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1. EMENTA 

Estudo dos elementos básicos da Álgebra Linear, como Matrizes, sistemas de equações 

lineares, espaços Vetoriais e transformações lineares. 

 

2. OBJETIVOS 

1.- Adaptar o aluno à linguagem matemática, dando-lhe hábitos de precisão e ordem. 

2.- Dar ao aluno as informações necessárias para que possa operar com vetores, calcular 

matrizes inversas e identificar transformações lineares, bem como calcular vetores próprios 

e autovalores de matrizes, aplicando estes conhecimentos nos diversos problemas que se 

nos apresentam. 

 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Vetores. 

1.1 Vetores 

1.2 Álgebra vetorial 

1.3  Produto escalar e vetorial. 

2.- Introdução às Matrizes. 

  2.1 Tipos de Matrizes. 

2.2 Adição de Matrizes. 

2.3 Multiplicação por escalar. 

2.4 Multiplicação de Matrizes. 

2.5 Matriz Inversa. 



3.- Operações Elementares e Sistemas de Equações Lineares. 

3.1 Equivalência por linha e forma reduzida por linha de uma matriz. 

3.2 O método de Gauss-Jordan. 

3.3 Matrizes elementares e inversão de matrizes. 

4.- Introdução aos Vetores. 

4.1 Vetores. 

4.2 Adição de vetores. 

4.3 Multiplicação por escalar. 

4.4 Produto interno. 

4.5 Norma e distância em R
n
. 

5.- Espaços Vetoriais. 

5.1 Espaço Vetorial. 

5.2 Sub-espaço vetorial. 

5.3 Dependência e Independência linear. 

5.4 Base e dimensão. 

5.5 Dimensão de um conjunto solução de um sistema de equações lineares. 

6.- Transformações Lineares. 

6.1 Transformações lineares. 

6.2 Núcleo e Imagem de uma transformação linear. 

6.3 Representação de transformações lineares por matrizes. 

6.4 Mudança de base. 

6.5 Autovalores, autovetores e diagonalização de matrizes. 

7.- Reconhecimento de quadricas 

7.1 Cônicas. 

7.2 Uso de aurtovalores no reconhecimento de Cônicas. 

 

 

4.   METODOLOGIA 

Aulas expositivas (dialogadas ) com uso de do material permanente (quadro e giz); Aula 

prática de resolução de exercícios (individual ou em grupo). Entrega de trabalhos dirigidos 

de pesquisa. 

 

 

5.  AVALIAÇÃO 

Provas escritas; Trabalhos (individual ou em grupo); Participação das aulas. 
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7. PLANEJAMENTO SEMANAL DE AULAS  

 SEMANAS CONTEÚDO METODOLOGIA 

 

1
a
 

 

Vetores, álgebra de vetores e produto escalar 

e vetorial..  

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

2 
a
 

 

Tipos de Matrizes, adição de matrizes. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

3 
a
 

 

Multiplicação de matrizes, e matriz inversa 

 

 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

4 
a
 

Exemplos de inversão de matrizes, revisão e 

avaliação 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

AED. Determinação dos 

exercícios a serem trabalhados e 

entregues, eletronicamente em 

Word com uso de programas 

para resolver os exercícios,  ate 

o dia da avaliação, . 

 

5 
a
 

Operações elementares por linha em 

sistemas de equações lineares. 

Equivalência por linha. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

6 
a
 

Forma Reduzida de matrizes. 

Método de Gauss Jordan. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 



permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

7 
a
 

Matrizes elementares e Inversão de matrizes. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

8 
a
 

Aplicações revisão e avaliação Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

AED. Determinação dos 

exercícios a serem trabalhados e 

entregues, eletronicamente em 

Word com uso de programas 

para resolver os exercícios,  ate 

o dia da avaliação, . 

 

9 
a
 

Espaços vetoriais, exemplos. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

10 
a
 Sub-espaços vetoriais. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

11 
a
 Dependência e Independência linear. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

12
 a
 Base e dimensão. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

13
 a

 Exemplos de aplicação, revisão e avaliação. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

AED. Determinação dos 

exercícios a serem trabalhados e 

entregues, eletronicamente em 

Word com uso de programas 

para resolver os exercícios,  ate 

o dia da avaliação, . 



14
 a

 Transformações lineares, exemplos. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

15
 a

 Núcleo e Imagem de transformações 

lineares. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

16
 a

 Relações entre dimensão de núcleo e 

imagem. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

17
 a

 Representação de transformações lineares 

por matrizes. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

18
 a

 Autovalores, autovetores e diagonalização de 

matrizes. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

19
 a
 Reconhecimento de Cônicas Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

20
 a
 Revisão. Avaliação. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

AED. Determinação dos 

exercícios a serem trabalhados e 

entregues, eletronicamente em 

Word com uso de programas 

para resolver os exercícios,  ate 

o dia da avaliação, . 
 


