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3. Matrizes e Determinantes
CONTEÚDOS DA APRESENTAÇÃO

1. Domínio do tema

O candidato deve demonstrar segurança no conteúdo escolhido. Teoremas, propriedades e a
familiaridade com a notação matemática serão avaliadas. Provas dos principais teoremas e
propriedades serão especialmente consideradas. O domínio deve ser demonstrado também
exibindo-se exemplos e realizando cálculos durante a aula em tempo real, ou seja, sem
simplesmente exibir resultados obtidos antes da aula.

2. Contextualização

O candidato deve mostrar como o conteúdo pode ser aplicado no cotidiano e em problemas
específicos relacionados aos cursos de graduação do Instituto de Computação. Isto pode ser feito
tanto como motivação no início da aula, como em aplicações do conteúdo abordado em aula.

3. Sequência lógica

O candidato deve alternar a apresentação dos conteúdos com exemplos, atentando para os prérequisitos de cada conteúdo, evitando usar resultados que sejam desconhecidos aos alunos.

4. Linguagem adequada
ao nível do grupo

É esperado que o candidato exponha o conteúdo com rigor matemático compatível com a
disciplina de Álgebra Linear dos cursos de graduação da área de exatas.

ASSINATURAS:

Maceió – AL, 09 de Junho de 2021.

Presidente
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3. Matrizes e Determinantes
CONTEÚDOS DA APRESENTAÇÃO

1. Domínio do tema

O candidato deve comprovar conhecimento sobre o assunto sorteado, apresentando prova dos
principais teoremas, intimidade com as notações e propriedades matemáticas relativas ao
conteúdo. Devem ser pontuados exemplos com o cálculo matemático necessário para sua
resolução durante o tempo de aula.

2. Contextualização

O candidato deve demonstrar como o assunto pode ser utilizado no dia a dia, no ambiente
profissional e em situações relativas à formação acadêmica dos graduandos do Instituto de
Computação.

3. Sequência lógica

O candidato deve intercalar a apresentação da teoria com exemplos, garantindo a exposição das
exigências de cada conteúdo, evitando utilizar resoluções desconhecidas pelos alunos.

4. Linguagem adequada
ao nível do grupo

É esperado que o candidato exponha o conteúdo com a exatidão e segurança matemática
compatível com a disciplina de Álgebra Linear dos cursos de graduação da área de exatas,
utilizando uma linguagem fluída e adequada a compreensão dos alunos.

ASSINATURAS:

Maceió – AL, 09 de Junho de 2021.

2º Examinador

