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OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo do curso é fazer uma exposição elementar dos métodos e técnicas usados em
Matemática usando noções básicas da lógica clássica para argumentação, da teoria
ingênua dos conjuntos e a aritmética dos naturais.
METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por
exemplo: aulas expositivas e resoluções de exercícios, realização de seminários, etc.
Pode-se realizar os módulos indicados no conteúdo programático numa ordem que se
julgue mais eficiente.

AVALIAÇÃO

Ao critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas
escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I)

Introdução informal à argumentação matemática
Uso da Teoria Ingênua dos Conjuntos como suporte ao entendimento de:
conectivos lógicos (via união e intersecção), negações (via complementar de conjuntos),
quantificação existencial e universal, implicações (via Diagrama de Venn, inclusões,
pertencimento, subconjuntos definidos por propriedades sobre conjuntos). Fazer um
paralelo usando tabelas-verdade. Falácias lógicas, silogismos (modus ponens e modus
tollens). Definição na matemática. Afirmação e demonstração na matemática: hipóteses,
tese e reutilizo da tese como hipótese. Técnicas de demonstração: direta, por redução ao
absurdo, e por contrapositiva. Argumentos da lógica clássica introduzidos informalmente:
princípio do terceiro excluído, unicidade (se existem dois, então são iguais), “fixo porém
arbitrário”.
II)

Teoria ingênua dos conjuntos: igualdade de conjuntos; conjunto vazio; continência
e conjunto das partes; propriedades sobre conjuntos; esquemas de compreensão
(separação de Zermelo) ; operações com conjuntos e suas propriedades.
Relações binárias: par ordenado e produto cartesiano; conceitos básicos sobre
relações binárias num conjunto e de um conjunto noutro; conceitos, exemplos
básicos, propriedades elementares e tipologia de relações de ordem e de
equivalência; noção de classes de equivalência. Funções: imagem, pré-imagem,
propriedades, composição (e seu uso na classificação de funções). Operações
binárias. Operação binária repetida, notação de somatório e produto arbitrário.

III)

Os números naturais: noções da axiomática de Peano-Dedekind; demonstração
por indução finita; enunciado e exemplos da definição por recursão e suas
variantes; definições e propriedades aritméticas básicas das operações algébricas
e da ordem usual nos naturais; indução completa; princípio da boa ordenação
(PBO); prática do uso de indução finita e completa e do PBO. Enunciados e
(contra)-exemplos sobre os seguintes temas sobre os naturais (apenas
demonstrando os mais elementares): divisão euclidiana, bases de enumeração,
múltiplos e divisores, mmc e mdc, primos e compostos. Enunciados do teorema
fundamental da aritmética, e da isomorfia dos sistemas de números naturais.
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