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A comissão composta pelos membros Marmelo Ferreira Lama Carvalho, Raphael
Falcão da Hora e Silvia Martini de Holanda Janesch reuniu-se na sala 214 do Departamento
de Matemática no dia 6 de outubro de 201 6 e sugere o seguinte conteúdo programático para a
disciplina MTM3100-- Pré-cálculo. ' ' '

PROGRAMA DE MTM3100 - PRÉ-CÁLCULO

PF{E-KEQuiSiTO(S):
N" DE HORAS-AULA SEMANAIS: 04
N' TOTAL DE HORAS-AULA: 72

EIVIENTA: Conjuntos e aritmética básica; Cálculo com expressões algébricas; equações;
inequações; funções.

O BJET:AVOS

Apre!;entar a noção de conjunto, em particular, o conjunto dos números reais e
as operações fundamentais entre números reais: adição, subtração, multiplicação,
divisão, exponenciação e radiciação.

2
Apret;entar as expressões algébricas como quantidades que envolvem variáveis que
assumem valores no conjunto dos reais e, assim, estender às expressões algébricas as
propriedades de adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e radiciação

3. Resolver equações e inequações envolvendo expressões algébricas

4
Introduzir o conceito de função, estudar suas propriedades, analisar algumas funções
elementares, por exemplo, as filnções exponencial e logarítmica, as funções
tngonométricas e trigonométricas inversas e as funções hiperbólicas.

CONTliÚDO PROGRAMÁTICO

1. Conjuntos e aritmética básica

l . l . Ideia intuitiva de conjunto como uma colação de elementos

1 .2. Des =rição de um conjunto através da enumeração de seus elementos, ou pela
especificação de uma propriedade, ou por diagramas de Venn.

1 .13 Subconjuntos; igualdade de conjuntos

l .'+ Operações entre conjuntos: união; interseção; complementar de um conjunto; produto
c8rtesiarlo de conjuntos.

1 .:5. Conjuntos numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Reais (introduzido pela sua
representação decimal como dízima periódica ou não-periódica). Interpretação geométrica dos
nü.meros reais como pontos de uma reta. Noção de módulo de um número real.



1 .(5. Exp)sição dos axiomas de corpo ordenado dos números reais.

1 .'7. Intervalo aberto, intervalo fechado e suas representações geométricas na reta real

l .:g. Potenciação, radiciação e suas propt'iedades.

2. Cálculo com expressões algébricas

2. 1 . Pro(lutos notáveis; binómio de Newton.

2.12. Adição, subtração, multiplicação e divisão de expressões algébricas.

2.13. Fatoração e simplificação de expressões algébricas; expressões algébricas envolvendo
ra:izes .

2.'=1. Polinâmio do primeiro grau e análise do sinal do polinõmio.

2.:5. Polinõmio do segundo grau e análise do sinal do polinâmio.

2.(5. Algoritmo da divisão de dois polinõmios.

3. Equa.;ões

3. 1 . Resolução de equações envolvendo expressões algébricas.

3.12. Resolução de equações envolvendo expressões algébricas com raízes

3.13. Resolução de equações envolvendo módulo de expressões algébricas.

4. Ineqiiações

4. 1 . lnec uações envolvendo expressões algébricas.

4.:2. lnec uações envolvendo expressões algébricas com raízes

4.13. Ineouações envolvendo módulo de expressões algébricas.

5. Funções

5. 1 . Definição de função, domínio, contradomínio, imagem, gráfico.

5.:2. Fun leões reais de valores reais. Exemplos: função afim, função q
definida por várias sentenças.

5.:2. Operações entre fiinções: adiç
escalar e composição.

5.13 . Fun.;ão par, ftlnção ímpar, função periódi

5.4. Função inietiva. sobreietivn e hiiet

multiplicação divisãoão, subtração) )

ca, função crescente e função decrescente

iva



).). I' unção inversa.

5.(5. Construção de gráT-- " e,' '"' " t"'-"- u" vl"'-ayuç içaiizauas suuiç o graiico ae uma lunçao.

5.'7. Função módulo.

5.:g. Funções exponencial e logarítmica; propriedades, gráfico.

5.9. Resolver equações envolvendo funções exponencial e logaritmo.

5. 10. Resolver inequações envolvendo flinções exponencial e logaritmo.

5. 12. Demonstrar identidades envolvendo funções exponencial e logarítm

5. 1 1 . Fu1lções hiperbólicas; propriedades, gráfico.

5. 12. Funções trigonométricas e trigonolnétricas inversas; propriedades, gráHtco.

5. ] 3. Resolver equações envolvendo funções trigonométricas e trigonométricas inversas.

5. 14. Resolver inequações envolvendo funções trigonométricas e trigonométricas inversas.

5. 16. Demonstrar identidades envolvendo funções trigonométricas e funções trigonométricasin'Persas

5. 17. Modelagem de situações usando ü,inções

ica
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