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Novas Tecnologias no Ensino da Matemática

Humberto José Bortolossi

http://www.professores.uff.br/hjbortol/

Lista 8

Prezado aluno,

A partir desta lista vamos começar a trabalhar com uma outra categoria de software

muito útil para o ensino da matemática: os assim denominados sistemas de com-

putação simbólica. Vários destes sistemas estão dispońıveis no mercado: Maple c©,

Mathematica c©, MathCAD c© (comerciais), MuPAD Light c© e Maxima (gratuitos). Evi-

dentemente, atividades elaboradas por um software podem ser adaptadas para outro

sem muito esforço.

Criado originalmente por um grupo de pesquisadores do MIT (Massachusetts Insti-

tute of Technology), o wxMaxima oferece um ambiente orientado para cálculos ma-

temáticos, sejam eles simbólicos, numéricos ou gráficos. A caracteŕıstica mais impor-

tante de um sistema de computação simbólica, como o wxMaxima, é a habilidade que

o programa tem em lidar com śımbolos e obter respostas exatas para muitos problemas

matemáticos, o que inclui, por exemplo, a fatoração de números inteiros e polinômios,

o cálculo com matrizes, a resolução de sistemas lineares e não-lineares de equações,

números complexos, trigonometria, limites, derivadas, integrais, equações diferenciais,

e muito mais! Cálculos aproximados também podem ser feitos, com um número ar-

bitrário de d́ıgitos (limitado apenas pela memória do computador). O sistema ainda

permite gerar e exportar figuras em duas e três dimensões. Todos estes atributos fazem

do wxMaxima um laboratório excepcional para o desenvolvimento, ensino e aprendiza-

gem da matemática.

Humberto José Bortolossi
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ATIVIDADE 1

Como primeira atividade, você deve baixar e instalar o wxMaxima em seu computador. Se

você estiver usando o sistema operacional Microsoft Windows c©, baixe e instale o programa

(23 Mb)

http://ufpr.dl.sourceforge.net/sourceforge/maxima/maxima-5.19.2.exe.

No sistema operacional Linux, baixe os seguintes arquivos:

http://ufpr.dl.sourceforge.net/sourceforge/maxima/maxima-5.19.2-1.centos4.i386.rpm e

http://ufpr.dl.sourceforge.net/sourceforge/maxima/maxima-exec-clisp-5.19.2-1.centos4.i386.rpm.

Feito isto, em uma janela terminal, digite o seguinte comando:

rpm -ivh maxima-5.19.2-1.centos4.i386.rpm maxima-exec-clisp-5.19.2-1.centos4.i386.rpm.

Para o sistema operacional Microsoft Windows c©, você pode escolher o idioma português

logo no ińıcio da instalação.

Ter o programa instalado e funcionando é essencial para o prosseguimento das demais ati-

vidades. Em caso de dificuldades, consulte o tutor à distância ou deixe uma mensagem na

sala de tutoria da plataforma do CEDERJ! Se você não tem um computador, lembre-se que

a versão 5.15.0 do programa está dispońıvel no laboratório computacional de seu pólo! Você

também pode fazer uma cópia do CD-ROM que está dispońıvel no seu pólo. Em caso de

dúvidas, deixe uma mensagem na Sala de Tutoria da Nova Plataforma!

ATIVIDADE 2

Em nosso curso usaremos a interface gráfica wxMaxima para o wxMaxima. Ela possui

vários recursos que a interface original do programa não possui. Tipicamente, para usar

o wxMaxima (versão 5.15.0), você deve digitar comandos (que em breve aprenderemos)

no campo ENTRADA e, então, pressionar a tecla ENTER para que o programa interprete o

seu comando. Por exemplo, se você quer somar 2 com 2, basta emitir o comando (veja a

figura (1))

2 + 2;

(para obter a resposta 4). O ponto e v́ırgula (;) no final do comando não é necessário na

versão gráfica que estamos adotando, mas ele pode ser usado para separar vários comandos

em uma mesma linha de comandos. Para a versão 5.19.2, basta fazer o seguinte: digitar o

comando

2 + 2;

e, então, pressionar a SHIFT e, mantendo-a pressionada, pressionar também a tecla ENTER.

A resposta aparecerá logo embaixo (veja a figura (2)).
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Figura 1: O wxMaxima sabe que 2 + 2 = 4 (versão 5.15.0).

Figura 2: O wxMaxima sabe que 2 + 2 = 4 (versão 5.19.2).
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Na versão 5.15.0 do wxMaxima não é posśıvel editar um comando digitado anteriormente.

Porém, para poupar esforço de digitação, você pode usar as setas para cima e para baixo

no campo ENTRADA para acessar e modificar os comandos já digitados. Para a versão 5.18.2,

basta clicar no comando (em azul) anteriormente digitado, fazer as modificações e, então,

pressionar a SHIFT e, mantendo-a pressionada, pressionar também a tecla ENTER para fazer

a atualização do cálculo.

O comando a seguir reinicia o sistema. Sempre antes de uma nova “bateria” de cálculos é

importante reinicializar o sistema.

(%i1) kill(all);

(%o0) done

O comando a seguir calcula 1 + 5/2.

(%i1) 1+5/2;

(%o1) 7/2

Como você pode ver, o wxMaxima pode realizar cálculos com números inteiros e racionais

de maneira exata.

(%i2) (1 + (5/2 * 3)) / (1/7 + 7/9)^2;

(%o2) 67473/6728

O sistema pode realizar eficientemente cálculos com números muito grandes. O tamanho

do número é limitado apenas pela memória dispońıvel em seu computador.

(%i3) 1234^123;

(%o3)

170515806212727042875059727620[321 digits]418529766279838067203562799104

Note que o wxMaxima omitiu 321 d́ıgitos da resposta. A interface padrão do wxMaxima

dá a resposta completa (para ativá-la, a partir do menu principal, escolha a opção Maxima,

depois Change 2d display e, então, ascii):

(%i4) 1234^123;

(%o4) 170515806212727042875059727620626282654302313111068290470529619322183913

834868007471366306717060598572641592314554345900570589670671499709086102539904

846514793135617305563669993950104622035682027355757755070083238444147778396026

387067042685700404003287042480639680696865587865016699383883388831980459159942

845372414601809429717726107628595243406801014418529766279838067203562799104

O comando primep(n) verifica se n é um número primo.
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(%i5) primep(2398232343243249984321312321);

(%o5) false

O comando factor(n) escreve a decomposição de n em fatores primos.

(%i6) factor(2398232343243249984321312321);

(%o6) 3*733*15117701*72140687161773179

Na tabela a seguir temos os śımbolos do wxMaxima para operações aritméticas (para a

função lcm(...), é preciso emitir o comando load(functs); primeiro).

Operação Śımbolo Exemplo

adição + 2 + 2

subtração - 10 - x

multiplicação * 3*y*z

divisão / x/y

exponenciação ^ x^2

valor absoluto abs(...) abs(-4)

fatorial ! 10!

máximo max(...) max(-1, 5, 7)

mı́nimo min(...) min(-1, 5, 7)

máximo divisor comum gcd(...) gcd(14, 28)

mı́nimo múltiplo comum lcm(...) lcm(14, 28)

CUIDADO! CUIDADO! CUIDADO!

Um erro freqüente que um usuário iniciante do wxMaxima costuma cometer é o de

utilizar 2 x, x2 ou x 2 para indicar a multiplicação entre 2 e x. Espaços entre śımbolos

são opcionais, mas o wxMaxima requer um * expĺıcito para multiplicações: 2*x ou x*2.

(a) Considere os números racionais a = 8712870/48506557 e b = 505149/2812281. Eles são

iguais?

(1) Tente obter uma resposta usando uma calculadora de bolso!

(2) Tente obter uma resposta usando o wxMaxima!

(3) Tente obter uma resposta usando apenas lápis e papel, sem recurso tecnológico

algum!

Os três métodos produziram a mesma resposta? Elabore sobre o assunto!
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(b) Quantos divisores possui 10!? Lembre-se que 0! = 1, 1! = 1, 2! = 2 · 1, 3! = 3 · 2 · 1,

4! = 4 · 3 · 2 · 1, etc.

(c) Quantos zeros aparecem no final da expansão decimal de 1000!?

(d) Encontre o máximo divisor comum entre 210 − 1, 70! e 7161.

ATIVIDADE 3

Use o wxMaxima para responder a seguinte pergunta: quantos zeros aparecem no final da

expansão decimal do número

1500! = 1500× 1499× 1498× · · · × 3× 2× 1?

Além de escrever a resposta, indique como você a obteve!

Envie sua resposta para o seguinte e-mail:

novas.tecnologias.no.ensino@gmail.com

(note o ponto . entre as palavras). Use “AE-16: 1500!” como assunto (subject) deste

e-mail. Só serão aceitos os e-mails enviados até o dia 21/10/2008.
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