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Marcelo Terra Cunha

O intuito desse estudo (ainda incompleto, mas já representativo) é fazer vocês refletirem sobre o

que aprenderam ao longo do semestre (e, claro, organizar melhor esse aprendizado)

1. Considere a equação x + 2y = 3;

(a) O que ela representa, quando buscamos pares (x, y) ∈ R2 que a satisfaçam?

(b) Como podemos parametrizar o conjunto que a satisfaz?

(c) O que ela representa, quando buscamos triplas (x, y, z) ∈ R3 que a satisfaçam?

(d) Como podemos parametrizar esse novo conjunto que a satisfaz?

(e) O que há em comum e o que há de diferente nos dois casos?

2. Agora com relação à equação ax + by = c, onde a, b, c são números reais fixos.

(a) O que ela representa, quando buscamos pares (x, y) ∈ R2 que a satisfaçam?

(b) Como podemos parametrizar o conjunto que a satisfaz?

(c) Como podemos interpretar os números a, b e c? É verdade que o par (a, b) tem um

significado geométrico? Qual? E o número c? O que o caso c = 0 tem de especial?

3. Agora com relação à equação ax + by + cz = d, onde a, b, c, d são números reais fixos.

(a) O que ela representa, quando buscamos triplas (x, y, z) ∈ R3 que a satisfaçam?

(b) Como podemos parametrizar o conjunto que a satisfaz?

(c) Como podemos interpretar os números a, b, c e d? É verdade que a tripla (a, b, c) tem

um significado geométrico? Qual? E o número d? O que o caso d = 0 tem de especial?

4. Se agora consideramos duas equações: ax + by + cz = d e Ax + By + Cz = D, onde

a, b, c, d, A,B,C,D são números reais fixos.

(a) O que elas representam, quando buscamos triplas (x, y, z) ∈ R3 que as satisfaçam con-

juntamente?

(b) Relacione posição relativa dos conjuntos solução de cada equação com os parâmetros

(a, b, c), (A,B,C), d e D.

(c) Escolha números de forma a ilustrar cada caso geometricamente posśıvel para esse sistema.

(d) Relacione agora isso com a solução do sistema dado pelas duas equações.

(e) Em especial, se o sistema for homogêneo (d = 0 = D), alguma situação geométrica fica

impossibilitada? Isso tem consequências algébricas?
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5. Considere a equação x2 + 4y2 = 1;

(a) O que ela representa, quando buscamos pares (x, y) ∈ R2 que a satisfaçam?

(b) Como podemos parametrizar o conjunto que a satisfaz?

(c) O que ela representa, quando buscamos triplas (x, y, z) ∈ R3 que a satisfaçam?

(d) Como podemos parametrizar esse novo conjunto que a satisfaz?

(e) O que há em comum e o que há de diferente nos dois casos?

6. Repita as mesmas perguntas para as equações:

(a) x2 − 4y2 = 1;

(b) x2 − 4y2 = −1;

(c) x2 − 4y2 = 0.

7. E a equação x2 + y2− z2 = 0, o que ela representa em R3? E qual a relação disso com os itens

anteriores?

8. Agora falemos de distância...

(a) Como definimos distância entre dois pontos, usando os conceitos de produto escalar e

norma?

(b) Como podemos usar isso para obter a equação de uma circunferência, em R2, centrada

em um ponto (xo, yo) e com raio R?

(c) A mesma equação do item anterior, o que ela representa em R3?

(d) E como podemos obter a equação de uma esfera em R3, centrada em um ponto (xo, yo, zo)

e com raio R?

(e) Como podeŕıamos descrever uma circunferência em R3? Bastaria uma equação, ou pre-

cisaŕıamos mais?

9. Considere o par de equações x2 + y2 + z2 = 1 e x + y + z = 1.

(a) Antes de fazer contas, o que você espera da solução do sistema?

(b) Encontre a solução do sistema; isto é, parametrize o conjunto de pontos que satisfaz

simultaneamente as duas equações acima.

(c) Comente se foi como você esperava, ou se teve alguma surpresa.

10. Repita os passos da questão anterior para os par de equações x2 + y2 + z2 = 2 e x2 + y2 = 1.
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11. Considere as retas r = {(1, 2, 3) + t (1, 0, 1)} e s = {(1, 2, 3) + t (1, 1, 0)}.

(a) Argumente por que essas são retas concorrentes;

(b) Obtenha uma descrição paramétrica para o plano que contém as duas retas;

(c) Obtenha uma equação para o mesmo plano;

(d) Isso tem relação com produto vetorial? Qual?

12. Considere o plano x + y − 2z = 1.

(a) Explique como você pode calcular a distância desse plano até a origem.

(b) Agora calcule.

(c) E para o ponto (0, 1,−1), qual a distância dele até o plano da questão?
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