
GAAL - Conteúdo Programático 

Ordem Ementa Conteúdo 

1 

Matrizes e 

sistemas 

lineares. 

Definição e notações. Tipos de matrizes. 

Operações e suas propriedades. Operações 

elementares sobre as linhas de uma matriz e 

matrizes equivalentes. Matrizes invertíveis e 

suas propriedades. Cálculo de matriz inversa 

através das operações elementares. 

Determinante: definição e propriedades. 

Definição de sistemas de equações lineares. 

Representação de um sistema linear na forma 

matricial. Tipos de sistemas: homogêneo e 

não-homogêneo. Operações elementares e 

sistemas equivalentes. Existência e unicidade 

de soluções. Resolução de sistemas de 

equações lineares por escalonamento. 

2 
Álgebra 

vetorial. 

Segmentos orientados. Definição de vetor. 

Operações com vetores, de forma geométrica, 

e suas propriedades. Expressão cartesiana de 

um vetor. Operações com vetores, de forma 

analítica, e suas propriedades. Vetores 

colineares e coplanares. Produto escalar: 

definição, interpretação geométrica e 

propriedades. Norma de um vetor, distância 

entre dois pontos e ângulos entre dois vetores. 

Ortogonalidade entre dois vetores e projeção 

ortogonal. Produto vetorial: definição, 

interpretação geométrica e propriedades. Área 

do paralelogramo. Produto misto: definição, 

interpretação geométrica e propriedades. 

Volume de um paralelepípedo. Duplo produto 

vetorial. 
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3 Retas e Planos. 

Equação da reta na forma: vetorial, 

paramétrica, simétrica e reduzida. Condição 

de colinearidade de três pontos. Posições 

relativas entre duas retas. Ângulo entre duas 

retas. Equação do plano na forma: geral, 

vetorial e paramétrica. Condição de 

coplanaridade de quatro pontos. Posições 

relativas entre reta e plano. Posições relativas 

entre dois planos. Ângulo entre dois planos. 

Distância entre ponto e reta, entre duas retas, 

entre ponto e plano, entre reta e plano e entre 

planos. 

4 
Espaços 

vetoriais. 

Definição e exemplos. Subespaços vetoriais: 

definição e exemplos. Dependência e 

independência linear. Subespaços vetoriais 

finitamente gerados. Interseção, soma e soma 

direta de subespaços vetoriais. Bases, 

dimensão e teoremas relacionados. 

Coordenadas de um vetor com relação a uma 

base ordenada. Mudança de base. 

5 
Transformações 

lineares. 

Definição, exemplos e propriedades. Núcleo e 

imagem: definição, exemplos e propriedades. 

Teorema do núcleo e da imagem. 

Representação matricial de uma 

transformação linear. Transformações 

invertíveis e suas propriedades. 

6 Produto interno. 

Definição, exemplos e propriedades. Norma: 

definição e propriedades. Ortogonalidade e 

ortonormalidade. Relação entre produto 

interno e as coordenadas de um vetor. 



Ordem Ementa Conteúdo 

Processo de ortogonalização de Gram-

Schmidt. Complemento ortogonal. 

7 
Autovalores e 

autovetores. 

Definição, exemplos e propriedades. 

Polinômio característico. Multiplicidade 

algébrica e geométrica. Operadores 

diagonalizáveis. Diagonalização: condições 

necessárias e suficientes. 

8 
Cônicas e 

quádricas. 

Estudo analítico da elipse. Estudo analítico da 

hipérbole. Estudo analítico da parábola. 

Estudo analítico das quádricas. Translação e 

rotação de cônicas e quádricas com o uso de 

autovalores e autovetores. 

 


