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INTRODUÇÃO
A matemática é uma das disciplinas na qual os alunos
apresentam maior dificuldade das suas áreas, a álgebra
costuma ser a que os alunos consideram a mais complexa.
Conforme Vasconcelos (2000), o desenvolvimento da tecnologia
justifica e proporciona outros meios para que a ênfase no ensino
incida nos aspectos mais conceituais da matemática.
Borba, Gadanidis e Silva (2014) afirmam que a utilização de
tecnologias móveis como laptop, telefones celulares ou tablets
tem se popularizado nos últimos anos devido ao advento da
internet e ao aumento da velocidade na mesma.
Desta forma, destaca-se a importância do uso de tecnologias no
ensino e o uso de aplicações web, como o IFMath, onde o
usuário pode entrar com os dados de maneira dinâmica e obtém
os resultados passo a passo.

Figura 1. Produto de dois polinômios gerado pelo software.

O último módulo desenvolvido trata de operações com
Fatoração: Fator comum em evidência, agrupamento, trinômio
quadrado perfeito, diferença de dois quadrados, cubo perfeito e
produto de dois binômios.

OBJETIVOS
O objetivo geral da presente pesquisa é desenvolver um
aplicativo que realiza manipulações em produtos notáveis e
polinômios informadas dinamicamente pelo usuário a ser
integrado ao IFMath, com o intuito de auxiliar professores e
alunos no processo de ensino-aprendizagem de matemática,
apresentando cada passo da resolução dos problemas,
acompanhado do embasamento teórico.

Figura 2. Produto Notável resolvido pelo software.

MÉTODOS

CONCLUSÕES

O desenvolvimento desta pesquisa é de cunho aplicada,
qualitativa e bibliográfica. Utilizando o compilador previamente
utilizado pelo IFMath, que identifica a expressão e a transforma
para um Sistema Especialista realizar as devidas manipulações
matemáticas, gerar as explicações de cada um dos passos e,
por fim, apresentar os resultados ao usuário em formato LaTeX.
Para tal, foi utilizado a linguagem de programação Java.

A pesquisa obteve o resultado esperado, resolvendo cálculos
matemáticos relacionados a polinômios, produtos notáveis e
fatoração, gerando as explicações das manipulações para o
melhor entendimento dos conteúdos abordados. Como
trabalhos futuros, pretende-se implementar os demais tópicos
do módulo de álgebra e a divisão de polinômios.
Referências

RESULTADOS
Foram desenvolvidos três módulos do IFMath, sendo o primeiro
o módulo de Polinômios, onde o estudante pode inserir dados
referentes aos polinômios e somá-los, subtraí-los ou multiplicálos. Na Figura 1 apresenta-se a resolução do produto de dois
polinômios desenvolvido no software.
O segundo módulo é referente aos Produtos Notáveis:
Quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma
pela diferença, cubo da soma e cubo da diferença. Na figura 2,
pode-se visualizar a resolução de um exemplo.
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