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1. OBJETIVO E ESCOPO

A obra “Vetores e Geometria Analítica”, de Paulo Winterle, em sua segunda edição,

é livro utilizado na disciplina de Geometria Analítica em vários cursos superiores do Brasil.

Além dos exemplos resolvidos, o livro contém aproximadamente 800 exercícios e suas

respostas, mas não a resolução passo a passo desses exercícios.

No segundo semestre de 2018, o autor, como parte do currículo do curso de

Engenharia Industrial Madeireira na UPFR, cursou a disciplina de Geometria Analítica e

utilizou, por escolha do docente da disciplina, essa obra como meio didático principal.

Buscando aprofundar o estudo e constituir registro de estudo, o autor fez anotações

completas dos exercícios da obra e de cada passo de sua resolução.

Não é necessário explicar que tais anotações podem ser de grande valia para

outros alunos que utilizem a mesma obra, e portanto torna-se valiosa a disseminação do

conhecimento produzido na resolução desses exercícios.

Sendo assim, este trabalho consiste da resolução completa dos exercícios da obra

de Paulo Winterle. Os exercícios são apresentados em sua resolução passo a passo, e,

quando possível e necessário, com gráficos simplificados.

Em “Vetores e Geometria Analítica”, os exercícios são apresentados de forma

graduada, e por isso diversos exercícios, especialmente os iniciais, são de resolução

imediata e simples. Tais exercícios foram omitidos desta resolução. Com isso quer-se

dizer que o escopo desta resolução exclui aqueles exercícios resolvidos pela mera

aplicação de conhecimento trivial sobre geometria analítica.

Da mesma maneira, alguns exercícios consitituem repetição explícita para prática,

e tais exercícios também são excluídos do escopo deste trabalho.

Os exercícios aqui apresentados são cópia das anotações do autor, feitas a mão, o

que normalmente auxiliará o leitor pela disposição espacial dos cálculos e também por

outros artifícios gráficos rudimentares. O autor espera que tal seja de auxílio para o leitor.

Naturalmente, aprender Geometria Analítica significa praticar Geometria Analítica.

A resolução de cada exercício apresentada aqui não deve ser vista como única forma ou

sequer como resolução correta, mas somente como “troca de idéias” para quem já

dedicou esforço à resolução de um exercício e está em busca de sugestões. O autor



lembra que o conteúdo apresentado aqui é o resultado do esforço de um aluno, e não de

um professor da disciplina. Erros, portanto, são possíveis e até prováveis.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece ao professor que o acompanhou durante a disciplina de

Geometria Analítica, prof. Ademir Ribeiro, da Universidade Federal do Paraná, por suas

aulas inspiradoras.

O autor agradece também à profa. Tanise Carnieri Pierin, também da Universidade

Federal do Paraná, que, na disciplina de Cálculo I, demonstrou imensa paciência,

determinação e organização, pavimentando a estrada de acesso do autor à Engenharia

Industrial Madeireira.


































































































































































































































































































	ResolucaoVetoresGAwinterle.pdf (p.1-3)
	ResolucaoVetoresGAwinterle1.pdf (p.4-147)

