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IV. CURSOÍH EIARAO(S) QIj

V.JUSTIFICATIVA

VII.OBJETIVOS

Tornar o aluno apto a resolver problemas básicos de geometria analítica e álgebra linear.

Realizar operações de matrizes e determinantes::
Resolver sistemas de equações linearesl
Entender as operações entre vetores no plano e no espaços
Aplicar o conhecimento de vetou-ese matrizes no estudo da reta e do plano
Identificarcónicas e quádricas. reconhecendo seus elementos e gráficos.

VIII.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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ADE 1: Matri2est determinantes; sistemas de equações lineares

NIDADE2 Vetores.no
plano e no espaço;estudo dareta.
>
NIDADE 3: Estudo do planosseções cónicas; superfícies quádricas
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IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVO
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X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
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A avaliação de recuperação (REC) englobará todos os tópicos vistos ao longo do semestre. .
Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo ©stâDeieciuosela au.wulua
nota O (zero). (Art. 70, $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

Avaliações Escritas
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26/02 a 03/03
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12/03 a].7/03
].9/03 a 24/03
26/03 a 31/03
02/04 a 07/04
09/04 a].4/04
16/04'a 21/04
23/04 a 28/04
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ASSUNTO

DATA

07/05 a 12/05
].4/05 a 19/05
21/05 a 26/05
28/05 a 02/06

)etlnlcao ae matrizes
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Idos ae matrizes e uelelliil!!aiiLCD
Sistemas ae equaçç?es urieaíes
ntrocluçao ao estudo aç veluies
etores no plano e no çsuaçu
el'lado vetores rlu plajl(i c iiu c uavu
eoenaencia e inaepeit
ula ae Exel'cicios l rKuvn caç'r\i in

reduto escalar.proautQS veLul lai e ii u=lu,

Introdução ao estudo aa leia rcilayy

Estudo ciareta no espaço
Estudo clo plano.
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04/06 a 09/06
].1/06 a ].6/06
18/06 a 23/06
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