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PRISCILA TERESINHA FERREIRA, 

LISANDRO ZANDAVALLI 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

ADIÇÃO ALGÉBRICA DE RADICAIS; RACIONALIZAÇÃO DE DENOMINADORES 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes 
culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas 
científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do 
trabalho. 

 Ser capaz de perceber a importância dos números, suas prioridades, suas inter-relações, seus significados e o 
modo como, historicamente foi construído, bem como sua eficácia na resolução de situações-problema no seu 
cotidiano.  

 Estimular o aluno a fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos do ponto de vista do 
conhecimento e estabelecer o maior número possível de relações entre eles, utilizando para isso o 
conhecimento matemático (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, combinatório, probabilístico); 
selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las criticamente; 

 Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar a realidade a sua volta, 
bem como estimular o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade 
para resolver problemas, tornando o aluno apto para enfrentar os desafios das séries seguintes. 

Objetos de Conhecimento 

 Números 
Potências com expoentes negativos e fracionários. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários. 

 (EF09MA04AMARP) Identificar uma potência com expoente fracionário como um radical. 

 (EF09MA05AMARP) Efetuar cálculos com números reais, incluindo potências e raízes, fazendo uso de suas 

propriedades. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Um computador/celular, com acesso à internet; 

 Papel, caneta, lápis, borracha, caderno do componente curricular. 
Aplicação/Fixação 

Antecipadamente, organize o seu caderno com a data, a semana de trabalho e o tema da aula (você encontra 
acima). 

Todas as atividades exigem conhecimentos já adquiridos. As atividades escolhidas partem de contextos reais e 
de conteúdos matemáticos que precisam ser lembrados e aprofundados. 
 
AULAS 1 e 2 

 
OPERAÇÕES COM RADICAIS – ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO 

    Quando falamos de raízes na matemática, sempre devemos nos lembrar de que o índice da raiz muda, pois ela pode 

ser do tipo quadrada, cúbica e de muitos outros tipos. Para que possamos realizar operações com 

radicais na adição e na subtração, é necessário que o radical seja o mesmo. Sendo assim, torna-se 

fundamental conhecer a estrutura e a nomenclatura das partes de uma raiz. 

         



         a = índice 
         b = radicando 
         c = expoente 
         d = raiz 
 

Para realizar operações com radicais na adição e na subtração devemos, primeiramente, verificar se os radicais 
são semelhantes. Para que o radical de duas ou mais raízes sejam semelhantes é preciso que o índice e o radicando 
sejam idênticos, a única parte que pode ser diferente é o coeficiente que acompanha o radical. 
Observe o exemplo abaixo e compreenda melhor: 

 Das alternativas abaixo, identifique as que possuem radicais semelhantes e quais não são semelhantes. Lembre-
se que para que os radicais sejam semelhantes, eles devem ter índice e radicando iguais, a única parte que pode 
ser diferente é o coeficiente, ou seja, o número que acompanha o radical. 

 

Resposta: 
Os radicais semelhantes estão nas alternativas a e d, pois em ambas o índice e o radicando são exatamente iguais. 
Já na alternativa b os índices são diferentes, na alternativa c os radicandos são diferentes. Logo, nessas duas 
alternativas os radicais não são semelhantes. 
Agora que já sabemos a estrutura e a nomenclatura das raízes e já conhecemos o que são radicais semelhantes, 
podemos aprender como realizar operações com raízes na soma e na subtração. 

 
A regra prática para realizar adição e subtração de radicais é a mesma, a única diferença será o operador, ou seja, a 
operação poderá ser de adição ou de subtração. Para somar e diminuir radicais semelhantes basta conservar o 
radical semelhante e realizar a adição ou subtração dos coeficientes. No exemplo abaixo você entenderá melhor como 
realizar essas contas. 

Resolva as operações de adição e subtração com radicais: 

 

Resposta 

 

Relacionado às operações com radicais na adição e subtração temos ainda as expressões numéricas e algébricas 
com radicais. Para resolver expressões numéricas desse tipo, basta utilizar a regra ensinada anteriormente. Já nas 
expressões algébricas com radicais, devemos somar e subtrair somente os radicais semelhantes de mesma parte 
literal. 
Resolva a seguinte expressão numérica com radicais: 

 

Resposta 



 
 

 
Agora, coloquem em prática seus conhecimentos, realizando as atividades a seguir: 

 

1) Observe: 

3  +  - 5  

Vamos pensar juntos: são semelhantes apenas 3 e  5 Então 3  +  - 5  = 

 ( 3 – 5 )  +  = -2  +   (Radicais semelhantes são aqueles com índices e radicandos iguais) 

 De acordo com o que vimos acima, responda as perguntas a seguir. 

 a) Os termos da expressão 3  +  - 5   são radicais semelhantes?  

 b) Calcule a soma algébrica 6  +  - 2  

 c) A soma algébrica 3  - 5  pode ser simplificada? Por quê? 

 d) E a soma 6  + 3  ? Por quê? 

 

2) Verifique se  é igual a  +  . O que você concluiu?  

Podemos afirmar que o quadrado de uma soma de dois números é ou não igual a soma dos quadrados desses 

números? 

 

3) Reduza as seguintes expressões a sua forma mais simples: 

a) 18284272725  = 

b)  +  - 9  +  +  = 

c)  + 5  - 11  + 2  = 

d)  - 2  - 5  + 3  = 

 

AULAS 3 E 4 

RACIONALIZAÇÃO DE DENOMINADORES 

Observe a fração  



Em casos como esse, quando possuímos uma raiz no denominador de uma fração, precisamos racionalizá-la a fim de 
retirar o número irracional do denominador dessa fração. 

Para isso, precisamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador dessa fração pela raiz com o intuito de 
encontrarmos uma fração equivalente. 

     =  =  

Mais exemplos: 

 

Atividade sugerida: 

1) Racionalize o denominador de cada uma das expressões: 

a)  = 

b)  = 

c)  = 

d)  = 

 

AULA 5 

As questões a seguir devem apresentar justificativa da sua resposta no caderno. 

1) (PROVA BRASIL) Para ligar a energia elétrica em seu apartamento, Felipe contratou um eletricista para medir a 

distância do poste da rede elétrica até seu imóvel. Esta distância foi representada pela expressão ( 2  

)m. Para fazer a ligação, a quantidade de fio usada é duas vezes a medida fornecida pela expressão. 
Nessas condições, Felipe comprará aproximadamente: 
a) 43,6m de fio. 
b) 58,4m de fio. 
c) 61,6m de fio. 
d) 81,6m de fio. 

 
2) (PROVA BRASIL) Foi proposta para um aluno a seguinte expressão: 

 
Um resultado aproximado da expressão é: 
a) 5,0. 
b) 2,50. 
c) 3,1. 
d) 2,2. 

 
 



3) Encontre o perímetro das figuras, cujas medidas de seus lados são dadas numa mesma unidade de medida de 

comprimento. 

a)                                                                                b) 

                                                                                                                                                                       32  

                     32                                                     8  

                                              33                                                                                                         18  

                                                                                               

                                                                                      

 
 

Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas, o estudante deverá apresentar o caderno contendo as atividades 
propostas. 

 Como forma de avaliação, será observada a participação e o envolvimento dos alunos nas 
atividades. 

Registro de Frequência 
No retorno das aulas, com atividades realizadas no caderno. 
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