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A Geometria da Esfera
Carlos A. Gomesa, Iesus Carvalho Dinizb

a UFRN-Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Email: cgmat@ccet.ufrn.br

bUFRN-Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Email: iesus@ufrnet.br

1 Público alvo

Professores do ensino médio, alunos da Licenciatura em Matemática e interessados em conhecer uma geometria

que geralmente não se aprende no ensino médio.

2 Resumo

Quando temos o primeiro contato com a geometria, ainda na escola básica, trabalhamos com figuras que estão

contidas sobre uma superf́ıcie plana; triângulos, quadriláteros, ćırculos, e muitas outras figuras geométricas.

Aprendemos a determinar distâncias, calcular medidas de ângulos e de áreas, mas sempre de figuras planas .

No ensino médio é apresentada a trigonometria, que entra como mais uma ferramenta (muito poderosa) para

alcançar soluções de problemas geométricos que quase sempre ocorrem num plano. Ainda no ensino médio,

temos um breve acesso a geometria espacial métrica, que naquela ocasião geralmente é resumida no cálculo de

algumas áreas e de alguns volumes de figuras bem particulares. Em contra partida o mundo em que vivemos não

é plano; vivemos sobre a superf́ıcie terrestre que é,com uma razoável aproximação,uma superf́ıcie esférica. Diante

disto é no mı́nimo razoável investigar que teoremas, da conhecida geometria plana, podem ser estendidos à uma

geometria desenvolvida sobre a superf́ıcie de uma esfera. Neste mini-curso Calcularemos distâncias, mediremos

ângulos, áreas e mostraremos as versões das leis dos senos e dos cossenos para a geometria esférica. Por fim

exploraremos a projeção estereográfica e a construção de mapas sobre a esfera e mostraremos algumas aplicações

muito interessantes dos resultados estabelecidos.

3 Pré-requisitos

Conhecimentos de geometria euclidiana básica e noções cálculo diferencial integral.

4 Temas abordados

• Geodésicas,
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Definição e exemplos.

• Geodésicas na esfera,

Caracterização das geodésicas de uma esfera ; “o menor caminho entre dois pontos localizados sobre uma

superf́ıcie esférica é um arco de um grande ćırculo”.

• Os ângulos de um triângulo esférico.

Definições do que é um triângulo esférico e seus ângulos.

• Soma das medidas da dos ângulos internos de um triângulo esférico.

Demonstração de que se A,B e C são as medidas dos ângulos de um triângulo esférico ABC então

A+B + C = π +
(ABC)
R2

• Leis dos senos e dos cossenos na geometria esférica.

Apresentação, demonstração e aplicações das leis dos senos do cossenos para a geometria esférica.

• Trigonometria esférica.

Noções de trigonometria esférica. Confronto entre a trigonometria clássica e as “novas”idéias introduzidas

na geometria esférica.

• Aplicações da geometria esférica.

Nesta seção mostraremos como usar os conceitos desenvolvidos nas seções anteriores como ferramenta para

resolver problemas t́ıpicos da geometria esférica e também da geometria sólida clássica.

2



• Projeção esterográfica.

Apresentação da projeção estereográfica como uma aplicação. Serão apresentadas suas principais pro-

priedades.

• Aplicações da projeção estereográfica.

Nesta seção apresentaremos alguns problemas da Matemática clássica que podem ser resolvidos com o uso

da projeção estereográfica. Pontos racionais sobre um ćırculo, cálculo de integrais, etc...

• Problemas de Navegação, GPS e Mapas sobre uma esfera.

Problemas da vida real serão tratados com a teoria desenvolvida nos itens anteriores.
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Extensões de Grupos
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1 Introdução

Começando com dois grupos K e H podemos obter um novo grupo via o produto direto de K por H: a operação

é feita simplesmente coordenada a coordenada. Neste caso, tanto K quanto H são normais em G = K ×H e

temos, por exemplo, K×H
K ' H.

Se tivermos agora um grupo G e um subgrupo normal K, é posśıvel recuperar a estrutura de G a partir de K

e G/K? Em geral não, pois temos por exemplo o grupo de permutações G = S3 que possui o subgrupo normal

K = 〈(123)〉 ' Z3, e G/K ' Z2, mas S3 não é isomorfo a Z3 × Z2, já que este é abeliano e S3 não é.

Podemos refazer a pergunta da seguinte maneira: quais são os grupos G que podemos obter a partir de dois

grupos K e Q de modo que K seja (isomorfo a) um subgrupo normal de G e Q seja isomorfo a G/K? Nesta

situação, podemos organizar K,Q e G em uma sequência de homomorfismos

1→ K
i−→ G

p−→ Q→ 1

onde a imagem de cada um é o núcleo do próximo; deste modo, i é injetora, i(K) é o núcleo de p, e p é

sobrejetora. Diremos neste caso que G é uma extensão de K por Q. O objetivo deste curso é apresentar meios

para listar e classificar, em algum sentido, todas as extensões de K por Q quando K é abeliano.

Por exemplo, temos as extensões

0→ Z3
i−→ Z3 × Z2

p−→ Z2 → 0

0→ Z3
i−→ S3

p−→ Z2 → 0

que começam e terminam nos mesmos grupos. Outro exemplo interessante é dado por

0→ Z n−→ Z→ pZn → 0

que mostra que Z é uma extensão de si mesmo por Zn para qualquer n ≥ 2 – e claramente Z é um grupo bem

diferente de Z× Zn, que também pode ser escrito como extensão de Z por Zn.

Mostraremos que se K é subgrupo normal de um grupo G, é posśıvel definir uma nova estrutura de grupo

em K × G/K que fornece um isomorfismo com G. Esta estrutura “lembra” da operação em G a partir de

dois elementos associados ao produto em G, uma ação de G/K em K e um 2-cociclo f : G/K × G/K → K

associado a esta ação. Veremos estes conceitos com detalhes durante o curso, mas começaremos por explicar

como eles surgem no contexto de extensões de grupos.
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Definição 1.1 Seja

1→ K
i−→ G

p−→ Q→ 1

uma extensão. Um levantamento é uma função l : Q→ G tal que pl = 1Q.

Em geral o levantamento não é um homomorfismo.

Voltando ao caso Q = G/K, o levantamento escolhe um representante em cada classe lateral; deste modo, a

aplicação

ϕ : K ×G/K −→ G

(a, x) 7−→ al(x)

é bijetora. Multiplicando al(x) por bl(y) e usando um pequeno truque obtemos a expressão

(al(x))(bl(y)) = a(l(x)bl(x)−1)l(x)l(y). (1)

Pode-se mostrar que (l(x)bl(x)−1) ∈ K; esta é a ação de G/K em K, denotada por x · b = l(x)bl(x)−1. Sendo

K abeliano, pode-se mostrar que a ação não depende do levantamento.

Se l é homomorfismo então l(x)l(y) = l(xy) e temos

(al(x))(bl(y)) = a(x · b)l(xy)

o que motiva definir um novo produto em K ×G/K por

(a, x)(b, y) = (a(x · b), xy)

que será um produto semidireto de K por G/K, e a aplicação ϕ acima torna-se um isomorfismo de grupos.

Nós analisaremos este caso em detalhes e faremos vários exemplos. Procuraremos também mostrar como utilizar

os teoremas de Sylow para estudar algumas extensões que começam e terminam em grupos ćıclicos.

No caso geral l(x)l(y) pode ser diferente de l(xy), mas podemos dar mais um passo na equação (1) obtendo

(al(x))(bl(y)) = a(x · b)l(x)l(y) = a(x · b)(l(x)l(y)l(xy)−1)l(xy)

A função f(x, y) = l(x)l(y)l(xy)−1 tem imagem em K, e podemos escrever então

(al(x))(bl(y)) = (a(x · b)f(x, y))l(xy) (2)

com a(x · b)f(x, y) ∈ K, e isso sugere definir uma operação em K ×G/K por

(a, x)(b, y) = (a(x · b)f(x, y), xy) (3)

Prova-se novamente que isto é um grupo, e que ϕ será um isomorfismo deste novo grupo em G. Portanto, é

posśıvel reconstruir G a partir de um subgrupo normal e do quociente desde que tenhamos mais informações:

além dos grupos K e G/K, precisamos da ação de G/K em K e da função f : G/K ×G/K → K. Veremos no

curso que a função f não é uma aplicação qualquer; ela satisfaz algumas propriedades importantes, impostas
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tanto pelos axiomas de grupo como pela ação, e qualquer função satisfazendo as mesmas propriedades recebe o

nome de 2-ciclo. No geral, toda extensão

1→ K
i−→ G

p−→ Q→ 1

tem uma ação e um 2-cociclo associados e, reciprocamente, dadas uma ação de Q em K e um 2-cociclo f :

Q × Q → K, a expressão (3) define uma estrutura de grupo G(K,Q, f) em K × Q de modo que G(K,Q, f) é

uma extensão de K por Q.

Finalmente, fixada a ação de Q em K, veremos que o conjunto dos 2-cociclos com respeito a esta ação tem uma

estrutura de grupo e que um quociente deste grupo classifica as diferentes extensões de Q por K (este grupo

é conhecido como H2(K,Q), o “segundo grupo de cohomologia de Q com coeficientes em K”, mas nenhum

conhecimento prévio de cohomologia de grupos será necessário neste curso).

No que segue abaixo delineamos os principais conceitos e resultados que serão vistos no minicurso.

2 Extensões e o Produto Semidireto de Grupos

Uma ação do grupo G em um conjunto X é um homomorfismo de G no grupo S(X) das bijeções de X em X.

De modo mais expĺıcito, uma ação de G em X é uma aplicação α : G ×X → X, denotada por (g, x) 7→ g · x,

tal que

(i) g · (h · x) = gh · x para todos g, h em G e x ∈ X,

(ii) 1G · x = x para todo x ∈ X.

Uma ação do grupo G em um grupo K é um homomorfismo de G no grupo Aut(K) dos automorfismos de K.

Em termos de propriedades da aplicação associada (g, x) 7→ g · x, além de (i) e (ii) temos

(iii) g · (xy) = (g · x)(g · y) para g ∈ G e x, y ∈ K, e

(iv) g · 1K = 1H para todo g ∈ G.

Estas ações aparecem naturalmente quando começamos com um subgrupo normal K de um grupo G. Isso

fornece a sequência de homomorfismos

1→ K
i−→ G

p−→ G/H → 1

onde i é a inclusão e p é a projeção canônica. Pode-se considerar uma pequena generalização desta situação e

olhar sequências de homomorfismos

1→ K
i−→ G

p−→ Q→ 1

onde i(K) é o núcleo de p, i é injetora e p é sobrejetora. Uma tal sequência é chamada de extensão de K

por Q; também dizemos que o grupo G é obtido como uma extensão de K por Q. Apresentar um modo de

classificar as extensões de K por Q, com K abeliano, é o tema deste minicurso.

Dada uma extensão como acima, temos uma ação natural de Q em K da seguinte maneira:
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Definição 2.1 Seja

1→ K
i−→ G

p−→ Q→ 1

uma extensão. Um levantamento é uma função l : Q→ G tal que pl = 1Q.

Em geral o levantamento não é um homomorfismo.

Daqui em diante, uma estrutura de Q-módulo no grupo abeliano K é uma ação de Q em K por automorfismos

(um homomorfismo de grupos θ : Q→ Aut(K))

Proposição 2.1 Seja

1→ K
i−→ G

p−→ Q→ 1

uma extensão de um grupo abeliano K por um grupo Q e seja l : Q→ G um levantamento. Então,

(i.) Para cada x ∈ Q, a conjugação θx : K → K dada por θx : a 7→ l(x)al(x)−1 é independente da escolha do

levantamento l(x) de x.

(ii.) A função θ : Q→ Aut(K), dada por x 7→ θx, é um homomorfismo. Portanto, K é um Q-módulo com

x · a = l(x)al(x)−1

Considere, por exemplo, o grupo de permutações S3,

S3 = {(1), (12), (13), (23), (123), (132)},

os grupos 〈(123)〉 = {(1), (123), (132)} e e Z2 = {0, 1}. Temos uma extensão

1→ 〈(123)〉 i−→ S3
p−→ Z2 → 1

em que i : 〈(123)〉 → S3 é a inclusão e p : S3 → Z2 é o sinal da permutação (0 se σ é par e 1 se σ é ı́mpar).

Definindo-se l : Z2 → S3, por l(0) = (1), l(1) = (12), verifica-se que l é um levantamento e que também é um

homomorfismo.

Definição 2.2 Uma extensão de grupos

1→ K
i−→ G

p−→ Q→ 1

é dita cindida se existe um homomorfismo j : Q → G com pj = 1Q. O grupo G de uma extensão cindida é

dito produto semidireto de K por Q.

O exemplo de S3 acima é um exemplo de produto semidireto.

Proposição 2.2 Seja G um grupo, com um subgrupo normal K.

(i.) Se 1 → K
i−→ G

p−→ Q → 1 é uma extensão cindida, em que i : K → G é a inclusão e j : Q → G satisfaz

pj = 1Q, então i(K) ∩ j(Q) = {1} e i(K)j(Q) = G;
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(ii.) Neste caso, cada g ∈ G tem uma expressão única da forma g = i(a)j(x), em que a ∈ K,x ∈ Q;

(iii.) Sejam K e Q subgrupos de um grupo G, com K C G. Então, G é um produto semidireto de K por Q se

e somente se K ∩Q = {1} e KQ = G; neste caso, todo g ∈ G tem expressão única da forma g = ax, com

a ∈ K e x ∈ Q.

Definição 2.3 Se K e C são subgrupos de um grupo G satisfazendo C ∩K = {1} e KC = G, então C é dito

um complemento de K.

Definição 2.4 Seja K um Q-módulo. Uma extensão G de K por Q realiza operadores se para todo x ∈ Q
e a ∈ K tem-se

x · a = l(x)al(x)−1

ou seja, a multiplicação por elemento de Q coincide com a ação definida por algum levantamento (e portanto,

por qualquer levantamento).

Definição 2.5 Sejam Q um grupo e K um Q-módulo. Defina

G = K oQ

como sendo o conjunto de pares ordenados (a, x) ∈ K ×Q com a operação

(a, x)(b, y) = (a(x · b), xy)

Proposição 2.3 G = K oQ é uma extensão cindida de K por Q.

Demonstração. Para que G como definido acima seja um grupo, sua operação deve ser associativa, ter

elemento neutro e elemento inverso.

Associatividade:
[(a, x)(b, y)](c, z) = (a(x · b), xy)(c, z)

= (a(x · b)(xy · c), (xy)z)

(a, x)[(b, y)(c, z)] = (a, x)[b(y · c), yz)]
= (a(x · (b(y · c))), x(yz))

Como K é um Q-módulo, tem-se x · (b(y · c)) = (x · b)(x · (y · c)) = (x · b)((xy) · c) = ((x · b)xy) · c e segue que

(xy)z = x(yz) pela associatividade em Q.

Elemento neutro: O elemento neutro é (1, 1), pois (1, 1)(a, x) = (1(1 · a), 1x) = (a, x).

Elemento inverso: Se (a, x)−1 = (b, y), então

(b, y)(a, x) = (b(y · a), yx) = (1, 1)

Ou seja, y = x−1 e b(y · a) = b(x−1 · a) o que equivale a b = (x−1 · a)−1. Analogamente, mostra-se que

(a, x)((x−1 · a)−1, x−1) = (1, 1). Portanto, o inverso de (a, x) é ((x−1 · a)−1, x−1). Tem-se também que (x−1 ·
a)−1 = (x−1 · a−1), pois a 7→ x−1 · a é automorfismo.
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Definindo a função p : G → Q por p : (a, x) 7→ x tem-se que p é um homomorfismo sobrejetor com ker

p = {(a, 1) : a ∈ K} Se i : K → G for definida por i : a 7→ (a, 1), então

1→ K
i−→ G

p−→ Q→ 1

é uma extensão. Definindo j : Q → G como j : x 7→ (1, x), é fácil ver que j é homomorfismo, pois

(1, x)(1, y) = (1, xy). Fazendo pj(x) = p(1, x) = x, tem-se que pj = 1Q e a sequência cinde. �

Teorema 2.1 Sejam K um grupo abeliano e G um grupo que é produto semidireto de K por um grupo Q.

Então, G realiza os operadores da estrutura de Q-módulo associada em K, e G é isomorfo a K oQ.

Demonstração. Considera-se o grupo G como sendo um grupo com subgrupo normal K e Q um outro

subgrupo de G tal que Q ∩K = {1} e KQ = G. Se a ∈ K e x ∈ Q, defina x · a = xax−1, ou seja, x · a é o

conjugado de a por x. Pela proposição anterior, cada g ∈ G tem uma expressão única da forma g = ax, em que

a ∈ K,x ∈ Q. Segue que ϕ : G→ K oQ, dada por ϕ(ax) 7→ (a, x) é uma bijeção.

ϕ é isomorfismo:

ϕ((ax)(by)) = ϕ(axb(x−1x)y)

= ϕ(a(xbx−1)xy)

= ϕ(ax · bxy)

= (a(x · b), xy)

= ϕ(ax)ϕ(by)

�

3 Aplicação: classificação dos grupos de ordem 20

Nesta seção serão aplicados os resultados anteriores para classificar os grupos de ordem 20. A principal referência

foi [2].

Seja G um grupo de ordem 20. Seja n5 o número de 5-Sylows de G. Pelos Teoremas de Sylow, sabe-se que

n5 ≡ 1 mod 5 e n5 | 4

Portanto, n5 = 1, então G tem um único 5-Sylow, a saber F . Então, F C G e |F | = 5. Seja T um 2-Sylow de

G, portanto |T | = 4.

|TF | = 20: Se ax = by com a, b ∈ T e x, y ∈ F então b−1a = yx−1 ∈ T ∩ F . Como T ∩ F é subgrupo de T e

de F , deve-se ter que |T ∩ F | divide 4 e 5 e portanto T ∩ F = 1 e tem-se a = b e x = y. Assim, TF tem 20

elementos, pois todos os produtos são distintos.

Como |F | = 5, F ∼= Z5; ou seja F = 〈x〉, em que x tem ordem 5. Considerando qualquer automorfismo α de F ,

sabe-se que α : F → F é um homomorfismo, então é determinado pelo seu efeito no gerador x, pois conhecendo
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α, então α(xi) = (αx)i, para cada i. Como α deve ser sobrejetor, deve levar x em um outro gerador de F .

Portanto, α(x) = x, x2, x3 ou x4. Assim, |Aut(F )| = 4. De fato, Aut(F ) ∼= Z4, pois β : x 7→ x2 é um gerador:

β2(x) = β(β(x)) = β(x2) = (β(x))2 = (x2)2 = x4

β3(x) = β(β2(x)) = β(x4) = (β(x))4 = (x2)4 = x8 = x3

β4(x) = β(β3(x)) = β(x3) = (β(x))3 = (x2)3 = x6 = x

Então, β4 = 1F e β tem ordem 4. Assim Aut(F ) = 〈β〉. Depois de entender a estrutura de Aut(F ), precisa-se

entender a estrutura de T . Como |T | = 4, existem duas possibilidades para T :

T ∼= Z4 ou T ∼= Z2 × Z2

Caso 1: T ∼= Z4

Se φ : T → Aut(F ), então considera-se a imagem de φ como sendo um subgrupo do grupo ćıclico Aut(F ) = 〈β〉.
Portanto, φ(T ) = 1, 〈β2〉 ou 〈β〉. Observa-se que 〈β3〉 = 〈β〉, portanto, tal caso não será analisado. Pode-se

escolher o gerador y para T tal que y é levado no gerador de φ(T ). Assim, ou φ(y) = 1, ou φ(y) = β2, ou

φ(y) = β. Portanto, tem-se uma das três possibilidades:

φ(y) = 1 : x 7→ x φ(y) = β : x 7→ x2 φ(y) = β2 : x 7→ x4

Portanto, há essencialmente três possibilidades no primeiro caso:

G1 = 〈x, y|x5 = y4 = 1, y−1xy = x〉
= 〈x, y|x5 = y4 = 1, xy = yx〉
= Z5 × Z4

∼= Z20

G2 = 〈x, y|x5 = y4 = 1, y−1xy = x4〉
G3 = 〈x, y|x5 = y4 = 1, y−1xy = x2〉

Em G2 calcula-se:

y−2xy2 = y−1(y−1xy)y = (y−1xy)4 = (x4)4 = x16 = x

portanto y2 comuta com x. Deduz-se que

CG(F ) = {g ∈ G|gh = hg para todo h ∈ F}

é um grupo de ordem 10 (contém x e y2) para o grupo G2. Um cálculo similar em G3 mostra que CG(F ) = F

para este grupo. Portanto, G2 e G3 não são isomorfos. Portanto, existem três grupos distintos que podem ser

constrúıdos usando a construção de produtos semidiretos.

Caso 2: T ∼= Z2 × Z2

Se φ(T ) = 1, (isto é, kerφ = T ), escolhe-se qualquer par de geradores y e z para T . Deduz-se

G = 〈x, y, z|x5 = y2 = z2 = 1, xy = yx, xz = zx, yz = zy〉
= Z5 × Z2 × Z2

∼= Z2 × Z10
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Se φ(T ) 6= 1, então φ(T ) é um subgrupo de Aut(F ) = 〈β〉, portanto deve ser ćıclico. Ainda, todos os elementos

de T tem ordem dividindo 2, então o mesmo deve ser verdade para sua imagem. Portanto, φ(T ) = 〈β2〉.
Escolhendo y ∈ T tal que φ(y) = β2, nota-se que |φ(T )| = 2. Então, pelo Primeiro Teorema de Isomorfismo,

|ker(φ)| = 2. Escolhendo z ∈ T de modo que z gera esse kernel, tem-se que T = 〈y, z〉 e

G = 〈x, y, z|x5 = y2 = z2 = 1, yz = zy, xz = zx, y−1xy = x4〉

Considerando x′ = xz, como x e z comutam e suas respectivas ordens são coprimas, tem-se que a ordem de

x′ é o produto das ordens de x e z, que é igual a 10. Também, (x′)2 = x2z2 = x2, que gera F , enquanto

(x′)5 = x5z5 = z. Portanto, G = 〈x′, y〉 e

y−1x′y = y−1xzy = x4z = (xz)9 = (x′)−1

E portanto,

G = 〈x′, y|(x′)10 = y2 = 1, y−1x′y = (x′)−1〉
∼= D20, o grupo diedral de 20 elementos

Conclusão: Existem essencialmente cinco grupos diferentes de ordem 20.

4 Cociclos, Cobordos e Produto de Schreier

Definição 4.1 Dado um levantamento l : Q → G, com l(1) = 1, de uma extensão G de K por Q, o cociclo

associado a l é a função f : Q×Q→ K determinada por

l(x)l(y) = f(x, y)l(xy)

para todos x, y ∈ Q.

É claro que um cociclo depende da escolha do levantamento l. Quando G é uma extensão cindida, existe um

levantamento que é um homomorfismo; o cociclo correspondente é a função constante igual a 1. Portanto, pode-

se considerar um cociclo como a obstrução ao levantamento ser um homomorfismo; ou seja, cociclos descrevem

como uma extensão difere de ser uma extensão cindida.

Proposição 4.1 Sejam Q um grupo, K um Q-módulo e 1 → K → G → Q → 1 uma extensão que realiza

operadores. Se l : Q→ G é um levantamento com l(1) = 1 e f : Q×Q→ K é o cociclo correspondente, então

(i.) para todos x, y ∈ Q,

f(1, y) = 1 = f(x, 1)

(ii.) vale a identidade do cociclo: ∀x, y, z ∈ Q

f(x, y)f(xy, z) = x · f(y, z)f(x, yz)
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Lema 4.1 Sejam Q um grupo, K um Q-módulo e f : Q × Q → K uma função que satisfaz a identidade do

cociclo

f(x, y)f(xy, z) = x · f(y, z)f(x, yz)

e f(1, y) = 1 = f(x, 1), para todos x, y, z ∈ Q. Então, K ×Q tem estrutura de grupo com a operação

(a, x)(b, y) = (a(x · b)f(x, y), xy)

A identidade do cociclo é usada de modo essencial para obter a associatividade; a existência do neutro e de

inversos segue dessa identidade e de f(1, y) = f(x, 1) = 1,∀x, y.

Definição 4.2 Dados um grupo Q, um Q-módulo K e um cociclo f , G(K,Q, f) denotará o grupo constrúıdo

no teorema anterior.

Teorema 4.1 Dados um grupo Q e um Q-módulo K, uma função f : Q×Q → K é um cociclo se e somente

se satisfaz a identidade do cociclo

f(x, y)f(xy, z) = x · f(y, z)f(x, yz)

e f(1, y) = 1 = f(x, 1) para todos x, y, z ∈ Q. Mais precisamente, existe uma extensão G de K por Q realizando

operadores e existe um levantamento l : Q→ G cujo cociclo é f .

O próximo resultado mostra que foram encontradas todas as extensões de um Q-módulo K por um grupo Q.

Teorema 4.2 Sejam Q um grupo, K um Q-módulo e G uma extensão de K por Q que realiza operadores.

Então existe um cociclo f : Q×Q→ K com

G ∼= G(K,Q, f)

.

A partir disso, introduziremos o conceito de cobordo para dar conta das possiveis repetições (cociclos distintos

podem dar extensões isomorfas). Com isso obtemos o grupo H2(Q,K), definido como o quociente do grupo

Z2(Q,K) dos 2-cociclos pelo grupo B2(Q,K) dos 2-cobordos. Tal definição faz parte de um contexto mais

geral em cohomologia de grupos, em que tem-se os grupos de cohomologia Hi(Q,K) para cada i > 0, mas tal

contexto não será abordado neste trabalho. Mostraremos que H2(Q,K) classifica as extensões não-equivalentes.

5 Aplicações: grupos de ordem 8; horas e minutos

Nesta última parte usaremos as construções anteriores para construir todos os grupos (não-ćıclicos) de ordem 8

a partir de Z2 e Z4.

Usando a teoria, voltaremos também à extensão

0→ Z n−→ Z→ pZn → 0

e mostraremos que o cociclo associado dá a estrutura de grupo que usamos em Z × Z60, por exemplo, quando

entendemos os pares (h,m) como “h horas e m minutos”.
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As operações aritméticas definidas no conjunto dos números complexos e as funções complexas primitivas f :

C → C (polinomial, trigonométrica, exponencial, logaŕıtmicas, etc.) podem ser tratadas como transformações

T : R2 → R2. Pode-se também fazer uso de um critério de cores para visualizar esta transformação da seguinte

maneira: a cada ponto do plano complexo é associado uma cor e leva-se via a função complexa a um novo ponto

do plano junto com sua respectiva cor. O conjunto de pontos e cores no conjunto imagem irá mostrar de que

maneira os pontos e cores iniciais foram transformados de forma cont́ınua. Uma aplicação interessante deste

tratamento é que permite visualizar o Teorema Fundamental da Álgebra. Isto pode ser feito utilizando-se, por

exemplo, os recursos gráficos do programa computação simbólica MAPLE.

Os números complexos são definidos a partir de três representações que ao final se mostram relacionadas

(isomorfas) entre si. Neste sentido, seja R o conjunto dos números reais munido das definições de igualdade e

operações aritméticas usuais.

Definição 1. Número complexo é todo número escrito na forma x+ iy, com x, y ∈ R.

Ressalta-se que, neste momento, os śımbolos + e i são desprovidos de qualquer significado isoladamente.

Denota-se por C o conjunto de todos os números complexos, ou seja, C = {x+ iy : x, y ∈ R}. Dado o número

complexo z = x + iy, chama-se por i a unidade imaginária que obedece a propriedade i2 = −1. Além disso, o

número real x é chamado de parte real de z e o número real y de parte imaginária de z denotando-se por Re(z)

e Im(z), respectivamente. Tem-se a seguinte classificação para um número complexo z:

• Se Im(z) = 0 então z = x é um número real.

• Se Re(z) = 0 e Im(z) 6= 0 então z = iy é chamado de número imaginário puro.

Sejam z1 = x1 + iy1 e z2 = x2 + iy2 ∈ C. Defini-se a igualdade entre elementos de C por:

z1 = z2 ⇔ x1 = x2 e y1 = y2,

ou seja, dois números complexos são iguais se, e somente se, suas respectivas partes reais e imaginárias forem

iguais. Enfatiza-se que as igualdades das partes reais e imaginárias ocorrem no conjunto dos números reais.

No conjunto C defini-se as operações aritméticas de:

Adição: z1 + z2 = (x1 + x2) + i(y1 + y2),

isto é, a soma de dois números complexos é definida pela somas, em R, das respectivas partes reais e

imaginárias.
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Multiplicação: z1z2 = (x1x2 − y1y2) + i(x1y2 + y1x2),

isto é, o produto de dois números complexos é definido em termos da soma, subtração e multiplicação,

em R, das partes reais e imaginárias.

Uma outra forma de representação de um número complexo é por par ordenado.

Definição 2. Um número complexo é definido como um par ordenado (x, y) de números reais x e y.

Denota-se por C o conjunto de todos os números complexos, ou seja, C = {(x, y) : x, y ∈ R}. Dado o número

complexo z = (x, y), o número real x é chamado de parte real de z e o número real y de parte imaginária de z

denotando-se por Re(z) e Im(z), respectivamente.

Sejam z1 = (x1, y1) e z2 = (x2, y2) ∈ C. Defini-se a igualdade entre elementos de C por:

z1 = z2 ⇔ x1 = x2 e y1 = y2,

ou seja, dois números complexos são iguais se, e somente se, suas respectivas partes reais e imaginárias forem

iguais. Enfatiza-se que a igualdade de pares ordenados é dada pela igualdade das respectivas componentes dos

pares ordenados e estas ocorrem no conjunto dos números reais.

No conjunto C defini-se as operações aritméticas de:

Adição: z1 ⊕ z2 = (x1, y1) + (x2, y2) = (x1 + x2, y1 + y2).

Multiplicação: z1 � z2 = (x1, y1)(x2, y2) = (x1x2 − y1y2, x1y2 + y1x2).

As operações aritméticas acima estão bem definidas e são fechadas.

Por fim, considere M2×2(R) o conjunto de todas as matrizes quadradas de ordem 2 de componentes reais munido

das definições de igualdade e operações aritméticas de soma e multiplicação usuais entre matrizes.

Definição 3. Um número complexo é uma matriz quadrada de ordem 2 de componentes reais (aij)2×2 com

a11 = a22 e a12 = −a21.

Denota-se por C o conjunto de todos os números complexos, ou seja,

C =

{(
x −y
y x

)
: x, y ∈ R} .

Sejam z1 =

(
x1 −y1
y1 x1

)
e z2 =

(
x2 −y2
y2 x2

)
∈ C. Defini-se a igualdade entre elementos de C por

z1 = z2 ⇔ x1 = x2 e y1 = y2,

ou seja, dois números complexos são iguais se, e somente se, as matrizes forem iguais. Desta forma, a igualdade

entre números complexos decorre da igualdade entre matrizes, ou seja, a igualdade entre os respectivos elementos

das matrizes.

No conjunto C defini-se as operações aritméticas de:
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Adição: z1 ⊕ z2 =

(
x1 + x2 −(y1 + y2)

y1 + y2 x1 + x2

)
.

Multiplicação: z1 � z2 =

(
x1x2 − y1y2 −(x1y2 + y1x2)

x1y2 + y1x2 x1x2 − y1y2

)
.

Verifica-se que as definições das operações aritméticas de adição e multiplicação para o conjunto dos números

complexos são dadas, neste contexto, em termos das operações aritméticas usuais de adição e multiplicação de

matrizes.

As três representações para o conjunto dos números complexos definidas anteriormente são isomorfas, ou seja,

existe uma função bijetora (isomorfismo) entre as representações que preserva as operações de adição e multi-

plicação.

Inicialmente considere

ϕ1 : C −→ R2

x+ iy 7−→ (x, y).

Conclui-se assim que a função ϕ1 é bijetora e preserva as operações de adição e multiplicação entre os corpos C
e R2. Portanto, são isomorfos.

Da mesma maneira, prova-se que os corpos R2 e M =

{(
x −y
y x

)
: x, y ∈ R

}
são isomorfos. Neste sentido,

considere

ϕ2 : R2 −→ M

(x, y) 7−→

(
x −y
y x

)
.

A função ϕ2 é bijetora e preserva as operações de adição e multiplicação entre os corpos R2 e M.

Finalmente, para mostrar que os corpos M e C são isomorfos, considere a aplicação

ϕ3 : M −→ C(
x −y
y x

)
7−→ x+ iy.

Os isomorfismos estabelecidos acima entre as representações algébrica, por par ordenado e matricial, permitem

transitar entre os diferentes formalismos aproveitando-se das facilidades de entendimento inerentes em cada

um deles. Enquanto a representação algébrica facilita o cálculo numérico, a representação por par ordenado

propicia a visualização geométrica uma vez que ocorre no plano cartesiano. A representação matricial fornece o

entendimento como transformações e movimentos no plano. Nos próximos caṕıtulos, com o objetivo de estudar

as funções complexas, estas diferentes representações serão utilizadas buscando um melhor entendimento das

definições e de suas propriedades.
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Definição 4. Uma função complexa f entre os subconjuntos A e B de C é uma lei (ou regra) que associa cada

número complexo z de A um único número complexo w de B indicado por w = f(z).

Denomina-se A de domı́nio e B o contradomı́nio da função f . Todo número complexo z ∈ A é chamado de

variável complexa ou independente da função f , enquanto que w = f(z) ∈ B é denominada variável dependente.

Usualmente representa-se a função f entre os conjuntos A e B como f : A ⊆ C→ B ⊆ com w = f(z) ∈ B para

todo z ∈ A. O conjunto Im(z) = {f(z), para todo z ∈ A} é chamado conjunto imagem da função complexa f .

Sabe-se que para a função de uma variável real, f : Df ⊆ R → R define-se como gráfico de f o conjunto de

todos os pares ordenados (x, f(x)), no qual x pertence ao domı́nio Df de f , isto é,

Graf(f) = {(x, y) ∈ R2 : y = f(x) para todo x ∈ Df}.

Não é posśıvel visualizar o gráfico de uma função complexa f , pois trata-se de uma superf́ıcie bidimensional

representada em um espaço ambiente quadridimensional. Isto é devido ao fato de que as variáveis, independente

e dependente, são complexas e portanto representadas, cada uma delas, em um ambiente bidimensional. Desta

maneira, para cada ponto z = (x, y) do plano-z pertencente ao domı́nio da função f , está associado um único

ponto w = (u, v) no plano-w onde w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y). Denomina-se transformação de pontos do

plano−z em pontos do plano−w a relação estabelecida pela função f entre os respectivos valores do domı́nio e

da imagem da função f . O estudo do comportamento da função complexa f será feito a partir de uma região

(ou lugares geométricos) definidos no domı́nio de f e de como estes objetos são transformados pela função f

em novas regiões (ou lugares geométricos) representados no plano−w.

Passa-se a dar alguns exemplos de funções complexas e a descrição como transformação no plano.

Definição 5. Denomina-se função linear de uma variável complexa a toda função f : C → C definida por

f(z) = mz + n com m,n constantes complexas e m 6= 0.

A transformação pela função linear w = mz + n consiste na rotação pelo ângulo Arg(m) e expansão (ou

contração) pelo fator |m|, seguida da translação pelo vetor correspondente ao número complexo n.

Definição 6. Seja z = x+ iy uma variável complexa. Denomina-se função quadrática toda função f : C→ C
definida por f(z) = az2 + bz + c com a, b e c constantes complexas e a 6= 0.

A t́ıtulo de exemplo, considere o seguinte caso particular para os valores de a, b e c:

a = 1 e b = c = 0 Seja z = x+ iy e w = u+ iv pontos nos respectivos planos complexos. A função quadrática

w = f(z) = z2 é definida, em coordenadas cartesianas, pelas relações: u = x2− y2 e v = 2xy. Assim, verifica-se

que esta função transforma as retas x = x0 e y = y0 constantes não ambas nulas no plano−z (retas paralelas

aos eixos coordenados Oy e Ox respectivamente) em parábolas no plano−w. De fato, considere os pontos (x, y)

sob a reta x = x0 = constante não nula. Então

u = x20 − y2 e v = 2x0y.

Substituindo y = v
2x0

na expressão de u tem-se que

u = x20 −
v2

4x20
(1)
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A equação (1) representa o lugar geométricos dos pontos do plano−w que estão sobre uma parábola de foco

F (0, 0) e reta diretriz u = 2x20. Ao variar o valor de x0 é obtida uma famı́lia de parábolas todas de mesmo

foco. Observe que o foco independe da escolha do valor de x0 e que todas as retas diretrizes estão localizadas

no semiplano u > 0.

Agora, ao invés de x, considere y = y0 6= 0 constante, isto é, o lugar geométrico dos pontos pertencentes a reta

y = y0 6= 0. Assim, u = x2 − y20 e v = 2xy0. Substituindo x = v
2y0

na expressão de u tem-se que

u =
v2

4y20
− y20 . (2)

Novamente, os pontos (u, v) estão sobre uma parábola no plano−w. Neste caso, todas as parábolas descritas

pela equação (2) possuem foco dado por F (0, 0) e retas diretrizes u = −2y20 , todas localizadas no semiplano

u < 0.

Para o caso em que x = 0 e y 6= 0 qualquer tem-se que u = −y2 e v = 0, ou seja, obtém-se o semieixo Ou

negativo do plano−w. Da mesma forma, quando y = 0 e x 6= 0 qualquer, u = x2 e v = 0, tem-se o semieixo Ou

positivo. Além disso, se x = y = 0 então u = v = 0.

Finalmente, se x = y 6= 0 segue que u = 0 e v = 2xy > 0. Desta maneira, obtém-se o semieixo Ov positivo.

Analogamente, se x = −y 6= 0 segue que u = 0 e v = 2xy < 0, resultando no semieixo Ov negativo. Isto conclui

todas as possibilidades para pontos considerados no plano−z. O resumo da análise feita encontra-se na Figura

1 gerada no software Geogebra.

(a) Plano−z (b) Plano−w

Figura 1: Função f(z) = z2

Para o caso geral, pode-se mostrar que a função f(z) = az2 + bz + c com a 6= 0 será a composição das funções

h(z) = az2 + C e g(z) = z +D (função linear) onde C = c− b2/(4a) e D = b/(2a). De fato,

h ◦ g(z) = h(g(z)) = h

(
z +

b

2a

)
= a

(
z +

b

2a

)2

+

(
c− b2

4a

)
= f(z).

Desta forma, a transformação pela função quadrática w = az2 + bz + c com a 6= 0 consiste na composição das

seguintes transformações no plano complexo. Inicialmente translada-se a origem da malha retangular para o

ponto (0, b/2a) (transformação linear z + b/(2a)). Em seguida transforma-se esta malha em um conjunto de
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parábolas de mesmo foco (0, b/2a) que serão rotacionadas e contráıdas/dilatadas sendo então transladas segundo

o vetor correspondente ao número complexo c− b2/(2a) (transformação az2 + (c− b2/(2a))).

Definição 7. Seja z = x + iy uma variável complexa. Chama-se função exponencial complexa f : C → C
definida por

f(z) = ez = ex cos y + iex sin y.

a função exponencial complexa transforma uma malha retangular em circunferências concêntricas e semirretas

radiais no plano−w. Ver Figura 2

(a) Plano−z (b) Plano−w

Figura 2: Função f(z) = ez

Uma das diferenças fundamentais entre as funções exponencial complexa e exponencial real é que a complexa,

ez, é periódica em C, isto é,

Definição 8. Uma função f : C → C é dita periódica se existe uma constante z0 ∈ C não nula tal que

f(z + z0) = f(z) para todo z complexo. A constante z0 é chamada de peŕıodo da função f .

Teorema 1. A função exponencial ez é periódica em C com peŕıodo 2πi. Além disso, qualquer peŕıodo para a

função ez será um número complexo da forma z0 = 2kπi com k ∈ Z− {0}.

Definição 9. A função trigonométrica seno é definida como sendo a função f : C→ C dada por

f(z) = sin z =
eiz − e−iz

2i
.

Da mesma maneira, a função trigonométrica co-seno será definida por

f(z) = cos z =
eiz + e−iz

2
.

A análise de como a transformação seno atua sobre os pontos do plano complexo é feita considerando a região

R do plano−z definida por

R = {(x, y) ∈ R2 tal que − π

2
6 x 6

π

2
e y ∈ R}.
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(a) Plano−z (b) Plano−w

Figura 3: Função f(z) = sin z

Passa-se agora a visualizar as funções complexas através de um método de cores cont́ınuo. Este método consiste

em definir uma aplicação cont́ınua e bijetora entre o plano complexo e uma paleta de cores. Um sistema de paleta

de cores que atende a estas necessidades é o sistema HSV (iniciais inglesas das palavras Hue (matiz), Saturation

(saturação) e Value (valor)). Basicamente, o sistema HSV define um anel cont́ınuo de cores, retornando à

cor inicial após uma volta completa. Matematicamente, este sistema pode ser constrúıdo a partir do sistema

RGB formado pelas três cores primárias: Red (vermelho), Green (verde) e Blue (azul). As posśıveis dosagens

destas três cores definem três coordenadas numéricas reais que podem ser representadas em um cubo. A

projeção isométrica deste cubo permite que não somente as três cores primarias sejam representadas, como

também as suas complementares: Cyan (ciano), Magenta (magenta) e Yellow (amarelo). A Figura 4 mostra

esta representação no plano isométrico.

Figura 4: Padrão HSV

Pode-se definir uma superf́ıcie esférica de cores no padrão HSV da seguinte maneira. Os valores para a Matiz,

Saturação e Valor irão variar entre 0 e 1. Por exemplo, o número 0 (ou 1) para a Matiz representa a cor

vermelha, enquanto que 1/3 a cor verde e assim por diante. Por outro lado, a Saturação indica a quantidade

dominante da matiz, ou seja, da “cor fraca” à “cor forte” enquanto o Valor indica a variação do “claro” ao

“escuro”. Neste sentido, define-se a distribuição de cores na esfera da seguinte maneira: a Matiz fixa o meridiano

da esfera. Neste meridiano, fixado o Valor em 1 varia-se crescentemente a Saturação de 0 (no polo sul) até 1

(no equador) da esfera. A partir do equador, fixa-se a Saturação em 1 e varia-se agora a quantidade Valor de
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maneira decrescente de 1 até 0 (no polo norte). Em resumo, o meridiano da esfera terá um determinada cor

que irá variar do branco (polo sul) até a cor total (no equador) e então escurecendo até o preto (no polo norte).

O resultado é mostrado na Figura 5.

(a) (b)

Figura 5: Esfera padrão HSV e o meridiano para a matiz 0

Ao plano complexo é associado de maneira biuńıvoca as cores da esfera HSV via projeção estereográfica. Vê-se

assim que à origem do plano está associada a cor branca. Pontos no infinito tendem à tonalidade escura indo

ao preto. As funções Matiz, Saturação e Valor são definidas pela projeção estereográfica a seguir:

Matiz =



0 se x = y = 0

1
2π arctan

(
y
x

)
se x > 0 e y > 0

1
4 se x = 0 e y > 0

1
2π arctan

(
y
x

)
+ π se x < 0 e y 6= 0

3
4 se x = 0 e y < 0

1
2π arctan

(
y
x

)
+ 2π se x > 0 e y < 0

Saturação =

 4
π arctan

(√
x2+y2

2

)
se x2 + y2 6 4

1 se x2 + y2 > 4

Valor =

 1 se x2 + y2 6 4

2− 4
π arctan

(√
x2+y2

2

)
se x2 + y2 > 4

para todo z = x+ i.y ∈ C. O resultado é visto na Figura 6.
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Figura 6: Plano complexo no padrão HSV

Para exemplificar, considere a visualização por cores das funções z2 e z6 mostradas na Figura 7.

(a) f(z) = z2 (b) f(z) = z6

Figura 7: Exemplos de funções complexas

As funções exponencial e seno são visualizadas na Figura 8. É posśıvel visualizar a periodicidade destas funções

(repetição de cores) como também os zeros (pontos em branco).

(a) f(z) = ez (b) f(z) = sin z

Figura 8: Exemplos de funções complexas

Por fim, enunciamos o
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Teorema 2 (Teorema Fundamental da Álgebra). Todo polinômio de grau n > 1 tem exatamente n ráızes.

Neste caso, as funções polinomiais irão mostrar as ráızes do polinômio como pontos brancos no plano complexo.

A Figura 9 mostra a visualização para os polinômios z3 − 1 = 0 e (z3 − 1)(3(z2 − i)) = 0.

(a) f(z) = z3 − 1 (b) f(z) = (z3 − 1)(3(z2 − i))

Figura 9: Visualização do Teorema Fundamental da Álgebra
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[2] ÁVILA, G. Variáveis Complexas e Aplicações. 3. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Cient́ıficos Editora

S.A., 2000.
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[5] NEEDHAM, T. Visual Complex Analysis. Nova York: The Clarendon don Press e Oxford University Press.

1997

[6] READE, J. B. Calculus with complex numbers. New York: Taylor and Francis, 2003.

[7] SOARES, M. G. Cálculo em uma variável complexa. 2. ed. Rio de Janeiro: Associação Instituto de Ma-
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Identidades Combinatórias e Prinćıpio da Casa dos Pombos

Rogério Ricardo Steffenon

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Email: rogerios@unisinos.br

Neste minicurso serão apresentados e resolvidos alguns belos problemas, cuja solução utiliza argumentos ele-

mentares e relativamente simples de Matemática Discreta. Os tópicos principais serão: Indução, Sequência

de Fibonacci, Contagem usando diagrama de quadras e ruas, Identidades Combinatórias (contagens duplas),

Prinćıpio da Casa dos Pombos. O formato deste minicurso se assemelha com aqueles ministrados na III Bienal

da SBM em Goiânia (2006) e na V Bienal da SBM em João Pessoa (2010). Muitos dos problemas abordados

surgem em Olimṕıadas de Matemática e podem ser uma boa fonte para professores estimularem seus alunos a

aprender Matemática.

A distribuição das aulas será a seguinte:

Primeira Aula: Serão abordados problemas que envolvem a Indução Matemática(pesagem de moedas numa

balança de dois pratos e quantidade de jogos necessários para definir um vencedor num torneio do tipo mata-

mata, Torres de Hanoi), Sistema Binário e Sequência de Fibonacci. Serão feitas duas mágicas: cartões binários

(todo número natural pode ser escrito de modo único como soma de potências de 2) e cartões de Fibonacci

(Teorema de Zeckendorf).

Segunda Aula: Apresentaremos vários problemas cuja solução envolve o Prinćıpio da Casa dos Pombos. Além

disso, abordaremos o Paradoxo Gêmeo (problema dos aniversários) e o problema dos Dois Bodes.

Terceira Aula: Apresentaremos os conceitos básicos de contagem, utilizando permutações (simples e circulares)

e combinações (simples e completas). Algumas fórmulas interessantes de Combinatória envolvendo somas serão

deduzidas, usando racioćınio combinatório.

Pré-requisito: nenhum.

1 Problemas

Segue uma lista de belos problemas em Matemática Discreta que pretendemos abordar no minicurso. No

presente texto não coloquei a parte teórica, apenas os enunciados. Outros problemas serão inclúıdos, caso o

minicurso seja aprovado.
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Problema 1. Os objetivos deste exerćıcio são:

(i) Provar o resultado 1 + 2 + 22 + · · ·+ 2n = 2n+1 − 1, para todo n ≥ 1.

(ii) Fazer a mágica com os Cartões Mágicos Binários.

(iii) Deduzir o seguinte resultado: Todo número inteiro positivo pode ser escrito de modo único como uma soma

de diferentes potências de 2.

Um belo problema para deduzir o item (i) acima é o seguinte:

(a) Num torneio de tênis individual há 2n+1 participantes. Sabendo que a disputa é do tipo mata-mata* ,

quantos jogos são realizados para se definir o vencedor?

*Os jogadores são divididos em grupos de 2, ao acaso, e jogadores de um mesmo grupo jogam entre si. Os

perdedores são eliminados e os vencedores são divididos novamente em grupos de 2 e assim por diante até restar

um jogador, que é proclamado campeão.

A seguir um problema interessante para trabalhar a representação de números naturais no sistema binário:

(b) Em um programa de televisão, um candidato deve responder 21 perguntas. A primeira pergunta vale 1 ponto,

a segunda 2 pontos, a terceira 4 pontos, e assim sucessivamente, dobrando sempre. O candidato responde a

todas as perguntas e ganha os pontos correspondentes às respostas que acertou, mesmo que erre algumas. Sendo

assim, responda:

(b.1) Qual o número de pontos que o candidato fará se acertar todas as perguntas?

(b.2) Quantas e quais as perguntas o candidato acertou se o número de pontos obtidos for igual a 571113?

Problema 2. Numa escola há um corredor com 2012 armários numerados de 1 a 2012 , inicialmente todos

fechados. 2012 alunos numerados de 1 a 2012, passam pelo corredor. O aluno de número k reverte o estado de

todos os armários cujos números são múltiplos de k. Por exemplo, o aluno de número 4 mexe nos armários de

números 4, 8, 12,..., abrindo os que encontra fechados e fechando os que encontra abertos. Ao final, depois da

passagem do 2012o aluno, quais armários ficarão abertos?

Os problemas abaixo se referem a um jogo bastante interessante e questões envolvendo a pesagem de moedas.

A indução matemática aparece de forma lúdica.

Problema 3. (As Torres de Hanói) O jogo consiste em uma base onde estão firmadas três hastes verticais

que denominamos A, B e C e um certo número de discos, de diâmetros diferentes, furados no centro. No começo

do jogo os discos estão todos enfiados na haste A, em ordem decrescente de tamanho, com o disco menor acima

dos demais.

O objetivo é mover todos os discos, de A para C, obedecendo às seguintes regras:
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(1) Só é permitido mover um disco de cada vez.

(2) Um disco maior nunca pode ser posto sobre um disco menor.

É fácil ver que é necessário usar a haste B como intermediária. O problema consiste no seguinte:

Qual o número mı́nimo de movimentos que precisaremos fazer para alcançar o objetivo?

Sugestão: Verifique quantos movimentos são necessários quando temos 1 disco, 2, 3, 4 discos e tente encontrar

alguma regularidade. Existem vários sites que tratam do assunto.

Para jogar veja, por exemplo: http://www.prof2000.pt/users/pjca/Jogos ficheiros/hanoi/Torre

Observação: The Reve’s Puzzle: Uma questão interessante é considerar o mesmo problema com 4 hastes A,

B, C e D. Inicialmente há n discos de diâmetros diferentes, fincados inicialmente na haste A, nas condições

acima. O objetivo, seguindo as duas regras acima, é passá-las para a haste D. Nesse caso as hastes B e C

fucionam como intermediárias. Até o momento não se conhece o número mı́nimo de movimentos para resolver

o problema com n discos. Há uma conjectura, com cerca de 70 anos, de que o número mı́nimo de movimentos

necessários é igual ao número de movimentos usados por um algoritmo criado por Frame e Stewart (Conjectura

de Frame-Stewart).

Problema 4. Seja k ∈, k ≥ 2. Suponha que você possua k moedas de um real, uma das quais é falsa e pesa

menos do que uma verdadeira. Você tem uma balança de dois pratos mas não tem pesos. A única forma de

pesagem consiste em por algumas moedas em cada prato e verificar se a balança está equilibrada.

(a) Faça uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna escreva valores de k(k = 2, 3, 4, ...) e na segunda

coloque a quantidade mı́nima de pesagens para descobrir a moeda falsa.

(b) O que acontece para os seguintes valores de k : 3, 4, 9, 10, 27, 28?

(c) Mostre, por indução em n, que se k = 3n, então n pesagens são suficientes para achar a moeda adulterada.

A importância de um resultado matemático pode ser medida pela simplicidade e aplicabilidade. Um dos mais

belos exemplos disso é o:

Prinćıpio das Gavetas de Dirichlet ou Prinćıpio da Casa dos Pombos (PCP)

Se n + 1 pombos são colocados em n casas, então pelo menos uma casa conterá dois ou mais pombos.

Agora enunciaremos diversos problemas cuja solução envolve o prinćıpio acima. Começamos com um que

aborda uma questão comum em Matemática: a existência. É muito freqüente provarmos que determinado

objeto matemático(número, ponto ou função) existe sem que saibamos exibi-lo concretamente. O problema a

seguir retrata essa questão.
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Problema 5. Mostre que em Campinas há pelo menos duas mulheres com a mesma quantidade de fios de

cabelo na cabeça.

Agora enunciamos três problemas bastante conhecidos e um que apareceu na OBM(Olimṕıada Brasileira de

Matemática) .

Problema 6. Prove que se escolhermos mais do que n números do conjunto {1, 2, . . . , 2n}, então dois desses

números são primos entre si.

Problema 7. Prove que se escolhermos mais do que n números do conjunto {1, 2, . . . , 2n}, então um deles será

múltiplo do outro.

Problema 8. Seja a 6= 0 um algarismo no sistema decimal. Prove que todo número natural n tem um múltiplo

que se escreve apenas com os algarismos 0 e a.

Problema 9. (Primeira Questão da Terceira Fase da OBM de 2008) Vamos chamar de garboso o número

que possui um múltiplo cujas quatro primeiras casas de sua representação decimal são 2008. Por exemplo, 7 é

garboso pois 200858 é múltiplo de 7 e começa com 2008. Observe que 200858 = 28694× 7.

Mostre que todos os inteiros positivos são garbosos.

Um resultado que de certa forma generaliza os dois últimos problemas é o seguinte:

Problema 10. Sejam A = {n ∈ N : mdc(n, 10) = 1} e a1a2 . . . ak um número com k algarismos. Agora

considere o conjunto B = {a1a2 . . . ak, a1a2 . . . aka1a2 . . . ak, a1a2 . . . aka1a2 . . . aka1a2 . . . ak, . . .}.

Dado n ∈ N, seja M(n) o conjunto dos múltiplos de n. Mostre que se x ∈ A, então M(x) ∩B é infinito.

Problema11.

(a) Mostre que entre nove números que não possuem divisores maiores que cinco, existem dois cujo produto é

um quadrado.

(b) (IMO1985). Dado um conjunto M com 1985 inteiros positivos distintos, nenhum dos quais tem divisores

primos maiores do que 23, mostre que há 4 elementos em M cujo produto é uma quarta potência. Tente resolver

o problema trocando 1985 por 1537.

Problema 12. (IMO 2001) Sejam n1, n2, ..., nm inteiros com m ı́mpar. Denotemos por x = (x1, . . . , xm)

uma permutação dos inteiros 1, 2, ...,m, e definamos f(x) = x1n1 + · · · + xmnm. Demonstre que existem duas

permutações a e b tais que f(a)− f(b) é diviśıvel por m!.

Problema 13. (IMO 1991) Mostre que existem infinitos múltiplos de 1991 da forma 19999 . . . 99991.
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Problema 14. (OBM 2012) Quantos elementos tem o maior subconjunto de {1, 2, 3, . . . , 25} que não contém

dois números distintos cujo produto é um quadrado perfeito?

Problema 15. Numa festa com n pessoas há pelo menos duas que têm o mesmo número de conhecidos na

festa.

Mais três belos problemas envolvendo o PCP.

Problema 16. De 1o de janeiro até 31 de outubro de 2009, uma pequena livraria de Campinas, que abre todos

os dias, vendeu no mı́nimo um livro por dia e um total de 463 livros. Mostre que existiu um peŕıodo de dias

consecutivos em que foram vendidos exatamente 144 livros.

Problema 17. Dados CINCO números reais arbitrários, mostre que existem dois deles, digamos x e y, tais que

0 ≤ x− y

1 + xy
≤ 1.

Problema 18. Guilherme teve os olhos vendados e com uma caneta fez 50 pontos numa cartolina quadrada

com lado igual a 70 cm. Mostre que existem dois pontos cuja distância é inferior a 15 cm.

Um problema interessante para testar a intuição dos alunos é o seguinte:

Problema 19. Paradoxo Gêmeo ou Problema dos Aniversários

Você está assistindo um jogo de futebol e lá pelas tantas surge a seguinte questão:

- “Qual é a probabilidade de que pelo menos dois dos 22 jogadores em campo façam aniversário no mesmo dia

(dia e mês)?” (*)

* É muito provável que você nunca tenha pensado nisso durante uma partida de futebol...

Enunciamos um problema envolvendo probabilidades e que sempre gera muita discussão.

Problema 20. Problema dos Dois Bodes

Este problema é inspirado num programa de TV americano conhecido como Let’s make a deal (Vamos fazer

um negócio). Nesse show, dá-se ao concorrente finalista a chance de escolher uma entre três portas. Atrás

de exatamente uma das portas, está um prêmio interessante (um carro, por exemplo); as outras duas portas

ocultam prêmios de valor bem inferior (um bode atrás de cada porta, por exemplo). Pede-se ao concorrente que

escolha uma porta. A esta altura, o apresentador do show, Monty Hall, que sabe o que tem atrás de cada porta,

mostra ao concorrente um dos prêmios de menor valor atrás de uma das portas não escolhidas. Além disso,

oferece ao concorrente a oportunidade de optar pela outra porta fechada. A questão é a seguinte: é vantajoso

optar pela outra porta ou tanto faz?
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A seguir apresentamos dois problemas cuja solução envolve uma famosa sequência.

Problema 21. Imagine que um prédio de quatro andares deva ser pintado usando-se uma cor para cada andar.

Sabendo que as cores utilizadas podem ser verde e amarelo e que andares consecutivos não poderão ser pintados

de amarelo, de quantas maneiras é posśıvel fazer a pintura deste prédio? E se o prédio tiver n andares?

Consideremos a seguinte variação da sequência de Fibonacci F1 = 1, F2 = 2 e Fn = Fn−1 + Fn−2, para n ≥ 3.

Problema 22. Sequência de Fibonacci e o Número de Ouro

Os objetivos deste exerćıcio são:

(i) Provar os seguintes resultados para a sequência definida acima:

F1 + F3 + · · ·+ F2n−1 = F2n − 1.

F2 + F4 + · · ·+ F2n = F2n+1 − 1.

F1 + F2 + · · ·+ F10 = 11F7.

(ii) Deduzir o seguinte resultado: Mostre que todo número inteiro positivo pode ser escrito de modo único como

soma de termos não consecutivos da sequência Fn (Teorema de Zeckendorf).

(iii) Fazer a mágica com os Cartões Mágicos de Fibonacci.

(iv) Fazer a mágica da soma dos 10 primeiros termos de uma sequência de FIbonacci.

Uma aplicação interessante e surpreendente da sequencia de Fibonacci aparece no problema abaixo.

Problema 23.

Um número é dito peroba se possui pelo menos dois d́ıgitos vizinhos com a mesma paridade. Quantos números

perobas de cinco d́ıgitos existem?

Problema 24.

No campeonato interplanetário de futebol, cada vitória vale três pontos, cada empate vale um ponto e cada

derrota vale zero ponto. Um resultado é uma vitória, empate ou derrota. Sabe-se que o Lanoicanretni não

sofreu nenhuma derrota e tem 16 pontos, mas não se sabe quantas partidas esse time jogou.

Quantas sequências ordenadas de resultados o Lanoicanretni poderia ter obtido? Representando vitória por V,

empate por E e derrota por D, duas possibilidades por exemplo, são (V,E,E,V,E,V,V,E) e (E,V,V,V,V,V).

A seguir vamos mostrar que o número de combinações completas pode ser encontrado usando-se um diagrama

de ruas e quadras.
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Problema 25.

Para r,m ≥ 1 fixados, considere mais uma vez a pergunta: de quantas maneiras pode-se expressar x1 + x2 +

x3 + · · ·+ xr = m, onde os xi são inteiros não negativos?

Por exemplo, de quantas maneiras pode-se escrever x1 + x2 + x3 = 4? Algumas possibilidades são: 1+3+0=4,

0+1+3=4, 1+2+1=4, etc.

Já enunciamos anteriormente a resposta para esta questão, mas é posśıvel usar um diagrama de ruas e quadras

para resolver este problema. Cada maneira de escrever x1 + x2 + x3 + · · ·+ xr = m pode ser visualizada como

uma trajetória, cada xi representando o número de passos para cima. Por exemplo,

s

s

O

A

x1 = 1

x2 = 2

x3 = 1

1 2 1+ + = 4

s

s

O

A

x1 = 1

x2 = 3

x3 = 0

1 3 0+ + = 4

(a) Conte desta maneira o número de diferentes soluções da equação x1 + x2 + x3 + x4 = 7, onde cada xi é

inteiro não negativo.

(b) Quantas diferentes combinações de moedas de 1, 5, 10, 25 e 50 centavos pode um cofrinho conter, sabendo

que ao todo ele contém 20 moedas?

Problema 26. A fábrica Deĺıcias Campineiras produz 8 tipos de trufas: Açáı (A), Brigadeiro (B), Caju(C),

Damasco(D), Goiaba(G), Morango(M), Nozes(N) e Passas (P). Essas trufas são vendidas em caixas com 20

unidades.

(a) Sabendo que é posśıvel encontrar caixas com um único sabor ou sortido, quantas caixas diferentes podem

existir?

(b) Sabendo que em cada caixa há pelo menos uma trufa de cada tipo, quantas caixas diferentes podem existir?

(c) Sabendo que em cada caixa há pelo menos três trufas de brigadeiro, quantas caixas diferentes podem existir

(d) Sabendo que cada caixa contém no mı́nimo três e no máximo sete trufas de caju, quantas caixas diferentes

podem existir?

Observação Nos itens (c) e (d) não é necessário que haja todos os tipos nas caixas.
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Problema 27. (Oitava Questão da OBM Sênior de 1992) Em um torneio de xadrez cada jogador disputou

uma partida com cada um dos demais participantes. A cada partida, havendo o empate, cada jogador ganhou

1/2 ponto; caso contrário, o vencedor ganhou 1 ponto e o perdedor 0 pontos. Participaram homens e mulheres

e cada participante conquistou o mesmo número de pontos contra homens que contra mulheres. Mostre que o

número total de participantes é um quadrado perfeito.

Agora iniciamos uma lista de problemas envolvendo somas em combinatória. Daremos soluções combinatórias

e outras utilizando, por exemplo, o binômio de Newton.

Problema 28. O objetivo desta questão é provar de duas maneiras diferentes a identidade

n∑
k=0

(
n

k

)
=

(
n

0

)
+

(
n

1

)
+

(
n

2

)
+ · · ·+

(
n

n

)
= 2n .

Problema 29. O objetivo deste exerćıcio é dar duas demonstrações diferentes para a identidade

n∑
k=1

k

(
n

k

)
= n2n−1.

Problema 30. O objetivo deste exerćıcio é dar duas demonstrações diferentes para a identidade

n∑
k=1

k2
(
n

k

)
= n(n + 1)2n−2.

Problema 31. Prove a identidade
n

(
2n− 1

n− 1

)
=

n∑
k=1

k

(
n

k

)2

.

Problema 32. O objetivo desta questão é provar a identidade de Lagrange

n∑
k=0

(
n

k

)2

=

(
n

0

)2

+

(
n

1

)2

+

(
n

2

)2

+ · · ·+
(
n

n

)2

=

(
2n

n

)
.

Basta mostrar que

n∑
k=0

(
n

k

)(
n

n− k

)
=

(
n

0

)(
n

n

)
+

(
n

1

)(
n

n− 1

)
+

(
n

2

)(
n

n− 2

)
+ · · ·+

(
n

n

)(
n

0

)
=

(
2n

n

)
.

Problema 33. O objetivo desta questão é dar duas demonstrações diferentes para o fato de que sempre

que n ≥ r e m ≥ r, vale a seguinte identidade (Convolução de Vandermonde), descoberta pelo matemático

Alexandre-Théophile Vandermonde no século XVIII.
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(
n + m

r

)
=

(
n

0

)(
m

r

)
+

(
n

1

)(
m

r − 1

)
+

(
n

2

)(
m

r − 2

)
+ · · · · · ·+

(
n

r

)(
m

0

)

Uma identidade bem interessante surgida numa olimṕıada chinesa é a que enunciamos a seguir. Lembramos

que bxc denota o único inteiro k tal que k ≤ x < k + 1.

Problema 34. (Olimṕıada Chinesa – 1994) Prove a identidade utilizando um racioćınio combinatório

(
2n + 1

n

)
=

n∑
k=0

2k
(
n

k

)(
n− k

b(n− k) /2c

)
.

A identidade a seguir é conhecida como identidade combinatória de Fermat.

Problema 35. Forneça um argumento combinatório para estabelecer a identidade:

(
n

k

)
=

n∑
i=k

(
i− 1

k − 1

)
.

Problema 36. Forneça um argumento combinatório para estabelecer a identidade:

(
n

i

)
2n−i =

n∑
j=i

(
n

j

)(
j

i

)
, i ≤ n.
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Resumo

A importância do conceito de grupo em qualquer área da matemática é inegável. Na matemática pura, a ideia

geral de grupo permeia desde a própria álgebra onde a teoria de grupos é uma ativa área de pesquisa atual,

com resultados novos sendo constantemente produzidos [1] e com grande número de problemas desafiadores

em aberto [1, 2]; passando por praticamente todas as demais áreas da matemática, tais como geometria, f́ısica

matemática [3], sistemas dinâmicos [4] e chegando até áreas de matemática aplicada, tais como computação,

f́ısica e qúımica. Até mesmo em ensino de matemática o conceito de grupo pode exercer um papel fundamental

exemplificando estruturas matemáticas simples e ricas e contextualizando o método matemático axiomático.

Portanto teoria de grupos é uma linguagem comum essencial na matemática moderna. Usualmente o aluno

de matemática é apresentado à teoria de grupos nas disciplinas de álgebra abstrata da graduação, mas um

aprofundamento maior fica reservado somente para o mestrado. Devido ao alto grau de abstração com que é

usualmente tratada a teoria de grupos, muitos alunos deixam de compreender conceitos fundamentais, criando

lacunas em seu desenvolvimento cognitivo. Nossa proposta no presente minicurso é, sem deixar de lado o

rigor caracteŕıstico e necessário à abordagem do tema, buscar uma abordagem motivacional heuŕıstica. Nessa

abordagem, usamos e abusamos de exemplos e diferentes realizações de grupos espećıficos, com o intuito de

construir um forte racioćınio intuitivo que se mostrará útil à compreensão de conceitos, definições, teoremas

e provas mais abstratas. Utilizamos ainda, efetivamente, o software GAP [5] como ferramenta computacional

algébrica auxiliar extra. Com isso, procuramos favorecer também um posterior desenvolvimento de racioćınio

criativo e independente por parte do aluno, futuro pesquisador.

Iniciamos na parte 1 com o conceito abstrato de grupo, definições preliminares, enunciando e demonstrando

alguns resultados diretos. Acreditando que essa parte inicial seja de conhecimento e domı́nio da maior parte dos

alunos, aproveitamos para fixar notações e convenções e estabelecer uma linguagem inicial comum. Avançamos

a passos largos nas definições elementares e procuramos aprofundar alguns exemplos que serão posteriormente

úteis. Todos os resultados são demonstrados com o necessário rigor. Ainda durante esta primeira parte,

encorajamos e auxiliamos os participantes a instalar o software (livre) GAP em seus computadores pessoais

laptops/notebooks, que será utilizado na última parte do minicurso. A instalação poderá ser feita pelos próprios

participantes entre as seções (sem tomar o tempo da aula), contando se necessário com a ajuda do palestrante.

Na parte 2 começamos heuristicamente a buscar uma regularidade em certos grupos finitos. Ressaltamos o singu-

lar papel de grupos de permutações, enunciando e demonstrando o importante teorema de Cayley caracterizando

qualquer grupo finito como isomorfo a um subgrupo do grupo simétrico. Definimos algumas famı́lias especiais
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de grupos finitos, tais como grupos ćıclicos, grupos diedrais, grupos de permutações, grupos alternados, etc.

Mais uma vez uma boa compreensão dessas famı́lias será de suma importância para estabelecer uma linguagem

comum e base de exemplos para futuros conceitos e definições mais avançados. Nesse ponto começamos a enfa-

tizar a descrição de grupos finitos através de geradores e relações (apresentações). Enumerações de elementos e

tabelas de multiplicação são expressas em funções de geradores.

Em 3 classificamos, a menos de isomorfismos, todos grupos de ordem menor ou igual a doze. Começamos com

os casos triviais e depois utilizamos o Teorema de Lagrange. Quando posśıvel analisamos as decomposições em

grupos menores por produtos de grupo. Acima de ordem doze, analisamos tabelas informativas com propriedades

de grupos finitos de ordem até duzentos ou mais (aqui citamos alguns poucos resultados sem demonstrar,

mas que não comprometerão demonstrações de resultados posteriores) e focamos em alguns grupos espećıficos

ilustrativos.

Na parte 4 definimos o conceito de representação de grupos finitos em espaços vetoriais complexos. Classi-

ficamos representações redut́ıveis e irredut́ıveis e mais uma vez usamos e abusamos de exemplos, analisando

representações de baixa dimensão de grupos a esta altura já bem conhecidos do estudante. Enunciamos e

demonstramos os lemas de Schur e o Grande Teorema da Ortogonalidade. Introduzimos o conceito de carac-

teres e tabelas de caracteres, analisando suas principais propriedades. Constrúımos e exemplificamos tabelas de

caracteres de grupos finitos bem conhecidos.

Finalmente na parte 5 introduzimos cálculos computacionais com grupos finitos através do software GAP

(Groups Algorithms and Programming) [5, 6, 7]. Discutimos um pouco do histórico deste importante software

bem como aspectos de sua instalação em sistemas windows e linux. Através de uma seção computacional exemplo

introduzimos comandos iniciais com vista a criação de grupos e cálculo de suas propriedades elementares, tais

como classificação e propriedades de grupos, subgrupos, subgrupos normais, grupos quociente, isomorfismos,

etc. Não é necessário que todos os alunos tenham neste momento o GAP instalado em seus computadores

pessoais. Todos os conceitos introduzidos nas partes anteriores são ilustrados computacionalmente com o GAP.

Em particular focamos na obtenção e análise de representações e tabelas de caracteres. Comentamos ainda algo

sobre algoritimos computacionais em teoria de grupos. Ferramentas computacionais algébricas tem se mostrado

altamente úteis à pesquisa não só na área grupos finitos como em álgebra de maneira mais geral.

Como motivação final encerramos com a indicação de alguns problemas em aberto em teoria de grupo, de certa

forma convidando os estudantes a se aprofundarem no tema.

Carga Horária

De 06 a 10 horas (de acordo com a disponibilidade do evento) em sala de aula. Além dessa carga horária

em aula, serão inclúıdos exerćıcios no texto para os alunos trabalharem entre as seções, de acordo com suas

disponibilidades. Por exemplo, quatro seções de duas horas de aula, uma por dia. Os alunos terão em mãos o

texto completo e exerćıcios a trabalhar individualmente, para discutir na seção seguinte.
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Pré-requisitos

O aluno deve ter maturidade matemática equivalente a pelo menos dois anos cursados de graduação em

matemática (bacharelado ou licenciatura). Deve ter feito os cálculos e uma álgebra linear básica ou equiv-

alente. É ainda desejável que tenha cursado uma disciplina de álgebra (álgebra abstrata ou álgebra moderna)

ou equivalente a ńıvel de graduação. Como é de se esperar em minicursos dessa natureza, o público alvo poderá

ser bastante heterogêno com diferentes ńıveis de formação, isso será levado em conta pelo apresentador com o

intuito de maximizar o aprendizado por parte de todos os participantes.

Objetivos

• Introduzir e fundamentar o conceito de grupo abstrato como estrutura matemática fundamental e ex-

tremamente rica, presente em várias áreas da matemática pura e aplicada.

• Iniciar o estudo abstrato de teoria de grupos, discutindo alguns resultados elementares relativos a subgru-

pos, homomorfismos, grupo quociente, teoremas de isomorfismo e produtos de grupos em ńıvel axiomático

rigoroso.

• Introduzir as ideias de grupos finitos, realizações geométricas e ou algébricas, apresentações (através de

geradores e relações), representação de grupos e tabelas de caracteres.

• Mostrar ao aluno de matemática, de final de graduação ou ińıcio de mestrado a beleza da matemática

pura, seu leque de possibilidades e entrelaçamentos. Sempre que posśıvel serão enfatizadas conexões entre

diferentes partes da matemática envolvendo teoria de grupo.

• Motivar o aluno de matemática a prosseguir seus estudos e pesquisa. Deixar claro ao aluno que a

matemática encontra-se em construção, tratando-se ramo do conhecimento humano em desenvolvimento

com carência de profissionais pesquisadores pronto a abraçar e receber novos jovens talentos.

• Introduzir a ferramenta computacional (software) GAP - Groups, Algorithms, Programming - a System for

Computational Discrete Algebra [5], com o intuito duplo de por um lado servir como recurso didático para

o aprendizado heuŕıstico de teoria de grupos e outros sistemas algébricos e por outro lado como poderosa

ferramenta computacional para a investigação de problemas em aberto em álgebra computacional.

Conteúdo

1 Conceito de Grupo

1.1 Definição de Grupo, Subgrupo, Propriedades Elementares e Exemplos

1.2 Classes Laterais e Grupo Quociente

1.3 Homomorfismo e Isomorfismo de Grupo
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1.4 Classes de Conjugação

1.5 Produtos Direto e Semidireto

2 Famı́lias Especiais de Grupos

2.1 Grupos de Permutações e Teorema de Cayley

2.2 Grupos Ćıclicos

2.3 Ordem, Geradores e Apresentações

2.4 Grupos Diedrais

2.5 Outras Famı́lias de Grupos

3 Grupos de Baixa Ordem

3.1 Grupos de Ordem até Três

3.2 Grupos de Ordem até Quatro

3.3 Grupos de Ordem até Seis

3.4 Grupos de Ordem até Oito

3.5 Grupos de Ordem até Doze

3.6 Alguns Grupos de Ordem Superior a Doze

4 Representações de Grupos Finitos

4.1 Espaços Vetoriais Complexos

4.2 Representações de Grupo

4.3 Representações Redut́ıveis e Irredut́ıveis

4.4 Lemas de Schur e Teorema da Grande Ortogonalidade

4.5 Tabelas de Caracteres

4.6 Representações Especiais

5 Implementação Computacional Algébrica - Software GAP

5.1 Gap - Conceito e Histórico

5.2 Comandos Básicos

5.3 Grupos Ćıclicos, de Permutações, Diedrais

5.4 Grupo Quociente, Apresentações

5.5 Isomorfismos e Homomorfismos

5.6 Grupos Matriciais

5.7 Representações e Tabelas de Caracteres
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Este minicurso, destinado, sobretudo, a alunos de graduação, professores da rede básica de ensino e outros

interessados não especialistas em matemática, aborda os principais aspectos da linguagem e lógica matemáticas

(conectivos, quantificadores, demonstrações, argumentos, etc.) de uma forma prática, isto é, voltada para

o uso que delas fazem os matemáticos quando às voltas com demonstrações ou enunciações de proposições em

seu cotidiano (portanto, apartada da apresentação de tabelas verdades e outros diagramas formais aos quais

dificilmente um matemático recorreria em sua prática). Damos especial atenção às diferenças existentes entre

o uso de certas expressões de forma coloquial e em linguagem matemática, pois identificamos confusões geradas

pelos diferentes significados assumidos por certos termos em um ou outro contexto como fontes de grande parte

dos eqúıvocos que tanto prejudicam nossos estudantes em seus aprendizados.

1 Introdução

As dificuldades dos alunos com matérias da graduação que envolvem demonstrações matemáticas é um fato

já bastante conhecido. Estes problemas podem ser observados desde as matérias introdutórias (tais como

Matemática Básica, ou disciplinas similares) e se exacerbam em disciplinas como Análise e outras cujo foco

principal é exatamente a argumentação lógica matemática. Em pesquisas que realizamos nos últimos anos

com alunos da Graduação em Matemática da Universidade Federal Fluminense, observamos que um grande

obstáculo para o sucesso dos alunos nas atividades envolvendo demonstrações é o mal conhecimento da própria

linguagem e da lógica matemática. Estas dificuldades já foram percebidas também por outros pesquisadores

em instituições diversas, tendo sido apontadas, por exemplo, por Palis e Malta: “[...] muitos de nossos alunos

ficam atordoados ao tomarem contato com a linguagem matemática. Sentem-se como quem está participando

de um jogo sem conhecer as regras”.[?]

Percebemos assim que sanar estas deficiências, ensinar aos alunos as regras do jogo matemático, é condição

necessária para que nossos alunos possam ter um melhor aproveitamento nas suas disciplinas de graduação,

o que também é defendido pelas autoras recém-citadas:

As regras do jogo do racioćınio matemático abstrato precisam ser aprendidas. Seu conhecimento

é de fundamental importância para aprender Matemática e para empregar resultados matemáticos

em aplicações nas mais diversas áreas cient́ıficas e tecnológicas. [?]
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Buscando dirimir as deficiências dos estudantes com estes temas, começamos a dar mais atenção ao ensino

de linguagem e lógica matemáticas na graduação, o que se concretiza tanto através de uma abordagem mais

estendida do tema dentro de matérias como Matemática Básica, quanto através de uma disciplina optativa

espećıfica dedicada ao ensino da linguagem matemática. Estas medidas têm sido adotadas com sucesso, sendo

observável um melhor aproveitamento dos alunos a partir das mesmas.

Com base nas atividades que desenvolvemos para tratar deste tema na graduação, montamos o minicurso que

aqui propomos.

Também consideramos que um tal aprendizado só pode se dar contando com a prática do próprio estudante, que

deve analisar e manipular proposições lógicas para perceber as sutilezas semânticas da linguagem matemática.

Assim, ao longo dos diversos temas abordados neste minicurso inclúımos exerćıcios e atividades que devem ser

realizadas pelos participantes para que possam se familiarizar com o uso desta linguagem – como um idioma,

a linguagem matemática também requer prática para que se atinja a fluência.

2 O Minicurso

O trabalho do minicurso se divide em cinco partes. Na primeira são abordados elementos de lógica e de

linguagem matemáticas. Neste momento são propostos alguns questionamentos com a finalidade de despertar

o aluno para diferenças entre o uso cotidiano e o uso matemático de alguns termos de nosso linguajar técnico.

Introduzimos e explicamos o uso do conectivo mais fundamental dentro da lógica matemática, que também vem

a ser o mais problemático para os alunos: a implicação. Na segunda parte do minicurso apresentamos diferentes

formas de denotar a implicação, tratamos de algumas técnicas de demonstração e introduzimos o conectivo

da equivalência lógica. A terceira parte do minicurso introduz os demais conectivos lógicos e também aborda

teoria de conjuntos (estabelecendo a relação entre os conectivos lógicos e suas representações em termos de

relações e operações com conjuntos). Na quarta parte trabalhamos com a negação de proposições lógicas, com

a forma contrapositiva da implicação e com quantificadores. Na quinta e última parte, tratamos de argumentos

não apenas discutindo conceitos como validade, como também propondo “enigmas matemáticos” que consistem

de premissas básicas às quais o aluno deve anexar uma conclusão válida. As discussões nesta última parte

soam similares àquelas que conduzimos quando discutimos hipóteses ao analisar um teorema, contudo o caráter

elementar das proposições enunciadas permite que os alunos se engajem neste debate sem dificuldade.

3 Parte 1: Elementos de Lógica e Linguagem Matemáticas

Nesta parte inicial, nosso primeiro objetivo é mostrar para os alunos a importância de conhecer claramente

as regras que regem o uso da linguagem matemática. Para isso apresentamos algumas situações que eviden-

ciam as diferenças semânticas que surgem quando utilizamos alguns termos do cotidiano dentro do contexto

matemático. Um exemplo simples que discutimos neste momento se manifesta na interpretação da seguinte

frase:
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Se

eu viajar para a região Sul do Brasil

então

eu visitarei o Rio Grade do Sul ou Santa Catarina ou o Paraná ou a Bahia.

Embora sejamos matemáticos, precisamos reconhecer que do ponto de vista do linguajar cotidiano a frase

apresentada representa um eqúıvoco (na linguagem cotidiana não utilizaŕıamos o termo falsa). De fato, dita

em contexto não matemático pode ser interpretada pelo ouvinte como significando que seu enunciador acredita

que a Bahia faz parte da região Sul do Brasil, e áı está o eqúıvoco. Contudo, sabemos que dentro das regras

da linguagem matemática a frase não apresenta nenhum problema ou eqúıvoco, ao contrário, trata-se de uma

proposição lógica verdadeira, uma vez que se viajar para a região Sul, o indiv́ıduo com certeza terá que passar

por ao menos um dos estados citados.

Vale ressaltar que a discussão deste exemplo (e de outros que aparecerão neste trabalho) não se destina a criticar

nem corrigir usos e interpretações cotidianas de certos termos que são partilhados com a linguagem matemática,

afinal, seria absurdo afirmar que a semântica cotidiana é errada quando as leis que a regem são outras que não

as matemáticas: é pelo uso comum que a linguagem se justifica e assume seus significados e o fato de que

as pessoas aceitem, entendam e utilizem termos com um mesmo sentido (ainda que diferente do matemático)

pode ser considerado suficiente para garantir sua validade enquanto ferramenta de comunicação. Nosso objetivo,

portanto, não é “corrigir” o discurso cotidiano, mas, sim, desvelar diferenças entre este e o discurso matemático

para que os alunos se tornem conscientes da necessidade de dominar as regras da linguagem matemática, sem

as quais não serão capazes de se expressar com correção dentro do contexto matemático. Estes exemplos, devido

a estranheza que causam inicialmente, conseguem mobilizar a atenção dos alunos para esta necessidade.

Após a discussão do exemplo anterior, apresentamos uma situação com uma disjunção análoga, porém dentro

do contexto matemático:

Se

x (x2 − 2x+ 1) = 0,

então

x = 0 ou x = 1 ou x = 2.

Novamente surge a tendência dos alunos a considerarem falsa a proposição, uma vez que x = 2 não fornece

uma solução para a equação apresentada. Porém, uma vez que tenham entendido a discussão anterior, con-

seguem percebe que a proposição é verdadeira. Desta forma, este exemplo revela-se bastante útil para avaliar

a assimilação da discussão realizada.

Outros exemplos são discutidos com finalidade de exaurir os posśıveis eqúıvocos que surgem no uso da disjunção

lógica.

Em seguida propomo-nos a tratar do eqúıvoco mais comum relacionado à implicação lógica: a interpretação

desta como uma equivalência.
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A discussão deste ponto é feita com base na identificação (matematicamente incorreta) que é geralmente feita

entre as duas proposições a seguir:

Se João for aprovado no vestibular, então terá um carro novo.

Se João tem um carro novo, então foi aprovado no vestibular.

Após elucidar as diferenças entre as duas proposições e, ao mesmo tempo, trabalhar um pouco mais com

o significado da implicação matemática, introduzimos terminologias espećıficas que nos permitirão enunciar

mais claramente as regras usadas para decidir quando uma implicação é falsa e quando é verdadeira. Mais

especificamente, definimos na implicação o que é hipótese e o que é tese e trabalhamos sobre os conceitos de

exemplo e contra-exemplo para uma implicação.

Este trabalho nos dá condições de estabelecer o critério para avaliar a veracidade de uma implicação lógica: uma

tal proposição é verdadeira quando para ela não existe nenhum contraexemplo (e falsa se possuir pelo menos

um contraexemplo).

O próximo tema a ser abordado ainda na primeira parte do minicurso é a rećıproca de uma implicação. Neste

momento já podemos, utilizando as regras matemáticas, discutir casos em que uma proposição é verdadeira e

sua rećıproca falsa. Essa discussão encerra a primeira parte do minicurso, completando seu propósito de tratar

dos conceitos mais fundamentais da linguagem matemática.

4 Parte 2: Notações, Algumas Técnicas de Demonstração e Equivalências

Nesta segunda parte tratamos inicialmente de notações alternativas para representação de proposições lógicas.

Embora notações geralmente sejam em matemática apenas questões técnicas, verificamos que os diversos modos

de formular implicações trazem com frequência obstáculos cognitivos para os alunos. Em particular o uso correto

das expressões “condição necessária” e “condição suficiente” revela-se, a prinćıpio, um desafio para grande parte

dos estudantes. É um primeiro ponto que abordamos nesta etapa do minicurso.

O próximo passo é tratar das demonstrações diretas de implicações. Após explicar como a demonstração direta

resulta de um encadeamento de implicações trabalhamos sobre alguns exemplos juntamente com os participantes.

As demonstrações por absurdo são o próximo tópico a ser abordado. Novamente o trabalho é realizado através de

uma explicação inicial e da discussão de exemplos. Este tema retornará na última parte do curso, ao tratarmos

de argumentos lógicos.

Realizamos, então a introdução do conectivo da equivalência apresentando seu significado, suas notações e

discutindo os critérios para decidir sobre a veracidade de uma equivalência.

Antes de encerrar esta parte apresentamos quatro observações com objetivo de destacar aspectos que costumam

ser fonte de muitos eqúıvocos por parte dos estudantes:
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1) Voltando ao exemplo em que o pai de João declara que se o filho for aprovado no vestibular, terá um carro

novo, ressaltamos que, embora os pais frequentemente usem este tipo de afirmativa dentro do sentido

cotidiano de que João só ganhará o carro se ele for aprovado no vestibular, do ponto de vista matemático

esta frase teria uma interpretação diferente. Assim, se o pai de João for um matemático, o fato de que

o filho seja reprovado no vestibular não necessariamente o impediria de presenteá-lo com o carro (sem com

isso trair sua declaração inicial).

2) Sentenças verdadeiras por vacuidade: este é um aspecto que verificamos ser realmente desafiador para

os alunos - compreender que quando não há nenhum objeto que satisfaça às condições da hipótese au-

tomaticamente a implicação é verdadeira. Utilizamos uma implicação que se encaixa nestes moldes e

lembramos da necessidade de encontrar um contraexemplo para que a sentença possa ser classificada

como falsa.

3) Aqui relembramos que para que uma implicação seja verdadeira é necessário que todos os objetos que

satisfazem à hipótese também satisfaçam à tese, mas que não é necessário que todos os que satisfazem

à tese também satisfaçam à hipótese (recordamos exemplos como o da visita à região Sul, apresentado no

ińıcio deste trabalho).

4) Como última observação, introduzimos os significados e diferenças entre os termos proposição, teorema,

lema, corolário e conjectura.

Finalmente encerramos esta parte com a apresentação e discussão sobre uma famosa demonstração por absurdo:

a prova de que a raiz quadrada de dois não é um número racional.

5 Teoria de Conjuntos na Representação de Proposições Lógicos

Nesta terceira parte trabalhamos sobre as representações de proposições lógicas através da Teoria de Conjuntos.

Aproveitaremos também para definir em termos desta teoria o significado de cada um dos conectivos lógicos.

Começando pela implicação, o trabalho se inicia com a discussão sobre a veracidade da seguinte proposição

(considerando x dentro do conjunto de todos os números reais):

x · x = x ⇒ x = 1

(aqui x representa um número real)

A partir dos temas abordados nas seções anteriores, os alunos são capazes de indicar que a proposição é falsa

porque há contra-exemplos, isto é, outros números reais que satisfazem a hipótese, mas não satisfazem a tese.

Com base na resposta dos alunos, propomos que definamos dois conjuntos, um conjunto H, cujos elementos são

todos os números reais que satisfazem a hipótese, e outro T , composto por todos os reais que satisfazem a tese.

Levantamos então a questão: qual relação deve haver entre H e T para que uma implicação seja verdadeira?

Chegamos assim à representação da equivalência através da inclusão de dois conjuntos (H ⊆ T ).
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Utilizando a rećıproca da proposição enunciada, propomos que seja feita, via conjuntos, a verificação da veraci-

dade da mesma. Propomos, ainda, outros exemplos e exerćıcios similares.

Essa forma de colocar a implicação a partir da inclusão de conjuntos nos permite revisitar com grande lucro

a problemática das implicações verdadeiras por vacuidade. Realizamos esta atividade através de um exemplo.

Agora fica claro para os estudantes que, sendo o conjunto H vazio, a proposição só pode ser verdadeira, visto

que o vazio está contido em qualquer conjunto.

Ainda nesta parte, enunciamos de forma precisa o significado da conjunção e da disjunção e associamos estas

operações lógicas às suas equivalentes em teoria de conjuntos (interseção e união, respectivamente).

6 Parte 4: Negação de Proposições Lógicas, Contrapositiva e Quan-

tificadores

Na quarta parte do minicurso trabalhamos com a construção da negação das proposições lógicas, com a forma

contrapositiva de uma implicação (que frequentemente é confundida por estudantes com a negação) e ainda

fazemos uma introdução à lógica dos quantificadores.

Começamos definindo a negação de uma proposição lógica, exemplificando a obtenção de uma tal negação e

discutindo o significado da negação em termos da representação por conjuntos. Introduzimos também notações

utilizadas para a negação.

Tratamos, então da negação da conjunção e da disjunção lógicas. Esta atividade se realiza através da discussão

de exemplos. Bem compreendida a ideia da negação, propomos um questionamento que tende a trazer alguma

dificuldade: como negar uma implicação “Se A então B”? Escutamos as respostas dos alunos. Alguns erros são

frequentes. Por vezes os alunos respondem “Se não A então não B”, outras vezes apontam a contrapositiva

como negação: “Se não B então não A”. Mais uma vez, nos traz grande vantagem recorrer às representações

por teoria de conjuntos. Uma vez que a implicação é representada pela inclusão, fica fácil perceber que negar

a implicação equivale a afirmar a existência de um elemento que está ao mesmo tempo no conjunto H e

no complementar de T (um contra-exemplo). Essa atividade nos é útil ainda para motivar a discussão de

nosso próximo conceito: a proposição contrapositiva. Uma vez compreendido que a negação da implicação não

coincide com a contrapositiva (como por vezes os estudantes indicam), passamos a buscar a relação entre as duas

proposições (contrapositiva e implicação). Um argumento simples utilizando conjuntos nos mostra que estas

proposições são equivalentes, isto é, que a contrapositiva é só uma outra forma de enunciar uma implicação.

Esta parte se encerra com a apresentação dos quantificadores de existência e universalidade. Explicamos seus

significados, discutimos vários exemplos, trabalhamos com a negação de proposições com quantificadores e

chegamos a outro ponto que costuma confundir aos alunos: o encadeamento de múltiplos quantificadores.

Sobre este ponto, especial dificuldade aparece quando reunimos em uma mesma proposição quantificadores de

existência e universalidade. Os alunos com frequência apresentam pouca compreensão deste encadeamento,

o que se revela no fato de acreditarem que trocando a ordem do quantificador para todo com o existe não se

altera o sentido da proposição. Para trabalhar sobre este problema comparamos e discutimos diferenças entre

proposições tais como:
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∀a ∈ R,∃b ∈ R|b > a (proposição verdadeira)

e

∃b ∈ R|∀a ∈ R, b > a (proposição falsa)

Esta discussão nos permite esclarecer as diferenças de significado oriundas da mudança na ordenação do en-

cadeamento dos quantificadores.

7 Parte 5: Argumentos Matemáticos

Na última parte do minicurso tratamos dos argumentos matemáticos. Em um primeiro momento introduzimos

o conceito de argumento como uma sequência de proposições que se dividem entre premissas e conclusões. Em

seguida discutimos sobre a noção de validade de um argumento. Neste ponto se faz necessário, novamente,

deixar claras as regras do jogo na matemática: um argumento só é válido quando todas as proposições da

conclusão são consequências necessárias do conjunto de proposições que denominamos premissas.

Agora vamos nos deparar na prática com alguns dos problemas que foram discutidos nas partes anteriores,

contudo, a partir do trabalho já feito, esperamos que os alunos possam lidar melhor com tais situações. Por

exemplo, já devem ser capazes de perceber que, dentre os argumentos a seguir, o primeiro é válido e o segundo

não:

Premissas:

Se chover fico em casa;

Choveu.

Conclusão:

Fiquei em casa.

(argumento válido)

Premissas:

Se chover fico em casa;

Fiquei em casa.

Conclusão:

Choveu.

(argumento inválido)

Ressaltamos, ainda, que ao avaliar a validade de um argumento, não podemos utilizar nada além do que está

declarado nas premissas para assegurar que as conclusões são verdadeiras. Desta forma, o argumento a seguir

não pode ser considerado matematicamente válido:
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Premissas:

João ganhou na loteria.

Conclusão:

João ficou rico.

(argumento inválido)

A validade de tal argumento no sentido cotidiano se baseia na existência impĺıcita de uma outra premissa: “todos

que ganham na loteria ficam ricos.” Mas para que o argumento seja matematicamente válido é necessário que

todas as premissas que utilizamos estejam expĺıcitas. Assim, o argumento se tornaria válido se o enunciássemos

como:

Premissas:

João ganhou na loteria;

Todos que ganham na loteria ficam ricos.

Conclusão:

João ficou rico.

(argumento válido)

Outra discussão que realizamos trata do fato de que não é preciso que as premissas ou as conclusões sejam

proposições verdadeiras para que um argumento seja válido. Por exemplo, no argumento a seguir temos que a

segunda premissa é uma proposição falsa e a conclusão também, entretanto o argumento é válido:

Premissas:

Se água é igual a fogo, então a Terra é o Sol;

Água é igual a fogo.

Conclusão:

A Terra é o Sol.

(argumento válido)

Contudo, discutimos sobre a possibilidade de haver um argumento válido, com premissas verdadeiras, e alguma

conclusão falsa. A partir da percepção de que tal situação não pode ocorrer, relembramos as demonstrações

por absurdo e observamos que tal técnica de demonstração (e não apenas a demonstração direta) também se

sustenta exatamente sobre este fato: um argumento válido em que todas as premissas são verdadeiras só pode

conduzir a conclusões verdadeiras.

Após esta discussão chegamos à atividade que constitui o objetivo central da discussão sobre argumentos: levar

os estudantes a discutir hipóteses matemáticas (proposições que fornecemos como premissas) tentando, a partir

delas, chegar a conclusões e justificá-las com base nas premissas dadas. Para isso desenvolvemos exerćıcios nos

quais as premissas versam apenas sobre relações elementares envolvendo conjuntos e propriedades aritméticas

simples. Assim todos os participantes podem se engajar na discussão (realizada em grupos) a qual visa mobilizar

as habilidades necessárias ao pensamento matemático anaĺıtico, sem nenhum prejúızo por falta de conhecimento

de um outro tema matemático espećıfico (que não os abordados neste minicurso).
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Como exemplo da tarefa que propomos aos estudantes, primeiro discutimos todos juntos o seguinte exerćıcio:

A partir das premissas a seguir, que conclusões podemos obter sobre o conjunto A?

Premissas:

1) A ⊆ N;

2) Para quaisquer x e y pertencentes a A, x− y é múltiplo de 10;

3) 11 ∈ A se e somente se {12, 13, 14, . . . , 18, 19} ∩A ̸= ∅;

4) Existe x ∈ A tal que 11 ≤ x ≤ 20;

5) Para todo x ∈ A temos que 0 < x < 40;

6) Se 25 ̸= A, então A possui exatamente 3 elementos.

Com este tipo de atividade, os alunos são estimulados a analisar e tentar articular as premissas. A discussão

deve levar à conclusão de que A = {10, 20, 30} e o aluno é, então, instado a redigir uma pequena demonstração

indicando como tal conclusão pode ser obtida. Por mais elementar que possa parecer o exemplo, a realização

deste tipo de exerćıcio não é, em geral, trivial para nossos estudantes. Além disso, podemos observar que a

utilização deste tipo de atividade, preferencialmente em grupo, conduz os alunos a discussões que possuem o

mesmo caráter lógico daquelas que realizamos quando cogitamos sobre demonstrações de teoremas, qualquer

que seja o tema matemático em questão: a articulação de premissas em busca de implicações.

O minicurso é finalizado com atividades em grupo análogas à que acabamos de expor.

Referências

[1] Palis, G.R.; Malta, I. (1998) Somos Todos Mentirosos? Revista do Professor de Matemática, 37, 1–10.
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O Brasil tem acumulado vasta experiência em processos de avaliação educacional de 

larga escala com a aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), da Prova 

Brasil, do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), do Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), do Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE) e, mais recentemente, com a criação da Prova Nacional do Concurso para 

o Ingresso na Carreira Docente. Para todos esses processos, elabora-se uma matriz de referência 

que sistematiza e orienta a construção de itens e também serve de suporte para a análise dos 

resultados de desempenho nos testes aplicados e para as devolutivas ou feedbacks. A matriz é o 

cerne orientador da concepção dos itens que compõem as provas/testes, com múltiplas 

implicações nos sistemas de avaliação educacional a que se destinam. 

A experiência brasileira não se restringe a processos de abrangência nacional. Estados e 

municípios têm criado seus próprios sistemas, sendo que muitos deles escolhem metodologias 

que permitem comparar os resultados obtidos com os nacionalmente estabelecidos. Inclusive a 

educação profissional, que já conta com mais de 1,2 milhão de estudantes, também está 

iniciando seu processo próprio de avaliação, adaptado às suas peculiaridades. Em todos esses 

sistemas de avaliação, utiliza-se uma matriz de referência como orientadora da etapa de 

elaboração de itens. No entanto, muitas vezes, as propostas de matrizes vão surgindo sem a 

devida discussão acerca de sua finalidade e tampouco da maneira mais consistente de elaborá-la 

de modo a cumprir suas múltiplas funções. Muitos desses sistemas acabam por reproduzir o que 

já foi estabelecido em outro processo de avaliação similar, sem a devida preocupação com os 

fundamentos teórico-metodológicos que orientam a matriz do sistema escolhido como base de 

comparação. Frequentemente, as avaliações vinculadas à educação básica apenas reproduzem as 

matrizes do SAEB, sem nenhum ajuste às suas especificidades regionais ou locais. Além disso, 

não consideram que as matrizes do SAEB foram criadas há mais de 20 anos e que precisam 

passar por um processo natural de atualização, já que as mudanças pedagógicas realizadas nos 

últimos anos em estruturas curriculares da educação básica sinalizam para a necessidade de a 

investigação educacional pautar-se em indicadores da trajetória de formação educativa, expressa 

em competências, habilidades, conhecimentos e saberes fundamentais. Desse modo, é preciso 

considerar formas de se capturar a complexidade de significados e sentidos presentes nos 

aspectos subjetivos e intersubjetivos dos processos de ensino-aprendizagem. No entanto, esse 

movimento não terá sucesso enquanto os instrumentos de avaliação elaborados não cumprirem 

minimante suas finalidades e respeitarem os padrões de qualidade e as recomendações básicas 

de elaboração para que sejam considerados válidos.  



 

 

Para contribuir com a formação de professores para o melhor entendimento dos 

pressupostos teórico-metodológicos dos sistemas de avaliação, pretende-se discutir, neste 

minicurso, as concepções e finalidades das matrizes de referência para avaliação educacional e 

explorar a metodologia de construção de itens de múltipla escolha para avaliação de larga 

escala, focando-se na área de matemática, mas não se restringindo a ela. Serão também 

analisados os desempenhos de estudantes brasileiros em alguns itens de matemática aplicados 

em avaliações nacionais, a partir de informações oriundas da teoria clássica de testes e da teoria 

de resposta ao item.  

Inicialmente, convém relembrar os seguintes conceitos básicos dentro do contexto aqui 

considerado: item, prova, medir e avaliar. Um item de prova é uma situação criada para que o 

indivíduo dê uma resposta ou um conjunto de respostas a um estímulo apresentado, 

constituindo-se em uma amostra de desempenho em relação a um objetivo específico previsto 

em uma matriz de referência. Uma prova é uma situação na qual se solicita a alguém que 

demonstre certo aspecto de seus conhecimentos ou de suas capacidades, com o objetivo de 

avaliar determinadas características previamente estabelecidas. Como instrumento de avaliação, 

a prova pode apresentar-se sob a forma de um único item ou de vários. O processo de medir 

implica determinar a extensão de uma característica pertencente a um indivíduo, enquanto 

avaliar é o ato de comparar uma medida com um padrão e de emitir um julgamento sobre a 

comparação. Desse modo, quando dizemos que um jovem conseguiu correr 1.000 m em 12 

minutos, estamos fazendo uma “medida”, enquanto, ao afirmamos que esse resultado é 

insatisfatório, estamos “avaliando” a medida, comparando-a com um padrão previamente 

estabelecido, oriundo de experiências ou testes anteriores.  

Assim, na condição de educadores, não devemos nos contentar em fazer medidas de 

desempenho dos estudantes, mas precisamos ir além e dar significado para os resultados 

numéricos encontrados. Segundo Pasquali (2001), a avaliação deve “permitir ao sujeito tirar 

conclusões sobre o outro e, assim, saber como ele mesmo deve se comportar e agir em relação a 

esses outros”. Ela assume, portanto, a função de organizar expectativas e promover 

transformações. Em sala de aula, basta adotarmos a postura de prática pedagógica pautada por 

processo de avaliação formativa. No caso de larga escala, isso pode ser feito com o auxílio da 

teoria da medida, em especial quando se lança mão da teoria de resposta ao item (TRI). 

Processos como o SAEB e o ENEM utilizam a TRI para análise de desempenho dos estudantes, 

construindo interpretação de escalas de proficiência que cumprem exatamente o papel de dar 

sentido pedagógico aos resultados numéricos encontrados a partir da aplicação dos itens a um 

grupo de estudantes. Esses dois processos utilizam bancos de itens construídos segundo critérios 

de elaboração rígidos e bem estruturados. Para o ENEM, os itens são elaborados na perspectiva 

de avaliação de competências e habilidades. O termo “competência” é polissêmico e precisa ser 

conceituado para que se entenda melhor o propósito de uma avaliação dessa natureza.  

Segundo Deluiz (2001), Le Boterf (2003), Perrenoud (2002), Wittorski (1998) e 

Zarifian (2003), competência é a capacidade do sujeito de selecionar, organizar, mobilizar e 

utilizar, intencionalmente, recursos (conhecimentos, saberes, habilidades, esquemas mentais, 

afetos, crenças, princípios, posturas, comportamentos e outros processos psicológicos ou 

comportamentais), nas relações e em ação, para o enfrentamento de uma situação-problema 

específica, não apenas na dimensão técnico-especializada, mas também na dimensão sócio-

política, comunicacional e de inter-relações pessoais. A competência não reside nos recursos a 

serem mobilizados, mas na sua mobilização e articulação para que seja possível tomar decisões 



 

 

e fazer encaminhamentos adequados e úteis ao enfrentamento de situações, como a resolução de 

um problema ou a tomada de uma decisão. Desse modo, conhecimentos, habilidades, valores e 

atitudes são elementos constitutivos das competências, mas não se confundem com elas. 

Essa abordagem conceitual de competência impõe que os itens elaborados devem 

privilegiar contextos vivenciados pelos estudantes durante sua formação, pois são as situações 

dessa natureza que mais se aproximam do modo como as competências são desenvolvidas. Tal 

escolha também justifica a prática atual de utilização de provas contextualizadas. É por 

intermédio dos contextos que as situações são apresentadas para que o estudante se sinta, de 

algum modo, desafiado para encontrar a solução, após mobilizar os recursos necessários 

(conhecimentos, habilidades, atitudes, entre outros). O processo de elaborar itens que cumpram 

essa finalidade é extremamente complexo e exige que o especialista domine diversas técnicas de 

elaboração, observando cuidadosamente sutilezas que diferenciam esses itens daqueles que são 

aplicados usualmente em sala de aula. 

Neste minicurso, nos restringiremos a itens do tipo múltipla escolha. Os tipos mais 

comuns são os de complementação, resposta única, interpretação, resposta múltipla e asserção-

razão.  

O item de múltipla escolha divide-se em três partes: texto-base, enunciado/comando e 

opções/alternativas. Em um texto, o significado de uma parte não costuma ser autônomo, mas 

depende das outras com que se relaciona. O seu significado global não é simplesmente uma 

soma do que representa cada parte, mas de uma combinação geradora de sentido. Cada uma 

deve manter relação com as demais, inter-relacionando-se e formando um todo organizado. 

Desse modo, o texto deve apresentar coerência entre elas, não evidenciando contradições. 

Assim como qualquer texto, apesar de divido em três partes, o item de múltipla escolha deve ser 

estruturado de modo que se configure uma unidade de proposição e que contemple as 

orientações da matriz de referência. Para tanto, devem ser observadas a coerência e a coesão 

entre suas partes, apresentando uma articulação entre elas, explicitando uma única situação-

problema e uma abordagem homogênea do conteúdo selecionado. 

O texto-base (texto, gráfico, figura, tabela, situação-estímulo, situação-problema, estudo 

de caso etc.) é seguido do comando/enunciado e de quatro ou cinco opções/alternativas para 

julgamento, conforme esquema a seguir. 

 

 



 

 

O comando pode ser dado como uma afirmação incompleta, a ser continuada por uma 

das opções. O estudante deve encontrar, entre as opções oferecidas, aquela que se ajusta 

corretamente ao comando, que, para isso, deve ser completado. Desse modo, um estudante de 

bom desempenho deve elaborar a resposta após ler o enunciado do item, identificando-a entre as 

apresentadas, e não deve analisar todas as opções de resposta apresentadas para saber o que, de 

fato, o item requer. O comando pode ser formulado por uma pergunta direta. Nesse caso, 

apresenta-se um único e completo problema e cada opção de resposta é uma possível solução. A 

escolha de um ou outro tipo de comando — frase incompleta ou pergunta — é feita 

considerando aquele que dá a maior clareza acerca da ação que deve ser feita pelo respondente. 

No processo de construção do item, o elaborador, depois de ter escolhido o que pretende 

avaliar, deve construir primeiro o texto-base, em seguida o comando e somente depois deve 

fazer as opções. Tentar enquadrar um item em uma competência depois de pronto torna-se 

inviável, pois, no momento da concepção do item, é preciso contemplar os diversos aspectos 

que constituem a competência a ser avaliada, o que não será possível se isso já não tiver sido 

levado em conta desde o início do processo de elaboração. 

A escolha do texto-base é fundamental para a construção de um item de bom nível. 

Deve-se dar preferência a textos de fonte primária, de autoria explícita, que sejam curtos e 

integrais, de fácil compreensão, com linguagem adequada ao nível dos estudantes, que seja 

adequado aos objetivos da questão e possibilitem a criação das opções de resposta: uma correta 

e as demais incorretas, mas plausíveis. São permitidos recortes no texto, desde que sejam 

mantidas as ideias principais e se indique que houve adaptação. É obrigatória a apresentação da 

fonte de referência, seguindo o padrão estabelecido nas normas técnicas. Cabe acrescentar que 

textos com mais de 10 linhas e opções de resposta com mais de duas linhas podem tornar o item 

extenso e complexo, já que, em geral, deve ser respondido em cerca de três a quatro minutos por 

um estudante de proficiência média. Itens que demandam a realização de cálculos complicados 

devem sofrer adaptações que favoreçam a realização das operações envolvidas quando não for 

permitido o uso de calculadora. Nesse caso, deve ser destacado na fonte de referência que houve 

adaptações.  

O item deve tratar o tema escolhido de forma não superficial, adequada ao nível de 

leitura dos examinandos, e todas as opções de resposta devem ser bem construídas. As opções 

erradas, denominadas distratores, devem ser cuidadosamente construídas e analisadas. Diz-se 

que os distratores devem ser “plausíveis”, isto é, fazer parte do contexto do item e ser uma 

resposta possível para o aluno que não sabe ou que não desenvolveu a competência que está 

sendo avaliada. Os distratores não podem fugir do tema proposto nem se constituir em 

afirmações evidentemente descabidas para quem não domina o assunto. Nesse caso, diz-se que 

não há plausibilidade e o distrator poderia ser eliminado do item, já que não iria atrair 

quantidade significativa de estudantes. É desejável que cada distrator esteja vinculado a um 

nível de desenvolvimento adequado da aprendizagem e ensejar um possível raciocínio que um 

respondente de baixo desempenho faria para escolhê-lo como resposta. Um item elaborado com 

esse critério permitiria que fosse identificado, na fase de análise de desempenho, os erros mais 

comuns nos diversos níveis de proficiência dos estudantes e, assim, fornecer indícios sobre o 

processo cognitivo dos respondentes. 

Os itens com enunciados negativos devem ser evitados, pois os estudantes podem, 

inadvertidamente, escolher uma opção que traz uma ideia correta, mas que não se ajusta ao 



 

 

comando, que, nesse caso, solicitaria a opção incorreta. Além disso, ao identificar apenas uma 

opção incorreta entre quatro ou cinco opções dadas não significa, necessariamente, que o 

estudante saiba o que é correto na situação apresentada.  

Clareza, objetividade, originalidade, precisão e impessoalidade são palavras-chave no 

processo de elaboração. Deve-se ir direto ao assunto, usar frases curtas, termos exatos, sem 

demonstração de erudição. Apresentar apenas as informações necessárias para a solução do 

item, ser explícito, esclarecer conceitos e termos técnicos, evitar incluir expressões ou palavras 

de uso restrito de área especializada e que não sejam objeto da avaliação. Uma boa questão é a 

que admite uma única interpretação e uma só resposta. Recomenda-se evitar impressões e 

expressões pessoais, próprias do gênero literário ou da fala informal, e, ainda, chavões e gírias. 

Não aproveitar itens de livros, apostilas ou que já tenham sido aplicados em sala de aula ou, em 

outros processos, é fundamental para não privilegiar alguém que já tenha tido acesso 

anteriormente a esses itens e, assim, introduzir um viés na avaliação. Além disso, uma 

competência se manifesta no enfrentamento de situações inusitadas para quem está sendo 

avaliado. 

Os itens devem ser discriminativos, isto é, os examinandos que apresentam melhor 

desempenho na prova devem ser mais bem-sucedidos, em cada item, do que aqueles que 

apresentam baixo desempenho. Itens de média complexidade apresentam, em geral, bons 

índices de discriminação. Itens extremamente fáceis ou extremamente difíceis não discriminam.   

Não devem ser usados termos ambíguos, confusos ou vagos. Muitas vezes, o 

elaborador, na tentativa de tornar o item mais difícil, utiliza informações irrelevantes ou 

obscuras, ou palavras rebuscadas ou semanticamente fora da capacidade de compreensão dos 

respondentes, o que pode dificultar a análise da real proficiência do indivíduo na competência 

investigada. 

Atenção especial deve ser dada para que a prova não contenha qualquer item que reflita 

algum tipo de preconceito ou discriminação segundo raça, gênero, religião, origem, cultura e 

outros. Muitas vezes, o elaborador não se dá conta disso e, somente na etapa denominada 

“revisão de sensibilidade”, o revisor percebe algum viés dessa natureza. Além disso, deve-se 

fazer uma análise minuciosa dos itens para que não favoreçam um grupo em detrimento de 

outro. 

Do ponto de vista dos aspectos formais, as opções devem ser construídas com estruturas 

paralelas, dispostas em uma ordem lógica, em sequência crescente ou decrescente, quando 

forem numéricas, e devem, de preferência, ser redigidas com a mesma extensão ou ordenadas da 

menor para a maior, ou vice-versa. Nenhuma opção deve se sobressair em relação às demais, 

por nenhum motivo estrutural, pois ela se tornará atrativa para os estudantes, principalmente 

para aqueles que não dominam o que está sendo avaliado. A posição da opção correta deve 

variar no teste de modo a produzir o balanceamento na ocorrência de resposta em cada posição, 

não favorecendo a nenhuma delas. Algumas palavras devem ser evitadas. Por exemplo, as 

opções não devem ter como elemento caracterizador do erro os advérbios “somente”, “apenas”, 

“nunca”, “exclusivamente”, “unicamente”, “sempre”, “totalmente”, “todo”. O estudante pode 

descartar a opção apenas por conter um desses termos. Além disso, o uso de adjetivos e de 

advérbios pode trazer forte carga de subjetividade e criar ambiguidade para o julgamento. 



 

 

Quando se trabalha com a contextualização, isso precisa ser feito de modo efetivo. 

Observa-se que o item deve ser considerado uma situação-problema a ser resolvida, o que não é 

o mesmo que utilizar textos-base simplesmente como pretexto. Para verificar se esse equívoco 

ocorreu no processo de elaboração, é suficiente tampar o texto-base antes de fazer a sua leitura, 

em seguida, ler o comando e analisar se a resposta correta pode ser encontrada sem as 

informações do texto-base. Caso isso ocorra, há um erro grave de elaboração e o comando e as 

opções precisam ser refeitas, já que o texto-base não foi necessário para a resolução.  

Seguindo essas breves recomendações no processo de elaboração de um item de teste, 

pelo menos do ponto de vista formal, o item terá uma estrutura isenta de vícios que poderiam 

comprometer as inferências de desempenho que são feitas a partir das respostas dos estudantes. 

É preciso ter em mente que o item é a base a partir da qual serão construídos os indicadores de 

qualidade que fornecerão insumos para formular e reformular ações educacionais, promover a 

melhoria dos processos de ensino-aprendizagem e subsidiar tomadas de decisão dos gestores em 

todos os níveis. Se os itens não forem cuidadosamente construídos, os indicadores deixarão de 

ser fidedignos e toda análise feita a partir desses índices ficará comprometida.  
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 [O conceito de número inteiro é o mais antigo na matemática e sua origem se perde na pré-

história. A noção de racionais, surgiu relativamente tarde e em geral não estava relacionada com 

o sistema estabelecido para os números inteiros. Contudo, com o desenvolvimento e a 

formalização do pensamento matemático, sabemos que um número racional consiste em um 

número que pode ser colocado na forma 
 

 
, onde   e   são inteiros, com   não nulo.  

A ideia de que os números racionais poderiam expressar qualquer número no universo, 

conforme a Escola Pitagórica pregava foi derrubada, ou seja, existiam números 

incomensuráveis. A Escola Pitagórica, criada por Pitágoras, consistia numa sociedade secreta e 

comunitária, cujos membros são denominados pitagóricos, que se dedicava principalmente a 

estudos filosóficos, matemáticos, astronômicos e musicas. Para mais informações sobre os 

estudos e contribuições da Escola Pitagórica no desenvolvimento do pensamento matemático 

ver [1]. 

Segundo relatos, embora sem muita precisão, Hipasus de Metapotum, pertencente à Escola 

Pitagórica, teria feita uma descoberta sobre a existência de números incomensuráveis. Esta 

descoberta teria lhe custado à própria vida. Alguns relatos dizem que os pitagóricos teriam lhe 

construído um túmulo, como se estivesse morto, outros dizem que teria sido punido com a 

morte num naufrágio. Assim, a descoberta dos números incomensuráveis, denominados 

irracionais, estaria creditada a Hipasus. 

Nesse novo universo, proposto por Hipasus, problemas algébricos, do tipo: determinar um 

número que multiplicado por ele mesmo resulta em  ; e problemas geométricos, como por 

exemplo: qual o comprimento da diagonal de um quadrado cujos lados medem uma unidade de 

comprimento. Em ambos os casos, a resposta é o número √ , que consiste em um número 

irracional, como veremos nas próximas seções. 

Na sequência apresentamos seis maneiras diferentes de verificar a irracionalidade de √ , a 

saber: 

 prova via teorema fundamental da aritmética; 

 prova via frações irredutíveis; 

 prova via princípio da boa ordenação; 

 prova geométrica; 

 prova analítica e 

 prova via frações contínuas. 

Em cada seção é exposto de forma sintetizada os conceitos matemáticos necessários para a 

realização de cada demonstração. Para mais informações sobre estes conceitos são dadas 

algumas referências bibliográficas para aprofundamento dos mesmos. 



1 Prova via teorema fundamental da aritmética 

Para desenvolvermos a primeira demonstração relativa à irracionalidade de √ , 

recorreremos ao Teorema Fundamental da Aritmética, que diz: “todo inteiro maior do que 1 

pode ser representado de maneira única (a menos da ordem) como um produto de fatores 

primos”. A demonstração deste resultado, não consiste o objetivo deste texto, porém pode ser 

encontrada em [3]. 

Teorema 1. √  é irracional. 

Demonstração: Suponhamos, por contradição, que √  é racional. Dessa forma, existem   

e   inteiros, com   não nulo, tais que √  
 

 
. Elevando ao quadrado, ambos os membros, 

obtemos que   
  

  , ou seja,       . Pelo lado esquerdo da igualdade observamos uma 

potência de 2 par, enquanto pelo lado direito esta potência é ímpar, o que contradiz o Teorema 

Fundamental da Aritmética, visto que é única a fatoração em números primos. Portanto, √  é 

irracional. 

2 Prova via frações irredutíveis 

Definição 1. Sejam a e b inteiros. Dizemos que a e b são relativamente primos quando o 

maior divisor comum entre eles é 1. (Notação: (   )    ). 

Teorema 2. √  é irracional. 

Demonstração: Suponhamos, por contradição, que √  é racional. Assim, existem   e   

inteiros, com   não nulo, tais que, √  
 

 
. Sem perda de generalidade, assumiremos que p e q 

são relativamente primos. Elevando, ambos os membros, da igualdade obtemos que       . 

Logo,    é um número par, donde concluímos que   é par, ou seja,     , para algum    . 

Dessa maneira,        , ou seja,       . Por raciocínio análogo, concluímos que q é 

par. Sendo p par e q par, concluímos que p e q não são relativamente primos, o que contradiz a 

condição inicial para estes números. Portanto √  é irracional. 

3 Prova via princípio da boa ordenação 

O ponto central da próxima demonstração consiste na aplicação do Princípio da Boa 

Ordenação: “todo subconjunto do conjunto dos números naturais possui um elemento mínimo”. 

Para mais detalhes ver [2]. 

Teorema 3. √  é irracional. 

Demonstração: Suponhamos, por contradição, que √  é racional. Assim, existem p e q 

inteiros tais que, √  
 

 
.  

Defina o conjunto   {   | √    . Observamos que   é não vazio, visto que 

   √   . Como   é subconjunto do conjunto dos números naturais, segue pelo Princípio 

da Boa Ordenação, que existe um elemento mínimo em  . Seja   o elemento mínimo de  . 

Logo    √   . 

Notemos que √ (√   )    √ , ou seja, √  
  √ 

√   
 √  

    

   
, visto que 

   √   

Como   √   , segue que   
 

 
  , donde obtemos que       . Logo 

       . Mas isto contradiz a condição de elemento mínimo de  , pois (   )√  

      . Portanto √  é irracional. 



4 Prova geométrica 

Teorema 4. √  é irracional. 

Demonstração: Consideremos o retângulo    de lados    √    e     . Como 

  √   , segue que   √      e   √     . 

Assim podemos construir um novo retângulo   , cujos lados são         e    

       √   , como podemos observar na Figura 1. 

 

 

Observamos que    e    denotam, respectivamente, o maior e o menor lado do retângulo   , 

para      . Notamos que as razões desses lados nos retângulos construídos são iguais, pois 
  

  
 √    

 

√   
 

  

  
.  

Agora, utilizando o fato que    (√   )     √  (√   )   , podemos 

construir um terceiro retângulo   , cujos lados são       √    e           

   √ . E ainda, 
  

  
 √   . 

De modo recursivo, obteremos no n-ésimo passo, um retângulo    cujos lados são 

        e              . 

Afirmação: 
  

  
 √   , para todo    . 

A veracidade da afirmação é obtida por indução. O caso base fora verificado na construção 

do retângulo   . Suponhamos 
  

  
 √   (hipótese de indução). Dessa maneira, por meio da 

hipótese de indução, temos que 
    

    
 

  

      
 

 

(√   )  
 

 

√   
 √   . Portanto a 

afirmação é verdadeira. 

A partir da afirmação, podemos concluir o seguinte: 

a) Podemos construir infinitos retângulos   , pois os valores de    obtidos pela relação de 

recorrência               são todos positivos. De fato, seja   {   |     . Se 

   , então pelo Princípio da Boa Ordenação,   possui um elemento mínimo, que 

denotaremos por   . Logo pela afirmação, temos 
   

   

 √     , de onde concluímos que 

Figura 1: Etapa da construção dos retângulos 𝑅  e 𝑅 . 

1 1 

1 

√    

√    

𝑅  

 

𝑅  

 



   
  , visto que    

  . Mas    
        , logo        e é menor do que o 

elemento mínimo de  , o que é uma contradição. Portanto    , ou seja,     , para todo 

   . 

b) A sequência  (  )    é decrescente. De fato, basta utilizarmos a relação         na 

afirmação para obter que 
  

  
 √     , ou seja, 

    

  
  , donde segue que        . 

Agora suponhamos, por contradição, que √  é racional. Assim, existem inteiros p e q, com 

q não nulo, tais que √  
 

 
. Consideremos um retângulo   

  de lados   
      e   

   . 

Assim, 
  
 

  
  

   

 
 

 

 
   √   . Notamos que   

     
       , visto que 

 

 
  . 

Dessa maneira, podemos construir um retângulo   
  com   

    
  e   

    
     

 . E de modo, 

análogo obteremos que 
  
 

  
  √   .  

De modo recursivo, construiremos retângulos   
  com lados   

      
  e   

      
  

     
  e os itens a e b da afirmação anterior serão verdadeiros neste caso. Mas observamos que 

a sequência (  
 )    é uma sequência de inteiros positivos, o que contradiz o fato de ser 

decrescente, visto que não existe sequência infinita de inteiros positivos decrescente. Portanto 

√  é irracional. 

5 Prova analítica 

Lema 1. Sejam (  )    e (  )    sequências recorrentes definidas como:     , 

     e              ; e     ,      e              . Valem as seguintes 

relações: 

(i)    
    

  (  )   ; 

(ii)                (  ) . 

Demonstração: Mostraremos as relações (i) e (ii) por indução simultânea, ou seja, 

usaremos a hipótese de indução de uma identidade para verificarmos a outra. 

O caso     é verdadeiro. De fato,    
    

          (  )    e       
                  (  ) . 

Como ambas as relações satisfazem o caso    , vamos supor que sejam verdadeiras para 

todo  , tal que      . Assim, a hipótese de indução é dada por: 

(I)    
    

  (  )    e 

(II)                (  ) , para valores de  , tais que      . 

Assim vamos mostrar que são válidas para      . De fato, pelas definições das 

sequências (  )    e (  )    obtemos que: 

      
      

   (        )
  (        )

   (   
    

 )       
  

    
   (              )   (  )    (  )(   )    (  )  (  )(   )  , 

onde a penúltima igualdade é devida a hipótese de indução. Portanto a relação (i) é verdadeira. 

                 (        )   (        )    (   
    

 )  
                (  )    (  )  (  )   , onde a penúltima igualdade é 

devida a hipótese de indução. Portanto a relação (ii) é verdadeira, donde concluímos a 

demonstração do lema. 

Teorema 5. √  é irracional. 

Demonstração: Para cada    , defina o polinômio   ( )    
      

 , onde    e    

são definidos conforme o lema anterior. Observamos que os coeficientes de   ( ) são inteiros 

para todo     e que   (√ )     
    

 . 



Assim, pela identidade (i) do Lema 1, temos que   (√ )  (  )   , donde concluímos 

que |  (√ )|   , para todo    . 

Logo, |   
    

 |   , ou seja, |(√      )(√      )|   . Dessa maneira 

  |√      |  
 

√      
. 

Suponhamos, por contradição, que √  é racional. Assim, existem inteiros p e q, com q não 

nulo, tais que √  
 

 
. Substituindo este valor na relação obtida, obtemos que   

|       |  
 

√      
  Como       √         , segue que       

 

√      
 

 . Logo, existe      tal que 
 

√        

  , donde segue que   |    
     

|  

 

√        

  , ou seja,   |    
     

|   . Mas     
     

 é um número inteiro, 

visto que  ,  ,    
 e    

 são inteiros. E assim, temos um absurdo, visto que não existe número 

inteiro entre   e  . Portanto √  é irracional.  

6  Prova via frações contínuas 

Seja 
  

  
 um número racional, com (     )   . Pelo Algoritmo da Divisão de Euclides, 

temos:           , com        . Novamente, pelo Algoritmo da Divisão de 

Euclides, obtemos que:           , com        . Por meio deste raciocínio, 

recursivamente, temos que existirá     tal que,                  com           

e          .  

Definimos    
  

    
, para todo      . Como           , dividindo ambos os 

membros por   , temos que: 
  

  
    

  

  
, isto é, 

  

  
    

 
  
  

, donde obtemos que 
  

  
 

   
 

  
. 

Notemos que    
  

  
    

  

  
, ou seja,       

 

  
. Substituindo este valor na 

expressão obtida anteriormente para 
  

  
, obtemos que: 

  

  
    

 

   
 

  

. Por meio deste 

raciocínio, até alcançarmos o termo   , obteremos que: 

  

  
    

 

   
 

   
 

   
 

  
 

     
 
  

. Denotamos esta expressão por:                 e nesse 

caso, dizemos que                 é uma fração contínua simples finita de 
  

  
. 

Observação: A fração contínua de um número real não é única. Por exemplo,       

  
 

 
   

 

  
 

 

         . 

De modo a estender a definição de fração contínua simples, podemos considerar uma 

sequência   ,   , ... de inteiros positivos, com a possível exceção de   , para construir uma 

fração contínua simples infinita, definida e denotada da seguinte maneira: 

                     
 

   
 

   
 

   
 

  
 

   
 

      

. 



Exemplo: Determine a fração contínua do número 
√   

 
. (Este número é conhecido como 

número de ouro.) 

É conhecido que o número de ouro é raiz da equação         . Logo, temos que 

                  
 

 
, visto que    . Assim, segue que     

 

  
 

  
 
 

, ou seja, 
√   

 
   

 

  
 

  
 
 

            . 

Em nosso caso, estamos interessados na relação existente entre números irracionais e 

frações contínuas. Esta relação é ilustrada pelo próximo resultado: 

Teorema 6. Toda fração contínua simples infinita representa um número irracional. 

Omitiremos a demonstração deste resultado, visto que a importância, neste momento, é 

aplicá-lo para provarmos a irracionalidade do √ . Porém, o leitor pode encontrá-la em [3]. 

Teorema 7. √  é irracional. 

Demonstração: É uma aplicação direta do Teorema 6. Para isto, mostraremos que a fração 

contínua simples de √  é infinita. 

De fato, notemos que (√   )(√   )   . Daí, √    
 

  √ 
, ou seja, √    

 

  √ 
 √    

 

    
 

  √ 

 √    
 

  
 

  √ 

   
 

  
 

  
 

  √ 

. 

Portanto, recursivamente obtemos que √             , ou seja, a fração contínua 

simples de √  é infinita, donde segue pelo Teorema 6, que √  é irracional.] 
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Neste curso pretendemos iniciar uma discussão sobre sistemas dinâmicos em ńıvel bastante elementar. A ideia

é começar por algo sempre negligenciado (dada a sua simplicidade) que é a dinâmica em conjuntos finitos,

passando depois para conjuntos infinitos enumeráveis. Uma das vantagens desse contexto é que pode-se falar,

num ńıvel bastante básico, do aspecto mensurável da dinâmica, uma vez que medidas em conjuntos enumeráveis

são bem fáceis de se descrever. Por outro lado a dinâmica em conjuntos dessa natureza está longe de ser uma

completa trivialidade: o problema de dinâmica conhecido como 3n + 1 (mais precisamente: para uma função

f definida sobre os naturais como f(n) = 3n + 1 para n ı́mpar e f(n) = n/2 para n par mostrar que a órbita

periódica 1, 4, 2 é um atrator global), ainda em aberto, ilustra isso de forma bem clara.

Após introduzir conceitos e ideias básicas (como atrator, órbita periódica, ω-limite) pretendemos passar a

conjuntos não enumeráveis, mais especificamente explorando o espaço de sequências de um alfabeto finito (o

que permite um primeiro contato com um espaço métrico mais geral) e a dinâmica do shift, bem como a de

alguns autômatos celulares; por fim, pretendemos exibir algo sobre dinâmica num intervalo da reta.
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1 Resumo

Este é um curso de ńıvel introdutório sobre o grupo fundamental, um importante tópico dentro da Topologia

Algébrica, com aplicações em outras áreas da matemática, por exemplo em geometria diferencial, análise real,

variáveis complexas, sistemas dinámicos, etc.

O objetivo deste curso é introduzir a noção de grupo fundamental de um espaço topológico qualquer, ilustrar

alguns exemplos e aplicações, e ressaltando a importância que este grupo tem dentro da matemática.

Introdução

A Topologia Algébrica, um ramo relativamente novo e bastante interessante da matemática, está na intersecção

da Álgebra e da Geometria/Topologia, e tem, em prinćıpio o objetivo de resolver problemas geométricos/topológicos

com o aux́ılio da Álgebra. São muitas as aplicações desta teoria em diversas áreas da matemática pura, tais

como geometria diferencial, sistemas dinâmicos etc., e também da matemática aplicada como, por exemplo, na

computação gráfica.

Historicamente, o grupo fundamental foi definido formalmente no texto Analysis Situs (1895) escrito pelo

extraordinário matemático francês Henri Poincaré (1854-1912), conhecido como “o último universalista”, isto é,

contribuidor para o progresso de todos os ramos importantes da matemática. No entanto, antes disso, o conceito

de grupo fundamental já tinha aparecido informalmente na Teoria de Superf́ıcies de Riemann, nos trabalhos de

Bernhard Riemann, Henri Poincaré e Felix Klein.

Aproveitamos para relembrar a conjectura de Poincaré, que pode ser enunciada de forma simples uma vez que

conhecemos a noção do grupo fundamental:

“qualquer variedade tridimensional fechada e com grupo fundamental trivial é homeomorfa a uma esfera

tridimensional”.

Esta conjectura faz parte dos 7 problemas do milênio. A tentativa de verificar sua validade gerou grandes

avanços dentro da matemática em geral. A mesma foi resolvida em 2003 pelo russo Grigory Perelman, usando

ferramentas avançadas dentro da matemática.
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Em linhas gerais, dado um espaço topológico X e um ponto x0 ∈ X, podemos associar a ele um conjunto de

classes de caminhos fechados (laços) baseados em x0 no qual definimos uma operação de modo que tal conjunto

tenha uma estrutura de grupo, o qual chamamos o grupo fundamental de X com ponto base x0, e denotamos

por π1(X,x0). O grupo fundamental é um invariante topológico, ou seja, se X e Y são dois espaços topológicos

homeomorfos, então seus grupos fundamentais são isomorfos. Esta condição pode ser enfraquecida, ou seja, se

X e Y são espaços topológicos de modo que X possa ser “deformado” em Y , e neste caso dizemos que X e Y

têm o mesmo tipo de homotopia, então seus grupos fundamentais são isomorfos. Assim, o grupo fundamental se

torna uma ferramenta muito útil para decidirmos quando dois espaços não são isomorfos ou não têm o mesmo

tipo de homotopia, isto é, se π1(X,x0) não é isomorfo a π1(Y, y0), então os espaços X e Y não são isomorfos e

também não têm o mesmo tipo de homotopia.

Neste minicurso apresentamos, de forma algumas vezes intuitiva, rudimentos da teoria de homotopia de caminhos

em um espaço topológico e com isto podemos definir o grupo fundamental. Posteriormente, daremos algumas

propriedades deste grupo e alguns exemplos. Destaca-se o grupo fundamental de espaços contráteis, como o

plano R2, o disco 2-dimensional, o cone, entre outros e um primeiro importante exemplo de espaço cujo grupo

fundamental é não trivial: o ćırculo S1.

Uma segunda parte deste curso trata das aplicações do grupo fundamental. Algumas delas seguem do conhe-

cimento do grupo fundamental do ćırculo. Como aplicações destacam-se: R2 não é homeomorfo com Rn, para

n ≥ 3, o Teorema do ponto fixo de Brower, o Teorema de Borsuk-Ulam, o Teorema Fundamental da Álgebra, e

uma caracterização de curvas simples fechadas em algumas superf́ıcies.

Requisitos

• Noções básicas de Teoria de Grupos;

• Rudimentos de Topologia Geral.

2 O grupo fundamental

Um dos objetivos da Topologia Algébrica é encontrar invariantes que permitam classificar espaços topológicos

a menos de homeomorfismo. Embora a Topologia Algébrica seja usada principalmente para estudar problemas

relacionados a espaços topológicos, é também posśıvel resolver alguns problemas algébricos usando topologia,

como por exemplo o Teorema de Nielsen-Schreier: todo subgrupo de um grupo livre é por sua vez um grupo

livre. Para provar o resultado anterior é necessário desenvolver alguns conhecimentos que não serão tratados

neste curso, por isso não provaremos este resultado aqui.

O grupo fundamental é um dos invariantes topológicos mais fortes e usados na Topologia Algébrica, fornecendo

uma forte conexão entre geometria e álgebra. Por exemplo, o conhecimento do grupo fundamental de um

espaço topológico pode nos fornecer informação sobre “a forma” que este espaço tem. Por outro lado, dado um

grupo G (finitamente apresentado) é posśıvel provar que existe um espaço topológico cujo grupo fundamental
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é exatamente G. Este último teorema requer uma maquinária mais avançada, e portanto não será abordado

nesse curso, e sendo assim, referimos o leitor para o livro escrito por Allan Hatcher [1].

A definição deste grupo é relativamente simples, no entanto nem sempre é fácil calcula-lo. Em geral são grupos

não abelianos, mas guardam uma importante informação sobre a forma do espaço topológico.

Dado que o grupo fundamental é um invariante topológico, uma forma de detectar que dois espaços topológicos

são não homeomorfos é verificando que seus grupos fundamentais são não isomorfos, como comentamos na

introdução. Mas devemos ser cuidadosos, pois a rećıproca não é verdadeira: o fato que os grupos fundamentais

de dois espaços topológicos sejam isomorfos não implica que eles sejam espaços homeomorfos.

2.1 Definição e algumas propriedades

Durante todo este curso trabalharemos com espaços topológicos conexos por caminhos.

O grupo fundamental de um espaço topológico X com ponto base x0 é dado pelo conjunto das classes de

homotopia de caminhos fechados baseados no ponto x0, e com a operação de grupo dada por concatenação de

caminhos. Denotaremos este grupo por π1(X,x0), e quando não houver perigo de confusão com a escolha do

ponto base poderemos escrever apenas π1(X), mas lembrando que a definição é dada com caminhos fechados

baseados num ponto escolhido arbitrariamente.

Mostraremos que a definição do grupo fundamental independe da escolha do ponto base, no seguinte sentido:

dados dois pontos x0 e x1 em X, os grupos fundamentais π1(X,x0) e π1(X,x1) são isomorfos.

Consideremos agora dois espaços topológicos X e Y e uma aplicação cont́ınua entre eles, digamos f : X → Y .

Provaremos que f induz um homomorfismo de grupos f∗ : π1(X,x0)→ π1(Y, f(x0)), bem como, provaremos que

se f : X → Y é um homeomorfismo de espaços topológicos, então o homomorfismo induzido f∗ : π1(X,x0) →
π1(Y, f(x0)) é na verdade um isomorfismo de grupos. Com isto provaremos que o grupo fundamental é um

invariante topológico.

Um espaço topológico é contrátil se a aplicação identidade é homotopicamente nula; de forma intuitiva, um

espaço topológico contrátil é aquele que pode ser deformado continuamente até um ponto, como por exemplo,

a reta real, o disco ou um cone. Segue da própria definição que se X é um espaço contrátil, então seu grupo

fundamental é o grupo trivial.

O primeiro exemplo importante de um espaço topológico com grupo fundamental náo trivial é o ćırculo S1, que

é isomorfo ao grupo abeliano dos inteiros Z, com a operação de soma.

Outra propriedade interessante é o grupo fundamental do produto de espaços topológicos. Sejam X e Y espaços

topológicos com pontos base x0 e y0, respectivamente. Vamos provar que π1(X × Y, (x0, y0)) é isomorfo ao

grupo π1(X,x0) × π1(Y, y0). Com isto podemos dar muitos outros exemplos, tais como: o grupo fundamental

do toro S1 × S1 é isomorfo a Z × Z, o grupo fundamental do toro sólido D2 × S1 é isomorfo a {0} × Z ∼= Z, o

grupo fundamental de um cilindro [0, 1]× S1é isomorfo a {0} × Z ∼= Z, entre outros.
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2.2 Aplicações

Como mencionamos anteriormente, o grupo fundamental é um importante invariante topológico. Desta forma,

destacaremos neste minicurso algumas aplicações deste grupo, como por exemplo, usando o conhecimento do

grupo fundamental de alguns espaços topológicos podemos provar que R2 não é homeomorfo com Rn, para

n ≥ 3.

Por simplicidade provaremos os seguintes dois resultados em dimensão 2, mesmo que eles sejam válidos em

dimensões maiores.

Teorema do ponto fixo de Brower.

Toda aplicação cont́ınua f : D2 → D2 admite um ponto fixo, isto é, existe um ponto x no disco tal que f(x) = x.

Usando o resultado anterior, junto com outras ferramentas técnicas pode-se provar o famoso Teorema de Poincaré

sobre campos de vetores tangentes a S2, mais conhecido como o Teorema da “bola cabeluda”. Uma outra prova

usa o grupo fundamental de certos grupos de matrizes (Proposição 16, [2]).

Teorema de Borsuk-Ulam.

Para toda aplicação cont́ınua f : S2 → R2 existe x ∈ S2 tal que f(x) = f(−x).

Uma interpretação interessante deste teorema é que, em cada instante, existem sobre a face da terra dois lugares

(ant́ıpodas) nos quais a temperatura e a pressão atmosférica são iguais.

O seguinte teorema dá lugar a uma importante aplicação do cálculo do grupo fundamental do ćırculo. Embora

muitas vezes em Topologia Algébrica é a Álgebra que ajuda na resolução de problemas topológicos, no seguinte

resultado vemos que os papéis trocam de lugar.

Teorema Fundamental da Álgebra.

Todo polinômio de grau k > 0 (i.e., não constante) com coeficientes nos complexos C tem ao menos uma ráız

complexa.

A prova do teorema anterior, usando o grupo fundamental como ferramenta, corresponde à terceira das quatro

demonstrações dada por Gauss para esse teorema, sendo que a primeira foi a sua tese de doutorado.

A próxima aplicação do grupo fundamental é menos conhecida. O caso geral (e que garante a unicidade do

autovetor) é conhecido como o Teorema de Perron-Frobenius, bastante aplicado em teoria da probabilidade

(ergodicidade e cadeias de Markov), teoria dos sistemas dinâmicos, economia, e também usado em teoria dos

jogos.

Teorema.

Seja A uma matriz com entradas reais positivas. Então, A tem um auto-vetor com entradas reais positivas.

2.3 Grupo fundamental de algumas superf́ıcies

Pretendemos finalizar o mini-curso mencionando os grupos fundamentais de algumas outras superf́ıcies, como

por exemplo o bitoro, a faixa de Möbius, o plano projetivo e a garrafa de Klein.

Além disso, se o tempo permitir, trataremos outra aplicação do grupo fundamental: caracterização de curvas

simples fechadas no ćırculo e nas superf́ıcies: disco, esfera S2, cilindro (anel), toro e garrafa de Klein.
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Isto pode ser aplicado numa forte área da Topologia Algébrica, chamada Teoria de Nielsen. Existem algumas

curvas simples fechadas “especiais” na garrafa de Klein, as quais também podem ser caracterizadas usando

apenas a descrição do seu grupo fundamental. Com esta caracterização, é posśıvel calcular o número de Nielsen

de pontos de auto-intersecção de curvas fechadas na garrafa de Klein [4].
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Resumo

Neste mini-curso nós abordaremos alguns tópicos em álgebras de Lie e grupos de Lie. Mais especificamente,

apresentaremos a bela relação entre a teoria de representações de certas álgebras de Lie complexas e a geometria

de grupos de Lie complexos e reais associados a ela.

O nosso objetivo principal é a demonstração de um teorema que afirma que as variedades bandeira G/B são

variedades projetivas. Isto será feito através da utilização da teoria de representações e se dá no contexto das

variedades complexas. Um objetivo subjacente consiste em estabeler este resultado para as variedades bandeira

reais o que se traduz em identificá-las a certas subvariedades do espaço projetivo. A passagem do contexto

complexo para o real ilustra a mudança do ponto de vista algébrico para o diferencial.

O curso consistirá de três aulas de duas horas e tratará de assuntos avançados de uma maneira elementar. Ele é

recomendado principalmente para alunos no último ano de graduação em matemática. Mas também é indicado

para pessoas interessadas em álgebra e geometria, principalmente nesta área multidisciplinar que é a teoria de

Lie.

1 Introdução e motivação

A motivação principal deste mini-curso é exibir uma relação entre a teoria de representações de certas álgebras

de Lie complexas e a geometria de grupos de Lie reais e complexos associados a ela.

A teoria de representações é notoriamente usada como ferramenta para estudar diversos objetos. Um exemplo

deste fenômeno é a descrição de conjuntos. Um conjunto C é determinado essencialmente pelo número de

elementos que ele contém. Essa informação está codificada na famı́lia de funções da forma f : X → C, onde

X é também um conjunto. Um outro exemplo desse fenômeno é o clássico Teorema de Cayley, apresentado no

primeiro curso de teoria de grupos. Esse teorema afirma que todo grupo finito é isomorfo a um subgrupo do

grupo de permutações em n letras, para um número natural n suficientemente grande (cf. [Her64, §9, Theorem

2.F]). Ainda uma terceira manifestação deste mesmo fenômeno é a realização geométrica dos grupos de Coxeter,

que afirma que todo grupo de Coxeter finito pode ser realizado como grupo de reflexões de algum espaço vetorial

de dimensão finita (cf. [Hum90, Proposition 5.3]).

Por outro lado, os grupos de Lie surgem naturalmente do estudo de problemas f́ısicos, como grupos de simetria

de equações diferenciais. Em particular, o grupo de transformações lineares inverśıveis de um espaço vetorial
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complexo de dimensão finita é um grupo de Lie, denotado por GLn(C). A geometria desses grupos, sendo uma

de suas facetas mais importantes, é amplamente estudada. Essa geometria, no entanto é bastante intrincada.

Para entender essa geometria, um objeto muito utilizado é a álgebra de Lie. As álgebras de Lie são espaços

tangentes a grupos de Lie. Sua importância intuitiva é que esses espaços, que têm uma rica estrutura algébrica,

são uma aproximação linear aos grupos de Lie. Desta forma, propriedades locais dos grupos de Lie podem ser

obtidas através das álgebras de Lie associadas a eles. Além disso, por ser um espaço vetorial, as álgebras de

Lie nos permitem estudar objetos não lineares, os grupos de Lie, usando ferramentas mais básicas, de álgebra

linear.

Outro objeto utilizado para entender os grupos de Lie são as variedades bandeira. Em particular, a indução

de propriedades geométricas dessa variedade bandeira para o grupo de Lie é uma ferramenta muito usada para

entender o grupo a partir da variedade. É interessante observar que variedades bandeira generalizam alguns

exemplos de variedades muito conhecidos na Matemática. O primeiro exemplo é o espaço projetivo Pn (n ≥ 1),

ou seja, o espaço de retas, ou seja, subespaços de dimensão 1, em um certo espaço vetorial de dimensão n+ 1.

Outro exemplo é a variedade Grassmanniana Gr(k, n), 1 ≤ k ≤ n, que é o espaço de subespaços k-dimensionais

em um espaço vetorial n-dimensional.

Durante o curso, nós vamos mostrar como podemos obter informações de diversos objetos conhecidos, como

essas variedades bandeira, quando vistos de mais de um ponto de vista. Em certos casos é mais fácil obter

informações de grupos algébricos que de grupos de Lie. Por isso, certas vezes, nós estudaremos os grupos

no contexto de variedades algébricas e depois as transportaremos as propriedades obtidas para o contexto

de variedades diferenciais. Isso mostra, de certa maneira, como a teoria de Lie é interdisciplinar dentro da

matemática.

O curso será o mais auto contido e o mais intuitivo posśıvel. Será certamente mais fácil acompanhá-lo se o aluno

tiver como pré-requisitos álgebra linear e conhecimentos básicos de topologia geral, álgebra básica e análise no

Rn.

A seguir, vamos descrever mais detalhadamente o curso proposto.

2 Descrição das aulas

O curso será dividido em três aulas, cada uma com duração de duas horas.

2.1 Primeira aula

Faremos uma introdução a teoria estrutural e a teoria de representações de álgebras de Lie complexas, semis-

simples e de dimensão finita (cf. [Hum78]). Os pontos cobertos serão os seguintes:

Parte 1

• Definições de álgebras de Lie e subálgebras de Lie e exemplos.

• Definição de morfismos entre álgebras de Lie.
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• Definição de ideal de uma álgebra de Lie e de álgebra de Lie simples.

• Exemplo de álgebras de Lie simples e não simples.

• Teorema do isomorfismo.

• Decomposição de Cartan.

Parte 2

• Definições de representação e subrepresentação de uma álgebra de Lie e exemplos.

• Definição de representações irredut́ıveis e indecompońıveis e exemplos.

• Construção expĺıcita das representações irredut́ıveis de sl2(C).

• Teorema: Classificação das representações irredut́ıveis das álgebras de Lie simples de dimensão finita

sobre C em termos de pesos máximos dominantes.

2.2 Segunda aula

Primeiro, faremos uma introdução a teoria de grupos de Lie complexos (cf. [Hum75]). A seguir, introduziremos

os conceitos necessários a fim de demonstrar o seguinte teorema

Teorema 1 Se G é um grupo de Lie simples sobre C e B ⊂ G é um subgrupo de Borel, então G/B é uma

variedade projetiva.

Os pontos cobertos serão os seguintes:

Parte 1

• Definições de grupos de Lie e subgrupos de Lie e exemplos.

• Definição de morfismo entre grupos de Lie.

• Definição de representações de grupos de Lie e exemplos.

• Definição de espaço tangente a uma variedade.

• Teorema: O espaço tangente a um grupo de Lie é uma álgebra de Lie.

• Exemplos de certas álgebras de Lie como espaços tangentes a certos grupos de Lie.

Parte 2

• Definição de variedade projetiva e exemplos.

• Definições de bandeiras e de variedade de bandeiras.

• Lema: A variedade de bandeiras é projetiva.

• Definição de dimensão de um espaço topológico.

• Lema: O espaço de órbitas da variedade bandeira maximal é fechado.

• Definição de establizador da ação de um grupo sobre um subespaço.
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• Teorema de Chevalley.

• Definição de representação triagonalizável.

• Teorema de Lie-Kolchin.

• Teorema 1.

• Algumas consequências do Teorema 1.

2.3 Terceira aula

Faremos uma introdução aos grupos de Lie reais e uma breve discussão a respeito da relação entre grupos de Lie

reais e complexos (cf. [Kna02]). Vamos estabecer os resultados necessários para obter o Teorema 1 no contexto

de variedades bandeira reais.

Teorema 2 Seja V uma representação de um grupo de Lie semissimples real G com peso máximo ρ. Se v é

um vetor primitivo de V , então o subgrupo de isotropia de v é um subgrupo parabólico P ⊂ G e a variedade flag

G/P se identifica a uma G-órbita no espaço projetivo P(V ).

Os pontos cobertos serão os seguintes.

Parte 1

• Definição de álgebras de Lie semissimples reais.

• Definição de grupos de Lie semissimples reais.

• Decomposição global de Cartan e de Iwawasa.

• Definição de subgrupos parabólicos.

• Definição de espaços homogêneos e propriedades.

• Exemplos.

Parte 2

• Revisão do teorema de classificação das representações de álgebras de Lie semissimples.

• Definição de formas reais normais.

• Teorema 2.

• Comentário da versão do Teorema 2 para variedades bandeira generalizadas.

• Exemplo: o mergulho de Plücker.
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