujeitos 
de pesquisa serão os alunos do 3º ano do 
Ensino Médio. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

As diretrizes curriculares de matemática do estado do Paraná apresenta a 

resolução de problemas como uma das tendências metodológicas em educação 

matemática. E as avalições externas como Prova Brasil, SAEB e SAEP estão 

usando esta metodologia na sua aplicação. 

Nas práticas pedagógicas dos professores de matemática, o uso desta 

metodologia vem sendo pouco frequente, principalmente nos conteúdos de 

matemática do Ensino Médio, onde os educadores estão preocupados com o tempo 

e com a quantidade de conteúdos a serem trabalhados. Assim, pela falta de leitura e 

de conhecimento sobre esta metodologia a sua prática “Resolução de Problemas”, 

pode ser vista como uma perda de tempo. 

Na educação matemática percebemos que os alunos são mais motivados a 

participar das aulas quando esta é apresentada através de materiais mais diversos 

como jogos, mídias, materiais concretos. Assim também acontece com a matemática 

ensinada através da resolução de problemas, onde levaremos os educandos a 

pensar, discutir com seus colegas possíveis soluções e assim sentirão que a 

matemática não é algo pronto e acabado onde devem apenas reproduzir respostas 

já inventadas, mas podem criar maneiras e mecanismos diferentes de se chegar a 

outras respostas e até mesmo a mesma resposta. 

De acordo com Schoenfeld, 1997 (apud PARANÁ, 2008, p. 63): 

 

 

O professor deve fazer uso de práticas metodológicas para a 
resolução de problemas, como exposição oral e resolução de 
exercícios. Isso torna as aulas mais dinâmicas e não restringe o 
ensino de matemática a modelos clássicos. A resolução de 
problemas possibilita compreender os argumentos matemáticos e 
ajuda a vê-los como um conhecimento passível de ser apreendido 
pelos sujeitos do processo de ensino e aprendizagem.  

 

 

Nesta produção didático–pedagógica, com o título “Resolvendo problemas 

de matrizes como desafio para a educação matemática no ensino médio”, tem como 

objetivo modificar a metodologia das aulas de matemática do ensino médio, onde os 

alunos estão acostumados a repetir exercícios conforme o exemplo explicado e 

demonstrado pelo professor. 



De maneira alguma estamos afirmando neste trabalho que este método de 

resolução de exercícios é ineficaz ou que será descartado a partir de agora, apenas 

propomos uma maneira diferenciada de se abordar o conteúdo, iniciando-o na 

perspectiva da resolução de problemas, aproveitando o conhecimento que o aluno 

traz consigo e verificando através da resolução de problemas juntamente com a 

resolução de exercícios se houve uma aprendizagem significativa do conteúdo dado 

e se os alunos participaram ativamente na construção desse conhecimento. 

O desafio nesta produção didático-pedagógica é apresentar o conteúdo de 

matrizes, para os alunos do 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Tiradentes 

do município de Cafezal do Sul, através da perspectiva resolução de problemas, e 

verificar se a aplicação desta metodologia é possível desenvolver em qualquer 

conteúdo matemático do ensino médio, onde os alunos desenvolverão estratégias e 

procedimentos para resolver os problemas propostos pelo professor, demonstrando 

assim, que realmente ocorreu uma aprendizagem significativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIAL DIDÁTICO 
 

 

UNIDADE 1: APRESENTAÇÃO DAS TABELAS EM FORMA DE MATRIZ 

 

Tarefa 1: Organizar os dados em tabelas 

 

É possível encontrarmos as tabelas no nosso dia a dia em revistas, jornais, 

na internet e outros.  

E você já teve contato com algum tipo de tabela? Em caso afirmativo, cite as 

situações. 

Por que você acha que alguns dados são apresentados em tabelas? 

Em grupo resolva os problemas abaixo 

1- Os resultados do aproveitamento escolar de 4 turmas diferentes foram 

apresentados da seguinte maneira: Turma A: 8 em matemática, 9 em português, 8 

em história e 9 em geografia. Turma B: 7 em matemática, 5 em português, 6 em 

história e 6 em geografia. Turma C: 8 em matemática, 7 em português, 7 em 

história e 7 em geografia. Turma D: 7 em matemática, 8 em português, 8 em 

história e 9 em geografia. Para uma melhor visualização apresente os resultados de 

uma outra maneira. Depois de organizados responda: 

a) Qual foi o aproveitamento da turma C em história? 

b) Qual foi o aproveitamento da turma A em matemática? 

c) Qual foi a melhor nota em português?  

d) Qual foi a disciplina que a turma B teve menor aproveitamento? E qual foi a 

sua nota? 

2- Utilizando os dados apresentados no problema anterior, demonstre em forma de 

tabela apenas os dados da turma D. E em outra tabela os dados da disciplina de 

matemática. 

3- Partindo de um tema livre, faça uma pesquisa com seus colegas do grupo, 

coletando dados numéricos e apresente esses dados em forma de tabela. 

(sugestões para a pesquisa: idade, peso, notas finais do ano anterior, nº de irmãos, 

etc). 
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Tarefa 3: Para entender melhor como os números organizados em forma de tabelas 

podem facilitar a resolver situações problemas do nosso dia-a-dia assista ao vídeo: 

Cooperativa de Leite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.m3.ime.unicamp.br/recursos/1076 

Sinopse 

Uma cooperativa de produtores de leite decide construir 

um tanque de refrigeração para uso coletivo, mas ainda 

precisa decidir em qual fazenda construí-lo. Essa questão 

é respondida com auxílio da representação dos dados na 

forma de uma tabela. 

 

Tarefa 2: Faça uma pesquisa na internet de alguns 
modelos de tabela, com título e a fonte. Traga para a 
próxima aula. (essa atividade poderá ser feita em 
duplas e usaremos o data show para a 
apresentação). Sugestão: IBGE 

http://www.m3.ime.unicamp.br/recursos/1076


 

 

 

 

 

A Tabela dos resultados de aproveitamento escolar das turmas do problema 

1 pode ser apresentada da seguinte maneira para facilitar a sua visualização: 

  

 MATEMÁTICA PORTUGUÊS HISTÓRIA GEOGRAFIA 

TURMA A 8 9 8 9 

TURMA B 7 5 6 6 

TURMA C 8 7 7 7 

TURMA D 7 8 8 9 

 

Agora repetindo a tabela apenas considerando os números dispostos em 

linhas e colunas como na tabela anterior, porém colocados entre parênteses ou 

colchetes podemos representar a tabela assim: 

 

                              8 9 8 9 

                              7 5 6 6 

                              8 7 7 7 

                              7 8 8 9    mxn = 4x4 

 

Em tabelas como essas os números são chamados de elementos. As 

colunas são enumeradas da esquerda para a direita e as linhas de cima para baixo. 

Esse tipo de tabela disposta com linhas e colunas entre colchetes ou parênteses, 

classificado sob a forma m x n, onde m representa as linhas e n as colunas com m e 

n diferentes de 0 é chamada de MATRIZ. 

Esse será o conteúdo que iremos estudar nessa produção didática, por esse 

motivo propomos para os grupos que apresentassem de uma maneira mais clara os 

resultados de aproveitamento das turmas do problema 1, para que assim todos 

pudessem observar que as matrizes são tabelas retangulares ou quadradas 

contendo informações numéricas organizadas com linhas e colunas encontradas em 

muitos lugares como jornais, revistas, internet e outros. 

 

APRESENTAÇÃO  
DO  

CONTEÚDO 



Tarefa 4: Transformando as tabelas em matrizes 

1-  Apresente em forma de matrizes as tabelas dos problemas 1, 2 e 3 e 

responda: 

a) Qual é a ordem de cada matriz? 

b) Qual o tipo de cada matriz? 

c) Represente a matriz do problema 1 na forma genérica e determine os 

elementos: a11, a22, a23, a31 e a 32. 

d) Identifique os elementos da diagonal principal da matriz do problema 1. 

e) Determine a transposta de cada matriz, dizendo o seu tipo. 

 

 

 

Tarefa 5: Fixando o conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

1- Represente uma matriz B = (bij)3x3, em que bij = 4i – 3j e responda: 

a) Qual é o elemento b33? 

b) Dê o tipo (formato) dessa matriz. 

c) Obtenha a matriz transposta dessa matriz B. 

d) Quem são os elementos que pertencem à diagonal principal? 

 

Diante de todas essas informações, vamos agora aplicá-las 
nas seguintes situações problemas: (em duplas) 



2- No último bimestre de 2014, uma sorveteria vendeu sorvetes caseiros com 1 

bola e 2 bolas. A matriz abaixo indica a quantidade de sorvetes vendidos:                                                                  

 

C =  1510           1960 

        1375           2015 

 

Cada elemento cij dessa matriz representa o número de unidades de 

sorvete do tipo i (i=1 representa uma bola e i=2 representa duas bolas) vendidas no 

mês j (j = 1 representa novembro e j = 2, dezembro). 

 

a) Quantos sorvetes de 2 bolas foram vendidos em novembro? 

b) Quantos sorvetes de duas bolas foram vendidos a mais que o de uma bola 

no mês de dezembro? 

c) Qual foi à arrecadação bruta da sorveteria no bimestre com a venda desses 

dois tipos de sorvete, se o sorvete de uma bola custa R$ 3,00 e o de duas 

bolas custa R$ 5,00,? 

 

 

3- As distâncias em Km entre as cidades A, B e C estão representadas na 

matriz abaixo:       

    X   =   0       14        28 

              14       0        45 

              28      45        0 

 

Cada elemento aij dessa matriz fornece a distância entre as cidades i e j. Se a 

cidade A é representada pelo número 1, B por 2 e C por 3: 

a) Qual  é a distância entre  A e B, C e A, e B e C. 

b) Determine a transposta da matriz X? 

 

 

 

 

 



4- Para satisfazer a igualdade é necessário quais valores para a, b e c? 

a+b        2              =         7          c 

4      a-b                        c²         1 

5- Quais valores x e y deverão assumir para que as matrizes  

x+y         -4         e           6      -4        sejam iguais? 

  1         2x-y                    1       3 

 

6- Um dos maiores acontecimentos esportivos é a Olimpíada.  A cada quatro 

anos, atletas de diferentes nacionalidades disputam os jogos em uma cidade 

sede. A tabela abaixo demonstra o número de medalhas que o Brasil vem 

conquistando nas últimas quatro olimpíadas. 

 

Olimpíada 

Número de medalhas 

Ouro Prata Bronze 

Londres (2012) 3 5 9 

Pequim (2008) 3 4 8 

Atenas (2004) 5 2 3 

Sidney (2000) 0 6 6 

Comitê Olímpico Brasileiro. O Brasil nos jogos. Disponível em:<www.cob.org.br> 
 Acesso em 11/11/2014. 
 

a) Escreva uma matriz A que represente as informações da tabela. 

b) Escreva a matriz At. 

c) As linhas da matriz A apresentam as mesmas informações da matriz At? 

Por quê? 

d) Na matriz At o que representam as: 

 Colunas? 

 Linhas? 

e) Construa uma tabela com base em At. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cob.org.br/


UNIDADE 2: ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE MATRIZES 

 

Tarefa 6: Em grupo resolva o problema: 

1- Uma fábrica de calça jeans fornece seus produtos para duas lojas, sendo 

elas P e Q. Lançado uma pesquisa sobre a aceitação de dois novos modelos 

de calças nos quatro primeiros dias de novembro, os resultados apurados 

foram: 

Tabela 1 

Quantidade vendida na loja P 

 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 

Modelo A 3 4 2 6 

Modelo B 2 3 6 4 

 

Tabela 2 

Quantidade vendida na loja Q 

 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 

Modelo A 4 1 3 4 

Modelo B 5 3 5 6 

 

De que maneira podemos determinar o total de vendas de cada modelo de 

calça Jeans nos quatro primeiros dias de novembro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-  Uma escola particular de cursos preparatórios possui duas unidades de 

estudos. A tabela abaixo apresenta o número de alunos matriculados em 

cada unidade. 

 

  

Escreva essas tabelas em forma de matriz e obtenha uma única matriz que 

represente a diferença entre o número de alunos das duas unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade 1 

 

Turno 

Idioma 

Inglês Francês Espanhol 

Matutino 20 19 17 

Vespertino 18 11 12 

Noturno 22 8 14 

Unidade 2 

 

Turno 

Idioma 

Inglês Francês Espanhol 

Matutino 18 14 13 

Vespertino 15 14 9 

Noturno 24 5 11 

 

 



 

 

 
 
 

 

Como já foi visto anteriormente, as tabelas do problema 1 da tarefa 6 acima 

podem ser representadas pelas respectivas matrizes: 

 

A =   3      4      2      6           e        B =     4      1     3      4 

        2      3      6      4                                5      3     5      6 

 

Como precisamos determinar o total de vendas de cada modelo de calça 

jeans nos quatro primeiros dias de novembro, então iremos somar os elementos 

correspondentes da Matriz A e B, obtendo assim a matriz C. 

 

   3+4         4+1         2+3          6+4           =              7       5        5       10 

   2+5         3+3         6+5          4+6                           7       6        11      10 

 

A matriz C assim obtida denomina-se soma da matriz A com a matriz B ou 

soma das matrizes A e B. 

 

Matriz C =   7     5       5        10 

                    7     6      11       10 

 

Observe que acabamos de efetuar a adição entre duas matrizes. Esse 

problema sugere como deve ser feita a adição de matrizes (matrizes com o mesmo 

número de linhas e o mesmo número de colunas), isto é deve-se somar 

ordenadamente os elementos correspondentes em cada linha. O mesmo 

procedimento será usado nas matrizes do problema 2, mas ao invés da soma se 

efetua a subtração. 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
DO 

CONTEÚDO  



UNIDADE 3: MULTIPLICAÇÃO DE UMA MATRIZ POR UM NÚMERO REAL 

 

Tarefa 7: Em grupo, resolva: 

1- Marcelo tem uma loja de eletrodomésticos e móveis planejados. A tabela 

abaixo indica o total de vendas que os funcionários de Marcelo realizaram no 

mês de novembro, em reais, por produto vendido. 

Vendas de Novembro (R$) 

Vendedor Cozinha planejada Geladeiras 

Juliano 27000,00 9000,00 

Daciane 31000,00 7000,00 

César 22000,00 11000,00 

 

A comissão dos vendedores é de 7% sobre o total mensal de vendas, em 

cada produto. Qual é o valor que Marcelo pagará para cada vendedor, por tipo de 

produto, no mês referenciado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Para obtermos tal informação, podemos multiplicar cada valor da tabela das 

vendas de novembro por 0,07 (pois 7% = 0,07, que é o percentual pago de comissão 

pelas vendas). Assim, teríamos: 

 

Vendas de Novembro (R$) 

Vendedor Cozinha planejada Geladeiras 

Juliano  27000,00. 0,07 9000,00. 0,07 

Daciane 31000,00. 0,07 7000,00. 0,07 

César 22000,00. 0,07 11000,00. 0,07 

 

Efetuados os cálculos, a tabela com a informação das comissões pagas em 

novembro seria: 

 

Vendas de Novembro (R$) 

Vendedor Cozinha planejada Geladeiras 

Juliano 1890,00 630,00 

Daciane 2170,00 490,00 

César 1540,00 770,00 

 

 

Esse problema ilustra a operação de multiplicar uma matriz por um número 

real, que é o conteúdo que estudaremos nessa unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
DO 

CONTEÚDO 



Tarefa 8: Fixando o conteúdo 

1- Agora, transforme a tabela do problema 1 da tarefa 7 em uma matriz e depois 

calcule o custo das comissões pagas aos vendedores, por tipo de produto 

vendido, no mês de novembro, supondo que as comissões fossem de 8%. 

 

2- Cibele faz bolos e tortas para vender sob encomenda. Para fazer certas 

receitas ela utiliza farinha e ovos. A 1ª linha da matriz abaixo representa 

quantos Kg de farinha são utilizados em cada receita e a 2ª linha, o número 

respectivo de ovos utilizados em cada uma delas. 

 

2,5    0,8     3 

4       2       6 

Escreva a matriz que representa a quantidade necessária de farinha e de 

ovos para preparar 13 receitas de cada tipo. 

 

 

UNIDADE 4: MULTIPLICAÇÃO DE MATRIZES 

 

Tarefa 9: Resolva junto com seus colegas: 

1- Um empresário oferece mensalmente alimentos a dois orfanatos. Para o 1º 

orfanato são doados 25 kg de arroz, 20 kg de feijão, 30 kg de carne e 32 kg 

de batata. Para o 2º orfanato são doados 28 kg de arroz, 24 kg de feijão, 35 

kg de carne e 38 kg de batata. O empresário faz a cotação de preços em dois 

supermercados. Veja a cotação atual, em reais: 

PRODUTO (1 KG) SUPERMERCADO 1 SUPERMERCADO 2 

Arroz 2,00 2,00 

Feijão 4,00 3,40 

Carne 18,00 20,00 

Batata 2,60 2,20 

 

Determine o gasto mensal desse empresário, por orfanato, supondo que 

todos os produtos sejam adquiridos no mesmo estabelecimento e que este 

represente a melhor opção de compra. 

 



 

 

 

 

 

Podemos representar os alimentos doados para os dois orfanatos pela 

matriz A. 

 

A =    25    20    30    32 

         28    24     35    38 

 

Vamos representar a tabela de cotação de preços dos alimentos pela matriz 

B. 

 

B =   2,00         2,00 

        4,00         3,40 

        18,00      20,00 

        2,60          2,20 

 

Agora, vamos calcular o gasto mensal de cada supermercado, por orfanato e 

assim verificar qual estabelecimento é a melhor opção de compra. 

 

1º Orfanato – supermercado 1 = 25. 2,00 + 20. 4,00 + 30. 18,00 + 32. 2,60 = 753,20 

1º Orfanato – supermercado 2 = 25. 2,00 + 20. 3,40 + 30. 20,00 + 32. 2,20 = 788,40 

 

2º Orfanato – supermercado 1 = 28. 2,00 + 24. 4,00 + 35. 18,00 + 38. 2,60 = 880,80 

2º Orfanato – supermercado 2 = 28. 2,00 + 24. 3,40 + 35. 20,00 + 38. 2,20 = 921,20  

 

Esses resultados podem ser registrados em uma matriz C, que é o produto 

da matriz A (alimentos doados) pela matriz B (cotação de preços dos alimentos): 

 

C =    753,20        788,40 

          880,80        921,20 

 

APRESENTAÇÃO 
DO  

CONTEÚDO 



A ideia utilizada para obter a matriz C será usada agora para definirmos 

matematicamente a multiplicação de matrizes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefa 10: Para entender melhor a multiplicação de matrizes vamos assistir ao 

vídeo: Bombons a Granel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO 
 

O PRODUTO A.B DE DUAS MATRIZES SÓ É 
POSSÍVEL SE O NÚMERO DE COLUNAS DE A FOR 

IGUAL AO NÚMERO DE LINHAS DE B. DESSA 
FORMA, A MATRIZ C TERÁ O MESMO NÚMERO DE 

LINHAS DE A E O MESMO NÚMERO DE COLUNAS DE 
B. 

http://www.m3.ime.unicamp.br/recursos/1055 

Sinopse 
Dona Ioná vende bombons em caixinhas, mas tem 
dificuldade em colocar o preço em cada uma delas. Para 
resolver seu problema, ela conta com a ajuda de Jorge, 
que através do uso de matrizes, ajuda Dona Ioná a calcular 
o preço de cada caixa. 

http://www.m3.ime.unicamp.br/recursos/1055


Tarefa 11: Fixando o conteúdo 

1- Rosa prepara marmitex para vender aos trabalhadores do comércio de sua 

cidade. Com opção de pequena, média e grande. A tabela abaixo demonstra 

a quantidade de refeições que a Rosa 

vende durante 2 dias e o preço de 

cada uma. 

 Pequena Média Grande 

Quinta-feira 22 37 16 

Sexta-feira 32 49 19 

 

Escreva as tabelas em forma de matrizes, verifique se é possível efetuar a 

multiplicação entre as matrizes e se for possível descubra quanto Rosa arrecadou 

com a venda das refeições na quinta-feira e na sexta-feira. 

 

 

 Preço das  
Marmitex (R$) 

Pequena 5,00 

Média 7,00 

Grande 8,00 

2- Uma doceira interessada em saber quanto deveria desembolsar para 

preparar 3 tipos diferentes de salgados, usando ingredientes distintos montou 

a tabela a seguir: 

Tabela 1 

 Ovos Farinha Açúcar Carne 

Pastéis 3 6 1 3 

Empadas 4 4 2 2 

Quibes 1 1 1 6 

Os preços dos ingredientes constam na tabela a seguir: 

Tabela 2 

Ingredientes Preço base (R$) 

Ovos 0,20 

Farinha 0,30 

Açúcar 0,50 

Carne 0,90 

 

Qual, então, deve ser o preço base de cada salgado? E quanto à doceira 

vai desembolsar? 

 



3- Uma indústria de automóvel produz carros X e Y nas versões: popular, luxo e 

superluxo. Na montagem desses carros são utilizadas as peças A, B e C. 

Para certo plano de montagem são fornecidas as seguintes tabelas: 

 

Tabela 1 

 Carro X Carro Y 

Peça A 4 3 

Peça B 3 5 

Peça C 6 2 

 

a) Para o planejamento da composição de peças por tipo de carro que 

matriz deve ser usada?  

b) Quantas peças do tipo B serão usadas para montagem de um carro de 

superluxo? 

c) Quantas peças do tipo A serão usadas para montagem de um carro de 

luxo? 

Tabela 2 

 Popular Luxo Superluxo 

Carro X 2 4 3 

Carro Y 3 2 5 

 

 

UNIDADE 5: MATRIZ INVERSA 

 

Tarefa 12: Vamos assistir ao vídeo: Gabarito Secreto, para a apresentação do 

conteúdo matriz inversa. 
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Sinopse 
Uma jovem, estudando para uma prova de Matemática, 
se depara com algumas matrizes que parecem ser uma 
mensagem criptografada contendo as respostas da tal 
prova. Com a ajuda do irmão, ela tenta decodificar a 
mensagem e acaba aprendendo um pouco sobre 
matrizes. 
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Tarefa 13: Experimento 

 

Formem grupos de até 4 alunos. Cada grupo irá receber uma mensagem 

codificada, que deverão tentar decifrá-la conforme assistimos no vídeo. Depois cada 

grupo deverá criar sua própria mensagem criptografada e trocar com os outros 

grupos para que tentem decifrar, sendo que o grupo deverá receber junto com a 

mensagem a matriz chave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Em nosso cotidiano os jornais e revistas indicam tabelas com os mais 

variados assuntos, onde os valores numéricos são apresentados em linhas e 

colunas. Assim as matrizes se apresentam como instrumentos que nos auxiliam nos 

cálculos com aplicações em Matemática, Economia, Administração e outras ciências. 

No transcorrer de toda essa produção didática, percebemos que as tabelas 

foram transformadas em matrizes e essas transformações ocorreram em diferentes 

situações problemas. A intenção dessa produção é levar o aluno a relacionar o 

conceito de matriz aprendido no ambiente escolar com os assuntos que eles 

discutem fora desse como: futebol, alimentação, e valores dos produtos no mercado. 

Através desse material didático estudaremos o conteúdo de matrizes, sua 

definição, a representação genérica de uma matriz, os tipos de matrizes, as 

operações com matrizes e a matriz inversa. Apresentando o conteúdo primeiro com 

uma situação problema ou uma aplicação para posteriormente apresentar a teoria 

Matemática.  

Seguem as orientações iniciais de como o professor pode realizar esse 

trabalho, baseadas nas etapas de Polya: 

1. Dividir a turma em grupos, preferencialmente de quatro alunos cada grupo.  

2. Apresentar o problema aos alunos, projetando-o no quadro através do 

data show, fazendo a leitura do mesmo. 

3. Orientá-los na compreensão dos problemas, na escolha e execução de 

estratégias da resolução dos problemas propostos. 

4. Apoiar os alunos na compreensão do problema, discutindo e questionando 

as estratégias e resoluções propostas pelos alunos. 

5. Após todas as etapas estarem concluídas, então faremos a verificação 

através da apresentação das respostas de cada grupo para todos na sala, 

fazendo com que os mesmos justifiquem o que e como fizeram para 

chegar naquela resposta, fazendo um retrospecto de cada passo. 

 

A seguir serão apresentadas as unidades e as tarefas que compõem o 

material didático, acompanhadas de orientações específicas a cada tarefa. 

 

 

 



UNIDADE 1: APRESENTAÇÃO DAS TABELAS EM FORMA DE MATRIZ 

 

Conteúdo: Definição de matrizes, representação genérica de uma matriz, matrizes 

especiais, matriz transposta e igualdade de matrizes. 

 

Objetivo: compreender e usar a linguagem matricial de apresentação de dados, 

transformando tabelas em matrizes; reconhecer as matrizes especiais, como a 

matriz nula, as matrizes quadradas, a matriz transposta e a igualdade de matrizes. 

 

Recursos materiais: data show, cadernos de brochura. 

Tarefa 1: Organizar os dados em tabelas  

Nessa tarefa pretende-se que os alunos percebam que as tabelas numéricas 

encontradas no nosso dia a dia podem ser transformadas em matrizes. E que as 

matrizes existem com diferentes ordens (linhas e colunas) e para cada tipo de 

matriz se determina um nome. Os resultados esperados são que os alunos 

apresentem os problemas propostos em forma de tabelas para que assim 

possamos introduzir o conteúdo de matrizes. 

 

Tarefa 2: Com essa pesquisa pretende-se que o aluno perceba que frequentemente 

encontramos informações numéricas organizadas em forma de tabelas como: em 

jornais, revistas e na internet. Eles estão constantemente em contato com o 

conceito de matriz, no entanto muitos encontram dificuldades em associar as 

tabelas vistas no seu dia-a-dia, com o conhecimento de matriz adquirido em sala de 

aula. 

 

Tarefa 3: Para a realização dessa tarefa o professor deverá baixar o vídeo: 

Cooperativa de Leite, disponível em: 

<http://www.m3.ime.unicamp.br/recursos/1076> para passar na TV pendrive, no 

Artur ou até mesmo no data show. É um vídeo que relata um problema real, 

encontrado por produtores de leite e que é resolvido usando tabelas. Pretende-se 

com esse vídeo que os alunos percebam como os números organizados em forma 

de tabelas podem facilitar a resolver problemas do nosso cotidiano. 

 

Após essas tarefas o professor irá usar a apresentação do conteúdo que 

está no material didático, dando continuidade com o livro didático escolhido, para 

http://www.m3.ime.unicamp.br/recursos/1076


ensinar as definições, representação de uma matriz, matrizes especiais, matriz 

transposta e igualdade de matrizes.  

 

Tarefa 4: Transformando as tabelas em matrizes. 

Depois que estudamos todas as definições de matrizes de acordo com o livro 

didático da escolha de cada professor, retornaremos nas tabelas construídas nos 

problemas 1, 2 e 3 da tarefa 1, para que agora o aluno conhecendo 

matematicamente como se representa uma matriz, possa transformar as tabelas em 

matrizes respondendo os questionamentos da tarefa como: a ordem, tipo de 

matrizes, representação genérica, os elementos, diagonal principal e matriz 

transposta. 

 

Tarefa 5: Fixando o conteúdo 

Nessa tarefa os alunos poderão formar duplas (a escolha do professor) e resolverão 

algumas situações problemas para fixação do conteúdo.  

 

 

UNIDADE 2: ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE MATRIZES 

 

Conteúdo: Definição de adição e subtração de matrizes, as propriedades e matriz 

oposta. 

 

Objetivo: resolver situações problemas envolvendo adição e subtração de matrizes. 

 

Recursos materiais: data show, cadernos de brochura. 

Tarefa 6: Nessa tarefa usaremos dois problemas para introduzir o conteúdo de 

adição e subtração de matrizes. Pretende-se que os alunos em grupo, 

compreendam os problemas, depois estabeleçam um plano, executem-no, e 

apresentem a solução que chegaram para toda a sala fazendo a verificação da 

mesma. 

 

Depois da exposição de cada grupo, o professor irá discutir com todos, as 

respostas, aproveitando das mesmas para a apresentação do conteúdo que se 

encontra no material didático. 



Em seguida o professor novamente utilizará o seu livro didático para explicar 

as definições, as propriedades e a matriz oposta, finalizando esse conteúdo com as 

situações problemas do próprio livro para sua fixação. 

 

 

UNIDADE 3: MULTIPLICAÇÃO DE UMA MATRIZ POR UM NÚMERO REAL 

 

Conteúdo: definição e propriedades de multiplicação de uma matriz por um número 

real. 

 

Objetivo: resolver situações problemas envolvendo multiplicação de um número real 

por uma matriz. 

 

Recursos materiais: data show, cadernos de brochura. 

Tarefa 7: Nessa tarefa usaremos um problema para introduzir o conteúdo de 

multiplicação de uma matriz por um número real, usando a mesma metodologia dos 

anteriores, possibilitando aos alunos compreenderem que é possível efetuar a 

multiplicação de um número real por todos os elementos de uma matriz. 

 

Em seguida, o professor usará a apresentação do conteúdo que está no 

material didático e depois as definições e as propriedades que se encontram no livro 

didático de cada professor e para fixação desse conteúdo sugere-se a tarefa 8. 

 

Tarefa 8: Após os estudos das definições o professor entregará os problemas  para 

os alunos resolverem individualmente ou em dupla (critério do professor), para a 

fixação e verificação da aprendizagem do aluno. 

 

 

UNIDADE 4: MULTIPLICAÇÃO DE MATRIZES  

 

Conteúdo: Definição e propriedades da multiplicação de matrizes. 

 

Objetivo: resolver situações problemas envolvendo multiplicação de matrizes 

 

Recursos materiais: data show, cadernos de brochura 



Tarefa 9: Nessa tarefa será usado um problema para introdução do conteúdo de 

multiplicação de matrizes, usando a mesma metodologia dos problemas anteriores, 

seguindo as etapas do Polya. 

 

Depois das exposições das respostas de cada grupo o professor usará a 

apresentação do conteúdo que está no material didático, em seguida o vídeo 

sugerido na tarefa 10. 

 

Tarefa 10: Para a realização dessa tarefa o professor deverá baixar o vídeo: 

Bombons a Granel, disponível em: <http://www.m3.ime.unicamp.br/recursos/1055> 

para passar na TV pendrive, no Artur ou até mesmo no data show. Esse vídeo 

ajudará a reforçar a aprendizagem do conteúdo, mostrando uma situação problema 

da vida real em que foi aplicada a multiplicação de matrizes para resolvê-lo. 

 

Após o vídeo o professor usará o seu livro didático para demonstrar a 

definição e as propriedades de multiplicação de matrizes. 

 

Tarefa 11: Fixando o conteúdo. 

Nessa tarefa resolveremos três situações problemas para a fixação e verificação da 

aprendizagem dos alunos em relação ao conteúdo estudado nesta unidade. 

Pretende-se com esses problemas verificar se os alunos resolvem essas situações 

utilizando a linguagem matemática explicada anteriormente. 

 

 

UNIDADE 5: MATRIZ INVERSA  

 

Conteúdo: Definição de matriz inversa. 

 

Objetivo: resolver situações problemas envolvendo matriz inversa. 

 

Recursos materiais: data show, cadernos de brochura 

Tarefa 12: Para a realização dessa tarefa o professor deverá baixar o vídeo: 

Gabarito Secreto, disponível em: <http://www.m3.ime.unicamp.br/recursos/1100> 

para passar na TV pendrive, no Artur ou até mesmo no data show. Pretende-se com 

http://www.m3.ime.unicamp.br/recursos/1055
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esse vídeo fazer a apresentação do conteúdo de matriz inversa. 

 

Após o vídeo o professor utilizará o livro didático para explicar a definição e 

alguns exemplos de matriz inversa. 

Em seguida o professor realizará o experimento sugerido na tarefa 13 para a 

fixação e a verificação da aprendizagem dos alunos em relação ao conteúdo 

estudado nesta unidade. 

 

Tarefa 13: Experimento: Mensagens Secretas com Matrizes 

O professor deverá imprimir os materiais: Roteiro do experimento, guia do professor 

e a folha do aluno, disponível em: <http://www.m3.ime.unicamp.br/recursos/1020>. 

Neste experimento, os alunos aprenderão uma das diversas maneiras de 

criptografar mensagens: usando matrizes. Inicialmente, dividindo a classe em 

grupos, o professor deve explicar como isso pode ser feito usando como exemplo o 

vídeo da tarefa 12 e fornecer uma mensagem codificada, pedindo para que eles 

tentem decifrá-la. Depois, cada grupo deverá criar sua própria mensagem 

criptografada e trocá‑la com os outros. O desafio é tentar decifrar o que o outro 

grupo quis dizer sabendo a matriz chave que usaram. Pretende-se com essa tarefa 

que os alunos fixem a maneira matemática de resolver matriz inversa através de 

uma atividade divertida. 
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