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EMENTA

Vetores no espaço. Retas e planos. O espaço Rⁿ. Sistemas de equações lineares. Matrizes:
operações  com  matrizes.  Determinantes:  propriedades.  Espaços  vetoriais:  subespaços,
combinação linear, base e dimensão. Autovalores e autovetores. Diagonalização de operadores
lineares. Espaços com produto interno. Diagonalização de matrizes simétricas e aplicações.  

PROGRAMA

I. Sistemas lineares. Métodos de Gauss e Gauss-Jordan. Vetores no Rn. Equações vetoriais. 
Formas matriciais do sistema e do conjunto solução. Dependência linear. Transformações 
lineares e matrizes. Transformações injetoras e sobrejetoras. Composição. (16 horas)

II. Operações com matrizes. Inversa de uma matriz. Existência da inversa: propriedades 
equivalentes. Blocos. Subespaços do Rn. Retas e planos no R2 e no R3. Subespaços associados
a uma matriz. Dimensão e posto. (12 horas)

III. Determinante de uma matriz. Propriedades do determinante. Adjunta e inversa. Regra de 
Cramer. Determinante como volume. Aplicações geométricas. (06 horas)

IV. Espaços vetoriais. Subespaços. Dependência linear. Base de um espaço vetorial. 
Coordenadas. Dimensão e posto. Mudança de base. Subespaços associados a uma 
transformação linear. Posto de uma transformação linear. (10 horas)

V. Autovalores e autovetores. Semelhança e diagonalização. Matriz de uma transformada 
linear. Operadores lineares: semelhança de suas representações matriciais. (11 horas)

VI. Produto interno em Rn. Comprimento e ângulo. Bases ortogonais. Projeção sobre um 
subespaço. Processo de Gram – Schmidt. Matrizes ortogonais e suas propriedades. Fatoração 
QR. Espaços vetoriais com produto interno e aplicações. (10 horas)

VII. Matrizes simétricas. Teorema espectral. Diagonalização versus diagonalização ortogonal. 
Formas quadráticas. Exemplos no R2 e R3. (10 horas)
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AVALIAÇÃO

Serão aplicadas três provas parciais. A média parcial será calculada através da média 
aritmética simples das notas obtidas nestas três provas. O aluno que não obtiver média 
parcial maior ou igual a sete, será submetido a uma prova final. A média final será então 
calculada através da média aritmética simples da média parcial e da nota obtida na prova 
final, sendo então considerado aprovado o aluno que obtiver média final maior ou igual a 
cinco. É necessária a presença em pelo menos 75% das aulas para ser aprovado no curso.

1a prova: 09/04 – Unidades I, II 

2a prova: 28/05– Unidades III, IV, e V

3a prova: 02/07 – Unidade VI e VI

Prova final: 09/07 – todas as unidades
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