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EMENTA 

          Conjuntos. Operações com conjuntos. Leis de D’Morgan. Conjuntos numéricos. Relações. 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

1. Conjuntos 
1.1. Definição, propriedades; 
1.2. Operações: União, intersecção, diferença, complementar, produto cartesiano; 
1.3. Conjuntos das partes. 
 
2. Conjunto dos Números Naturais e Conjunto dos Números Inteiros 
2.1. As operações de adição e multiplicação e a relação de ordem usual em ℕ; 
2.2. 1o Princípio de indução finita; 
2.3. 2o Princípio de indução finita; 
2.4. Demonstração por indução; 
2.5. Operações e relação de ordem em ℤ; 
 
3. Conjunto dos Números Racionais e Conjunto dos Números Irracionais 
3.1. O conjunto ℚ dos números racionais: definição, operações e relação de ordem; 
3.2. Representação decimal dos números racionais; dízimas periódicas; 
3.3. Números irracionais. 
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4. Conjunto dos Números Reais 
4.1. O conjunto ℝ dos números reais: definição, operações e relação de ordem; 
4.2. Intervalos; 
4.3. Desigualdades; 
4.4. Valor absoluto (propriedades);  
4.5. Desigualdade triangular; 
4.6. Equações e Inequações. 

5. Relações 
5.1. Produto cartesiano; 
5.2. Relações binárias: definição, domínio e imagem de uma relação; 
5.3. Representação gráfica de uma relação; 
5.4. Inversa de uma relação; 
5.5. Relação sobre um conjunto: relações reflexivas, relações simétricas, relações transitivas, 

relações anti-simétricas; 
5.6. Relações de equivalência; 
5.7. Relações de ordem. 

OBJETIVOS 

           Formalizar, com rigor matemático, os conceitos de conjuntos numéricos e relação. 
Apresentar métodos e fundamentações dos conceitos matemáticos, ensinando o aluno a 
trabalhar com as propriedades de conjuntos; classificar os diversos tipos de relações, 
especialmente as relações de equivalência e as relações de ordem; demonstrar propriedades de 
números naturais através do princípio de indução finita; identificar e classificar um número real 
através de sua representação decimal; resolver equações e inequações em R. 

METODOLOGIA  

          As atividades da unidade curricular serão todas síncronas, com 4 (quatro) horas aulas por 
semana (3 (três) para contar a carga horária e 1 (uma) que será usada como atendimento). 
Durante os momentos síncronos terão dois tipos de atividades:  
 1ª parte – exposição pelo professor; 
 2ª parte – atividades executadas pelos discentes sobre os conceitos estudados no portal 

didático. 
         Será utilizado para essa unidade curricular a plataforma de webconference da RNP 
(https://conferenciaweb.rnp.br/home), o Portal Didático da UFSJ e quando tiver que fazer aula 
para resolver exercícios será feita transmissão pelo youtube pelo canal do professor. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

          O controle de frequência se dará pelas atividades a serem executadas pelos alunos durante 
as aulas síncronas. Essas atividades precisam ser entregues no portal didático até no máximo 24 
(vinte e quatro) horas após o final da aula. Essas atividades também valerão como pontos de 
participação. 
          O sistema de avalição será dividido em: 

 Participação 15.0 pontos: a nota é obtida com a soma de todas as atividades de participação 
que serão apresentadas durante os encontros síncronos; 

 Listas de Exercícios 10.0 pontos: envio de exercícios propostos; 
 Avaliações síncronas  3 x 25.0 pontos: serão três avaliações síncronas, cada uma valendo 25 

pontos. 
1ª Avaliação: último dia de aula da 4ª semana do PER; 
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2ª Avaliação: último dia de aula da 8ª semana do PER; 
3ª Avaliação: último dia de aula da 12ª semana do PER; 
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