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LÓGICA MATEMÁTICA E CONJUNTOS (P/ CONCURSOS PÚBLICOS) 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 
Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 
Matemática e suas Tecnologias 
 
Componentes curriculares relacionados 
Matemática 
 
Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 
[MAT02IF] Testar hipóteses levantadas de variáveis que interferem na explicação ou na 
resolução de uma situação-problema, avaliando a adequação da linguagem de determinado 
modelo matemático, em termos de possíveis limitações, eficiência e possibilidades de 
generalização. 
[MAT03IF] Sistematizar informações, com base em estudos e/ou pesquisas, sobre a 
contribuição matemática na explicação de fenômenos de natureza científica, social, profissional, 
cultural, de processos tecnológicos, reconhecendo pontos de vista diversos para posicionar-se 
com argumentação consistente, fazendo uso de diferentes mídias para a apresentação de 
conclusões. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Debates 
e/ou discussões considerando a participação do estudante, Ensino individualizado 
 
Perfil docente (conhecimentos complementares) 
Professor de Matemática com interesse e habilidade em lógica matemática. 
 
Recursos materiais necessários 
Sala de aula 
 
Como será a oferta do Itinerário Formativo? 

Eletiva Orientada 

 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Investigação Científica 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
O estudos das argumentações lógicas farão com que os alunos se desenvolvam com maior 
fluidez nos tópicos matemáticos desenvolvidos no estudo da Matemática. Serão apresentados 
os conceitos lógicos em correspondência com a linguagem de conjuntos e, talvez, em momento 
posterior, através de uma trilha, com a introdução da álgebra de Boole e Circuitos lógicos. Serão 
apresentados exemplos retirados de concursos públicos das mais diversas áreas, onde os 
assuntos tratados na eletiva se tornam imprescindíveis. Serão desenvolvidos simulados e 
atividades de fixação dos conceitos lógicos. 
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Estratégias de avaliação do estudante 
Participação dos alunos nas discussões e atividades desenvolvidas em sala com a orientação 
do professor. 
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