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EMENTA 

 
Conjuntos, produto cartesiano, relação de equivalência, conjunto quociente. Funções, funções injetivas, 
funções sobrejetivas, funções inversíveis. Proposições, conectivos, tabelas verdade, a lógica de 
predicados. O anel dos inteiros, axiomas, o princípio da indução, algoritmo da divisão, ideais, 
divisibilidade, máximo divisor comum, equações diofantinas lineares, números primos, teorema 
fundamental da aritmética, sistemas de numeração com ênfase para as bases 2 e 10, representação dos 
números racionais, dízimas periódicas. Congruências: propriedades da congruência (aplicações aos 
critérios da divisibilidade e prova dos nove) a aritmética das classes residuais, congruências lineares. 
 

PROGRAMA 

 

Capítulo I – CONJUNTOS, FUNÇÕES E LINGUAGEM LÓGICA. 

1.1 – Conjuntos, subconjuntos e operações com conjuntos. 

1.2 – Funções, imagem direta e imagem inversa, composição de funções e funções inversíveis. 

1.3 – Relações de equivalência: classes de equivalência, conjunto quociente, aplicação 

quociente.  

1.4 – Um pouco de lógica matemática: proposições, a álgebra das proposições, tabelas 

verdade, tautologias e contradições, demonstrações de afirmações. 

Capítulo II – OS NÚMEROS INTEIROS. 

2.1 – A definição de anel, anéis ordenados e homomorfismos de anéis.  

2.2 – A axiomatização dos números inteiros, o princípio da indução matemática, conjuntos 

finitos. 

2.3 – A construção dos números racionais, dízimas periódicas. 

2.4 – O algoritmo da divisão, representação de números inteiros em bases, o sistema decimal. 

Capítulo III – DOMÍNIOS EUCLIDIANOS. 

3.1 – Domínios euclidianos e ideais, ideais no anel dos inteiros. 

3.2 – O anel dos polinômios em uma indeterminada sobre um anel e sobre um corpo. 

3.3 – Elementos primos e elementos irredutíveis. 

3.3 – O teorema da fatoração única – O teorema fundamental da aritmética. 

3.4 – Equações diofantinas lineares. 

3.5 – Congruências lineares e a aritmética das classes residuais.  
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