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I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

Código Nome da Disciplina Horas/aula Semanais
Teóricas              Práticas

Horas/aula Semestrais

MTM 7112 Geometria Quantitativa II 6 108

II. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S)

 Dr. Celso melchiades Doria

III. PRÉ-REQUISITO (S)
Código Nome da Disciplina

IV. CURSO (S) PARA O QUAL (IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA

Licenciatura em Matemática

V. EMENTA

• Trigonometria e relações métricas em triângulos. 
• Polígonos regulares. 
• Área do círculo e comprimento da circunferência. 
• Trigonometria no círculo. Construções com régua e compasso. 
• Posições relativas de retas e planos. Poliedros. 
• Volumes de sólidos e áreas de superfícies. 
• História da matemática relativa ao conteúdo.

VI. OBJETIVOS

• Desenvolver os conhecimentos sobre objetos geométricos.
• Aprimorar  a  intuição  geométrica  por  meio  de  resolução de 

problemas.
• Resolver problemas de construção com régua e compasso.
• Oferecer condições para o aprimoramento da visão de objetos 

no espaço.
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VII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Trigonometria e relações métricas em triângulos.
1.1 Definições das razões trigonométricas para ângulos agudos (triângulo

                   retângulo): seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente.
1.2 Seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis: 30°, 60°, 45° e 18°.
1.3 Identidades trigonométricas fundamentais.
1.4 Lei dos senos e lei dos cossenos; extensão das definições para ângulos

obtusos.
1.5 Fórmulas de soma e diferença de ângulos.
1.6 Transformação de soma em produto.
1.7 Conseqüências: cálculo das diagonais de um paralelogramo; área de um

                triângulo em função do seno de um de seus ângulos; relações métricas em
                Triângulos quaisquer: cálculo dos raios das circunferências circunscrita 
                e inscrita, das medianas, alturas e bissetrizes de um triângulo em função 
                dos lados e fórmula de Heron.
            1.8 Construção de triângulos e quadriláteros com régua e compasso.
            
2. Polígonos regulares

2.1 Polígonos eqüiláteros, eqüiângulos e regulares; polígonos inscritíveis e
                   circunscritíveis.

2.2 Ângulos internos e externos, perímetro, área, apótema, raios da
circunferência inscrita e circunscrita em polígonos regulares.

2.3 Construção de polígonos regulares com régua e compasso.

3. Circunferência e círculo
3.1 Princípio da exaustão.
3.2 Aproximação da área de um círculo por polígonos regulares inscritos e

                   circunscritos.
3.3 Comprimento da circunferência e sua relação com a área do círculo.
3.4 Comprimento de arco, ângulo central e o radiano.
3.5 Setores circulares, segmentos circulares e coroas circulares.

4. Trigonometria no círculo 
4.1 O círculo trigonométrico: generalização das relações trigonométricas.
4.2 Equações trigonométricas.

5. Posições relativas de retas e planos.
5.1 Retas paralelas, retas reversas e retas concorrentes.
5.2 Paralelismo e perpendicularismo entre reta e plano; distância de ponto a

plano, distância de reta paralela a plano.
5.3 Planos paralelos e transversais.
5.4 Ângulo diedral.
5.5 Projeções ortogonais.

6. Sólidos geométricos
6.1 Definição de poliedro e elementos de um poliedro: vértices, arestas e faces.
6.2 Prismas, pirâmides e paralelepípedos.
6.3 Cilindros, cones e esferas.
6.4 Poliedros regulares.
6.5 Característica de Euler.
6.6 Poliedros platônicos; classificação.
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6.7 Cálculo do comprimento de aresta, apótema, raio das esferas inscrita e
                circunscrita, área da superfície de um poliedro.

6.8 Área de superfícies de cilindros e cones.

7. Volumes de figuras sólidas
7.1 Definição de volume.
7.2  Volume  de  um  paralelepípedo  retângulo  (medida  inteira,  racional  e 

irracional).
7.3 Princípio de Cavalieri.
7.4 Volumes de cilindros.
7.5 Volumes de cones.
7.6 Volume da esfera.
7.7 Outras aplicações do Princípio de Cavalieri.
7.8 Área da superfície da esfera.

VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Aulas teóricas

IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Serão realizadas 3 provas, P1, P2 e P3, ao longo do semestre, e mais a nota de trabalhos 
para efeito de obter a Média

M1 = [ P1 + P2 + P3  + T ]/ 4

observação:

• Se a média M1 do aluno satisfizer M1 > 6,0 e o aluno tiver presença suficiente

         (> 75%), então o aluno será aprovado.
• Se a média M1 do aluno satisfizer 3,0 < M1 < 6,0 e o aluno tiver presença

         suficiente (>75%), então o aluno terá direito a realizar uma prova de Recuperação R 
         para efeito do calculo da média.

M2 = (M1 + 2R)/3

• Se M2 > 5,75 o aluno será aprovado, caso contrário reprovado.

(consulte  UFSC-Regimento  da  Graduação  ,Capítulo  IV  -  Seção  I:  Da  Frequência  e  do 
Aproveitamento, Art 69 – 74)

X. AVALIAÇÃO FINAL

O conteúdo a ser avaliado na  Avaliação Final incluirá todo o conteúdo 
do semestre.
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XI. CRONOGRAMA TEÓRICO
Data Atividade

06/09/11

11/10/11

22/11/11

29/11/11

P1

P2

P3

P4 Recuperação

XII. CRONOGRAMA PRÁTICO
Data Atividade

XIII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

[1] - DORIA, Celso Melchiades – Geometria II – EAD/CED/CFM, Lantec/CED, UFSC  2010.

XIV. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

[2] - LIMA, E.L. (1991) Medida e forma em geometria, Coleção do Professor de 
       Matemática, SBM
[3] - BARBOSA, J.L.M. (1995) Geometria euclidiana plana, Coleção do Professor de 
        Matemática, SBM
[4] - CASTRUCI, B. (1978) Fundamentos de geometria. Livro Técnico e cultural Editora 
       S.A., Rio de Janeiro
[5] - WAGNER, E. et al..(1992) Trigonometria – Números Complexos, Coleção do 
       Professor de  Matemática, SBM
[6]  -  IEZZI,  G.  et  al..  Fundamentos  de  Matemática  Elementar,  volume  3 
(trigonometria), 
       volume 9 (Geometria plana),  volume 10 (Geometria espacial), Atual Editora, São 
       Paulo.
[7] - KOSTOVSKI, A. N. (1980) Construcciones geométricas mediante um compás, 
       Leciones populares de  Matemáticas, Editora Mir, Rússia.
[8] - GOLOVINA, L. I. , YAGLOM (1976) Introductión em la geometria, Leciones  
        populares de Matemáticas, Editora Mir, Rússia.
[9] - CARONNET, TH. (1961) Exercícios de geometria, Ed. Ao livro técnico S.A. (9 
       volumes).
[10] - WAGNER, E. (1993) Construções geométricas, Coleção do Professor de   
        Matemática, SBM.
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Florianópolis, 14 de julho de 2011.

___________________________________
Prof. Dr. Celso Melchiades Doria

Coordenador (a) da disciplina
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