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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia Informática 

 

Unidade Curricular: 9119108  - Álgebra Linear 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 461 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Isabel Colaço 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150       30 30                               90 

 
Pré-requisitos (se aplicável): n/a 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Nesta unidade pretende-se que o aluno desenvolva competências gerais no domínio da álgebra abstrata, sabendo apresentar 
exemplos finitos e infinitos para os vários tipos de estruturas algébricas estudadas. Pretende-se ainda que o aluno adquira a 
formação básica em Álgebra linear. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1- Operações e estruturas fundamentais  

Grupóides, semigrupos e grupos. Subgrupos; Grupos finitos; Teorema de Lagrange.  

Anéis; O grupo dos elementos invertíveis  de um anel com unidade; Teorema de Euler; Corpos.  

Vetores e matrizes (sobre um corpo); Adição e multiplicação por escalares; Transposição de matrizes; Produto de matrizes; 
Matriz inversa.  

2- Elementos de Álgebra Linear 

 Matrizes e sistemas: Sistemas de equações lineares; Algoritmos de eliminação; Matrizes elementares; Aplicação ao cálculo da 
matriz inversa. 

Determinantes e aplicação dos determinantes: Propriedades dos determinantes; Fórmulas fechadas para determinantes; Regra 
de Laplace; Cofatores e matriz inversa; Regra de Cramer. 

Espaços vetoriais e transformações lineares: Espaços vetoriais; Subespaços; Expansões lineares; Independência linear;  Bases 
e dimensão de um espaço; Transformações lineares; Representação por matrizes;  Mudança de bases; Vetores e valores 
próprios.    

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

No início da unidade estudam-se as propriedades gerais das estruturas algébricas fundamentais em matemática (grupos, anéis 
e corpos) e dão-se exemplos concretos, finitos e infinitos, destas estruturas. Estudam-se particularmente as aritméticas 
modulares, desenvolvendo o estudo iniciado na unidade de Matemática Discreta. Os restantes conteúdos da unidade dizem 
respeito às noções e técnicas que nos permitem abordar os problemas centrais em álgebra linear que são a resolução de 
sistemas de equações lineares e o estudo dos espaços vetoriais e das suas transformações lineares.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos teóricos serão em geral apresentados de forma expositiva. Nas componentes práticas, serão resolvidos 
problemas sob a orientação da docente e será sugerida a resolução de outros problemas como trabalho a realizar pelo aluno de 
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forma autónoma.   

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

 Nas componentes teóricas das aulas irá fazer-se uma progressiva abstração das noções e factos matemáticos a partir da 
análise de situações particulares, sempre que possível. Os problemas das folhas práticas serão escolhidos de forma a que 
aluno adquira gradualmente o domínio dos temas programáticos e ganhe autonomia para pesquisar outros resultados na 
mesma área.. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Testes escritos parciais ou exames. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

 Álgebra Linear e Geometria Analítica, A. Monteiro, McGraw-Hill de Portugal, 2001 

Álgebra Linear como Introdução à Matemática Aplicada, L. Magalhães, Texto Editora, 1992  

Basic algebra. Groups, rings and fields: P.M. Cohn; Springer-Verlag, London, 2003  

Cálculo, Vols. I e II, Tom M. Apostol, Reverté, 1994 
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