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António Machiavelo1

Departamento de Matemática Pura
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1 Introdução

Este é um texto que pretende ajudar o aluno a melhor se adaptar à transição do ensino

secundário para o ensino superior, no que se refere ao estudo da Matemática. Tem como

principais objectivos:

1. Introduzir alguma da linguagem básica, assim como alguns dos métodos de ra-

cioćınio mais elementares da Matemática;

2. Fornecer um manual de referência para conceitos básicos importantes ao longo de

todo o curso;

3. Promover uma autonomia crescente do aluno. Para tal é fundamental que tente,

de um modo sério e persistente, responder às perguntas feitas no texto e resolver

os exerćıcios propostos.

Observação muito importante: Como qualquer texto de Matemática, este deve ser

lido de um modo activo, ou seja o leitor não deve esperar que os conhecimentos nele

descritos passem por um processo de ≪osmose≫ do papel automaticamente para a sua

mente, mas terá de fazer um esforço sério de compreensão, assim como, repet́ımo-lo,

responder às perguntas feitas no texto e procurar resolver os exerćıcios propostos. A

única maneira de aprender Matemática é... percebendo tudo!

1Que beneficiou de preciosos comentários de José Carlos Santos, Lucinda Lima e Samuel Lopes.

1



2 Algumas coisas básicas do Básico

Começamos por fazer algumas observações sobre conhecimentos básicos que nem todos

os alunos têm cimentados ao ingressar no curso de Matemática.

Enquanto que, para n ∈ N = {1, 2, 3, 4, 5, . . .} e a ∈ R, an é uma abreviatura de ≪a

multiplicado por si próprio n vezes≫, tem-se, por convenção (agora para a 6= 0)2:

• a0 := 1,

• a−n := 1
an

, para n ∈ N.

Estas convenções não são inteiramente arbitrárias. São completamente determinadas

pela enorme utilidade que há em se ter:

• am+n = am × an, para todos os números inteiros m, n.

(em particular para que o uso de a
m

an
= am−n não fique restricto ao caso em que m > n...)

Analogamente, põe-se (para a > 0):

• a
m

n := n

√
am, para m, n ∈ Z com n 6= 0,

de modo a se ter:

• am+n = am × an, e também

• (am)n = amn, para todos os números racionais m, n.

Note-se ainda que:

• Por convenção, abc

significa a(bc) e não (ab)c.

Observe que, em geral: a(bc) 6= (ab)c.

Há algumas manipulações algébricas às quais é necessário recorrer frequentemente e

que devem ser conhecidas ≪de cor e salteado≫ e ≪de trás para a frente≫. Em particular,

para todos os números reais (ou complexos, para quem sabe o que são) a e b:

2Usaremos aqui “:=” para denotar que o lado esquerdo é definido pelo lado direito da igualdade,
enquanto “=” será usado para afirmar uma igualdade entre entidades previamente definidas.
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• (a + b)2 = a2 + 2ab + b2,

que é muito fácil obter, expandindo o lado esquerdo, que é (a + b)(a + b), usando a propriedade

distributiva da multiplicação em relação à adição.

• (a + b)(a − b) = a2 − b2,

que se obtém da mesma forma que a anterior.

Conhecer bem estas igualdades significa, por exemplo, reconhecer que a igualdade

(3x−y)2 = 9x2−6xy+y2 não passa de um caso particular da primeira (porquê?), enquanto

que, sabendo que 144 = 122, devia ser óbvio que 143 = 11 × 13 é um caso particular da

segunda (porquê?). Devia também ser evidente como utilizar a primeira igualdade para

transformar qualquer expressão da forma x2 + ax + b numa da forma y2 + c.

∗

Para facilitar e tornar mais eficiente a comunicação e manipulação de sequências

mais ou menos longas de conceitos mais ou menos complicados, usam-se em Matemática

certas abreviaturas e certos śımbolos (um pouco como certos śımbolos e abreviaturas se tornaram

rapidamente comuns nas mensagens SMS!), que é necessário conhecer bem. Em particular,

•
n
∑

k=1

ak é uma abreviatura para a soma dos n números a1, a2, . . . , an.

•
n
∏

k=1

ak é uma abreviatura para o produto dos n números a1, a2, . . . , an.

Por exemplo,
10
∑

k=1

k2 designa a soma dos quadrados dos primeiros dez números naturais,

enquanto que
7
∏

k=1

(2k − 1) denota o produto dos primeiros sete números ı́mpares.

∗

A terminar esta secção, algumas observações motivadas por alguns dos erros mais

comuns e persistentes que quem lecciona disciplinas do primeiro ano universitário infali-

velmente observa:
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• Em geral,
1

a + b
6= 1

a
+

1

b
Dizer que ≪é falsa em geral≫ não significa que nunca é verdadeira! Apenas, que não é sempre

válida, para todos os valores posśıveis de a e b. Neste caso é fácil das exemplos de números a e b

para os quais a igualdade é falsa. Haverá valores para os quais é verdadeira?

• Em geral,
√

a + b 6= √
a +

√
b

De facto, se a e b forem números reais positivos, então um dos membros é estritamente maior que

o outro. Qual? Porquê?

Poderiam ser citados vários outros exemplos. É também frequente alguns alunos

perguntarem ≪posso fazer isto?≫ quando pretendem usar uma certa igualdade como as

mencionadas acima ou análogas. É importante realçar que o aluno tem de saber se

uma determinada igualdade é válida ou não e porquê! O objectivo do ensino é formar

pessoas que saibam pensar e que compreendam os conhecimentos adquiridos, e não o de

papaguear e automaticamente repetir o que ouviram!

Exerćıcios

1. Qual é maior: 2(34) ou (23)4 ?

2. Dê exemplos de valores reais positivos a, b e c tais que:

(a) a(bc) = (ab)c.

(b) a(bc) > (ab)c.

(c) a(bc) < (ab)c.

3. É verdade que, para um qualquer número real a,
√

a2 = a?

3 Um pouco de linguagem e lógica básica

Em Matemática é fundamental usar uma linguagem precisa, para o que é essencial co-

nhecer bem alguns elementos de Lógica. Vamos nesta secção rever os prinćıpios básicos

de Lógica necessários a practicamente toda a actividade matemática.

Começamos por recordar que uma proposição é uma afirmação ou declaração que é

verdadeira ou falsa. São exemplos de proposições:
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O mundo acabará na próxima segunda-feira.
√

2 > 1

Não há nenhum número primo maior que 21 000 000.

As frases seguintes não são proposições:

Que horas são?

Vai-te embora!

x2 > 8

a2 + b2 = c2

Observação: As duas últimas ≪frases≫ já seriam proposições se os posśıveis valores de x, ou de a e b,

fossem conhecidos do contexto no qual elas estivessem inseridas.

As conectivas lógicas, que ligam duas ou mais proposições, são:

Śımbolo Significado Exemplo

∧ e “(x > −1) ∧ (x ≤ 2)” é o mesmo que “x ∈] − 1, 2]”

∨ ou (inclusivo) “(x < −1) ∨ (x ≥ 2)” é o mesmo que “x ∈] −∞,−1[∪[2, +∞[”
·∨ ou exclusivo “(x > −1) ·∨(x ≤ 2)” é o mesmo que “x ∈] −∞,−1]∪]2, +∞[”

=⇒ implicação “A =⇒ B” é o mesmo que “Se A então B”

⇐⇒ equivalência “A ⇐⇒ B” é o mesmo que “(A =⇒ B) ∧ (B =⇒ A)”

Há ainda o operador lógico de negação:

Śımbolo Significado Exemplo

¬ ou ∼ negação “¬(x > −1)” (ou “∼ (x > −1)”) é o mesmo que “x ≤ −1”

e os quantificadores universal e existencial:

Śımbolo Significado Exemplo

∀ para todo “∀x ∈ R x2 ≥ 0” é o mesmo que

“O quadrado de todo o número real é maior ou igual a zero”

∃ existe “∃x ∈ Q : x2 = 2” é o mesmo que

(pelo menos um) “existe pelo menos um número racional cujo quadrado é 2”

Deve aqui ser observado que há por vezes algumas diferenças entre os conceitos usados

em Matemática e os conceitos do quotidiano, dos quais aqueles são extráıdos. Essas

diferenças resultam de, em Matemática, ser fundamental haver uma completa precisão

do significado da linguagem, enquanto que no quotidiano é importante haver alguma

flexibilidade, recorrendo-se muitas vezes a sentidos mult́ıplos ou subentendidos, com o
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objectivo de acelerar a comunicação, permitindo também essa multiplicidade expressar

com o mesmo conjunto de palavras um maior número de ideias.

Em particular, o sentido das conectivas lógicas deriva de um seu sentido na linguagem

corrente, escolhendo-se um dos seus posśıveis significados, mas fixando-o e ≪cristalizando-

o≫ num sentido preciso e inflex́ıvel. Assim, no quotidiano, a conjunção aditiva, ou co-

pulativa, ≪e≫, que serve para ligar dois termos ou duas orações, tanto pode significar

simultaneidade (≪chove e troveja≫), como progressão temporal (≪fui à livraria e ao ci-

nema≫ (claro que não em simultâneo!)), como consequência ou resultado (≪portou-se mal e foi

posto na rua≫), podendo ainda ter o significado de ≪mais≫ (≪sete maças e três pêras≫,

≪dois e dois são quatro≫), de ≪mas≫ (≪ele tentou correr maratona e não conseguiu≫),

entre outros significados (consultar um bom dicionário ou gramática). Mas em Matemática a

conectiva “∧”, que se lê ≪e≫, é usada apenas para unir proposições por forma a se obter

uma nova proposição, que é válida exactamente quando o forem todas as proposições que

foram assim unidas.

Ou seja:

Uma proposição do tipo P ∧Q é verdadeira quando, e apenas quando, ambas as

proposições, P e Q, o forem. Dito de outro modo, a proposição P ∧ Q é falsa

quando, e só quando, pelo menos uma das proposições P ou Q for falsa.

Observação: Note-se que algumas das frases acima dadas como exemplos podem ser reescritas de modo a

ligarem duas proposições. Por exemplo, ≪fui à livraria e ao cinema≫ é o mesmo que ≪fui à livraria e fui

ao cinema≫, ou ainda, se quisermos transmitir a progressão temporal impĺıcita na frase original: ≪fui à

livraria antes de ir ao cinema e fui ao cinema depois de ir à livraria≫. Como exerćıcio, determine quais

das outras frases dadas como exemplo podem ser reescritas como proposições unidas pelas conectiva ≪e≫.

∗

Há também diferenças importantes no uso da conectiva ≪ou≫, pois que enquanto no

dia-a-dia se usa frequentemente o ≪ou≫ exclusivo (como, por exemplo, quando alguém diz a

frase ≪hoje à tarde vou à praia ou ao cinema≫, usualmente quer dizer que vai fazer uma só das duas

coisas; aliás ≪ou≫ é classificada como uma conjunção disjuntiva), em Matemática usa-se, quase

exclusivamente (!), o ≪ou≫ inclusivo (que obviamente também se usa na linguagem quotidiana:
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quando se procuram ≪tradutores de árabe ou persa≫ não se tenciona excluir quem saiba simultaneamente

árabe e persa!). Em Matemática, a conectiva “∨”, que se lê ≪ou≫, é usada apenas para

unir proposições por forma a se obter uma nova proposição, que é válida exactamente

quando pelo menos uma dessas proposições o for.

Uma proposição do tipo P ∨ Q é verdadeira quando, e só quando, pelo menos

uma das proposições, P ou Q, o forem. Dito de outro modo, a proposição P ∨Q
é falsa quando, e apenas quando, as proposições P e Q forem ambas falsas.

Observe-se ainda que, mesmo no caso em que na linguagem corrente se usa o ≪ou≫ in-

clusivo, há algumas diferenças importantes relativamente ao uso que se acaba de expli-

citar. Por exemplo, na linguagem corrente duas proposições são ligadas pela conectiva

≪ou≫ apenas quando há alguma ligação semântica entre as duas. Por exemplo, nunca

ninguém diria frases como ≪eu fui à escola ou 1 + 1 = 3≫. Por outro lado, há situações

onde consideraŕıamos que alguém nos mentiu, ou pelo menos ≪faltou à verdade≫ quando

faz uma afirmação constitúıda por duas proposições unidas por um ≪ou≫, mesmo se uma

delas for verdadeira. Por exemplo, se uma pessoa nos afirma ≪vou de férias amanhã

ou depois de amanhã≫, mas depois descobrimos que essa pessoa tinha já decidido partir

depois de amanhã, sentimos que ela nos mentiu, muito especialmente se foi sua intenção

evitar fazer algo no dia seguinte à conversa.

Não é nada fácil, no entanto, clarificar a noção de relação semântica entre duas pro-

posições ou explicitar todas as nuances psicológicas e subjectivas, assim como intenções

e motivos subjacentes, de modo a delinear regras precisas que delimitariam o uso da co-

nectiva ≪ou≫. Assim, na Lógica Elementar, define-se a validade de uma proposição que é

constrúıda ligando duas proposições pela conectiva ≪ou≫ apenas em função da validade

destas duas proposições, como foi acima descrito.

Sobre o operador lógico de negação não há muito a dizer, sendo o seu uso exacta-

mente o que se espera. A única diferença é que em Matemática é colocado no ińıcio da

proposição, enquanto que na linguagem corrente fica geralmente antes do verbo.

Exerćıcios

1. Explique (comece por o fazer a si próprio!) que:
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(a) ¬(P ∨Q) é o mesmo que ¬P ∧ ¬Q;

(b) ¬(P ∧Q) é o mesmo que ¬P ∨ ¬Q,

onde P e Q são duas quaisquer proposições.

2. Veja que:

(a) A ∨ (B ∧ C) é o mesmo que (A ∨ B) ∧ (A ∨ C);

(b) A ∧ (B ∨ C) é o mesmo que (A ∧ B) ∨ (A ∧ C),

onde A, B e C são três quaisquer proposições.

∗

Uma outra diferença importante entre o uso na linguagem corrente e a linguagem

matemática, que merece particular atenção, pois a experiência mostra ser causa de um

grande número de confusões e erros (especialmente em Matemática, mas também no

dia-a-dia!...), é o facto de muitas vezes no quotidiano tomarmos uma implicação como

subentendendo, pelo menos implicitamente, uma equivalência. Por exemplo, quando

alguém diz: ≪se não chover, vou à praia≫, normalmente isto quer dizer que a pessoa em

questão vai à praia se e só se não chover. Isto porque nós sabemos que não é usual uma

pessoa ir à praia quando chove. Mas, em rigor, não se está a excluir ir à praia se chover:

está-se apenas a assegurar que, no caso de não chover, se irá à praia. No entanto, quando

alguém diz: ≪se eu comer favas, fico com azia≫, pode perfeitamente não querer dizer que

só fica com azia se comer favas. Pode haver outros alimentos que lhe provoquem azia.

Em geral, só se toma como impĺıcita a implicação rećıproca da que se afirmou quando,

pelo contexto, esta corresponde a uma situação muito natural (como não ir à praia quando

chove). E isto permite transmitir informação de um modo mais rápido e com uma lin-

guagem mais ≪leve≫. Em Matemática tal ambivalência é inaceitável, sendo o rigor e

precisão instrumentos essenciais à análise cuidada das situações e problemas de que trata

a Matemática (e a Ciência em geral). Foi pois necessário fixar um significado preciso à

implicação. Assim, em Matemática, “ =⇒ ”, que se lê ≪implica≫ ou ≪se... então≫ (mais

precisamente: “P =⇒ Q” lê-se ≪se P , então Q≫), é uma conectiva usada para ligar duas

proposições, e que tem o significado dado por:
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Uma proposição do tipo “P =⇒ Q”, que traduz o facto de a validade de P
acarretar a validade de Q, é falsa quando e apenas quando a proposição P for

verdadeira mas Q não o for.

Em particular, se P for falsa então “P =⇒ Q” é verdadeira, qualquer que seja o

valor lógico de Q. Isto parece, à primeira vista, muito estranho! Mas considerem-se os

dois exemplos seguintes:

1 = 0 =⇒ 1 + 1 = 0 + 0 =⇒ 2 = 0

1 = 0 =⇒ 0 · 1 = 0 · 0 =⇒ 0 = 0

Ambas as deduções estão correctas (a primeira usa a = b =⇒ a + a = b + b, e a segunda

usa a = b =⇒ c · a = c · b, que são certamente válidas para quaisquer números reais

a, b, c). Estes dois exemplos mostram que de uma proposição falsa podem ser deduzi-

das, usando argumentos válidos, tanto proposições verdadeiras como proposições falsas.

Claro que os exemplos são um pouco rid́ıculos, por serem exageradamente simples e por

obviamente não passar pela cabeça de ninguém usar as implicações indicadas. No en-

tanto, servem para ilustrar o que se pretendia. Exemplos mais ≪sérios≫ do uso das ideias

aqui apresentadas serão vistos na secção seguinte, que inclui alguns exemplos clássicos

de uma potente ferramenta em Matemática, a chamada ≪redução ao absurdo≫ (reductio

ad absurdum em latim; η′ǫις άτoπoν απαγωγη, ≪condução ao imposśıvel≫, no original

grego).

Esta ferramenta é um método importante de argumentação, de que veremos alguns

exemplos na secção seguinte, e que consiste em deduzir de uma proposição P, cuja

veracidade ou falsidade se desconhece, por uma série de argumentos rigorosamente

válidos, uma proposição que seja claramente falsa. Isto permite concluir que P é falsa.

De facto, as formas mais usuais de usar este método são:

• para demonstrar que P é verdadeira, deduz-se uma proposição falsa a partir de ¬P;

• para demontrar a validade de P =⇒ Q, deduz-se uma proposição falsa a partir

de P e ¬Q, ou seja mostra-se que P ∧ ¬Q =⇒ proposição falsa. Daqui resulta
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que, sendo P verdadeira, ¬Q tem se ser falsa, e portanto Q é verdadeira. Ou seja,

a verdade de P implica a de Q. Observe-se que, usando o método que acabámos

de descrever, ganhamos uma hipótese extra: ¬Q !

Exerćıcios

1. Mostre que P =⇒ Q é equivalente a ¬P ∨ Q.

2. Mostre que a segunda forma de redução ao absurdo acabada de descrever não passa de

um caso particular da primeira.

∗

Observe-se que nada foi dito quanto a uma posśıvel relação de causalidade entre

as proposições P e Q, quando se escreve P =⇒ Q. Na realidade, tanto na linguagem

corrente como na maior parte das situações em Matemática, quando se escreve P =⇒ Q
há alguma relação de causalidade entre as duas proposições. Normalmente ninguém

escreveria algo como:

Júlio César está morto =⇒ 1 + 1 = 2,

ou

o peŕımetro de um ćırculo é directamente proporcional ao seu diâmetro =⇒ 2 × 3 = 6.

No entanto, não é nada fácil definir, de explicitar, esta noção de causalidade de modo

a inclúı-la no conceito de implicação. Assim, em especial em Lógica Elementar, a validade

de uma implicação é definida apenas em função da validade das duas proposições unidas

por essa implicação. Em particular, as duas estranhas implicações acima dadas como

exemplo são ≪formalmente≫ verdadeiras3. Na prática matemática corrente (no ≪quotidi-

ano matemático≫), porém, há normalmente uma relação bem clara de causalidade entre

as duas proposições que uma implicação relaciona.

3Aqui empregamos a palavra ≪formal≫ no sentido de ≪de acordo com as regras ou formalidades≫.
Deve ser porém observado que é usual designar a implicação acima considerada por implicação material,
enquanto que uma implicação em que há uma relação causal entre as respectivas proposições se designa
por implicação formal...
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A concluir todas estas observações sobre as diferenças entre os conceitos matemáticos

e os correspondentes conceitos do quotidiano, é necessário deixar bem claro que o uso

correcto dos conceitos matemáticos correponde a um uso correcto dos correspondentes

conceitos lingúısticos dos quais eles foram ≪destilados≫, e que, apesar das simplificações

acima descritas, os conceitos matemáticos são suficientemente ricos para exprimir uma

enorme quantidade de situações bem complexas, tendo permitido obter important́ıssimas

informações e novas perspectivas sobre o Universo que nos rodeia, num processo que

se iniciou há já alguns milénios e que continua hoje mesmo, num ritmo cada vez mais

intenso!

∗

Há ainda dois pontos importantes a realçar sobre a implicação. Em primeiro lugar,

a validade de P =⇒ Q nada diz sobre a validade de Q =⇒ P, a que se dá o nome

de rećıproca da anterior. Por exemplo: a implicação rećıproca de ≪se chove, então há

nuvens no céu≫ é ≪se há nuvens no céu, então chove≫. Observe-se que a implicação

rećıproca de uma dada implicação nada tem a ver com a sua negação.

É ainda importante perceber que as proposições P =⇒ Q e ¬Q =⇒ ¬P são

equivalentes (uma diz-se a contrapositiva da outra). Isto pode ser visto do seguinte

modo: se a proposição P =⇒ Q for válida, então da validade de ¬Q, ou seja se

soubermos que Q é falsa, podemos deduzir que P também é falsa, pois se fosse verdadeira

então Q seria verdadeira. Do mesmo modo, se a proposição ¬Q =⇒ ¬P for válida,

então da veracidade de P resulta a veracidade de Q porque senão, isto é se Q fosse falsa,

então também P o seria. Por exemplo, a contrapositiva de ≪se chove, então há nuvens

no céu≫ é ≪se não há nuvens no céu, então não chove≫. Embora sejam frases diferentes,

ambas dizem exactamente o mesmo.

∗

Sobre o uso do śımbolo de equivalência, “ ⇐⇒ ”, que se lê ≪se e só se≫ (mas que também

se poderia ler ≪quando e apenas quando≫, por exemplo), não há muito a dizer, em especial

depois do que foi já referido sobre a implicação. Todas as observações feitas sobre o
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uso ≪formal≫ e o uso ≪corrente≫ da implicação se aplicam à equivalência, que de facto

não é mais do que um par de implicações rećıprocas. Limitamo-nos a observar que em

muitos resultados matemáticos em que se afirma a validade de uma equivalência, é comum

acontecer que a sua demonstração consista em provar, por caminhos que podem ser bem

distintos, as duas implicações respectivas, sendo isto muitas vezes substancialmente mais

fácil do que estabelecer directamente a equivalência em questão.

∗

Relativamente aos quantificadores universais, há que ter algum cuidado quanto à sua

ordem em proposições que envolvem vários quantificadores, pois uma troca aparentemente

inocente pode acarretar alterações dramáticas de sentido. Por exemplo, se designarmos

o conjunto dos seres humanos por H, então a proposição

∀s ∈ H ∃m ∈ H : m é mãe de s

significa que todo o ser humano tem uma mãe, enquanto que a proposição

∃m ∈ H ∀s ∈ H : m é mãe de s

significa que existe um ser humano que é mãe de todos os outros!

Exerćıcios

1. Designando por H o conjunto dos seres humanos, diga qual o significado das proposições:

(a) ∃s ∈ H ∀m ∈ H : m é mãe de s

(b) ∀m ∈ H ∃s ∈ H : m é mãe de s

2. Escreva a negação de cada uma das seguintes proposições:

(a) Todos os carros são poluentes.

(b) Existem carros poluentes.

3. Dada uma famı́lia de proposições P(x), dependentes de certos objectos x, de um certo

universo U , convença-se que:

(a) ¬ (∀x ∈ U : P(x)) é equivalente a ∃x ∈ U : ¬P(x).
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(b) ¬ (∃x ∈ U : P(x)) é equivalente a ∀x ∈ U : ¬P(x).

4. Interprete as quatro proposições que figuram na aĺınea anterior para:

(a) P(x) = ≪x é amarelo≫, sendo U o conjunto de todos os canários.

(b) P(x) = ≪x é primo≫, sendo U = {22n

+ 1 : n ∈ N0}.

4 Observações sobre demonstrações

O objectivo de uma demonstração é estabelecer, sem qualquer sombra de dúvida, a vera-

cidade ou falsidade de uma determinada proposição; justificar a veracidade de afirmações

não óbvias, por vezes mesmo não intuitivas e surpreendentes. Damos nesta secção alguns

exemplos a t́ıtulo instrutivo.

Conselho: Para cada uma das proposições (ou teoremas4) seguintes, o leitor deve começar

por perceber muito bem o que diz o enunciado, e deve depois tentar ver se consegue mostrar

o resultado antes de ler a respectiva demonstração. Se conseguir, excelente! Mas mesmo no

caso de não fazer ideia de como proceder, a tentativa ajuda a melhor perceber o resultado, e a

entender e apreciar muito melhor a sua demonstração!

Teorema 4.1 Em qualquer grupo de pessoas, há pelo menos duas com o mesmo número

de amigos nesse grupo.

Observações preliminares: Este enunciado não satisfaz os requisitos de rigor exigidos em Matemática,

pois o conceito de ≪amigo≫ não é completamente preciso. Em particular, para o resultado ser válido

é necessário explicitar que se toma a relação de amizade como simétrica: se A é amigo de B, então

também B é amigo de A; e anti-reflexiva: não se inclui uma pessoa como amiga de si própria. De

facto o resultado é ainda válido se tomarmos a relação de amizade como sendo reflexiva, mas já o não

seria (em geral) se admitissemos a hipótese de haver algumas pessoas que são amigas delas próprias e

4Os resultados em Matemática são usualmente destacados com o apelido de Lema, Proposição ou
Teorema, uma tradição que remonta à antiga Grécia, e que é importante para a organização do discurso
matemático, e que corresponde a uma classificação relativamente subjectiva da importância ou ≪pro-
fundidade≫ do resultado em questão. Em geral os Lemas são resultados previamente destacados para
uso na demonstração de uma Proposição ou de um Teorema, cuja demonstração fica assim repartida em
componentes mais simples, o que se espera ajude a compreensão de uma prova mais longa. A designação
de Proposição ou Teorema depende largamente do gosto e opiniões do escritor de um texto matemático,
sendo em geral o nome Teorema reservado a resultados que se achem mais importantes (no contexto do
trabalho ou texto em causa).
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outras não... De qualquer modo, estas duas hipóteses que são aqui feitas acerca da relação de amizade

são perfeitamente naturais, e o resultado não deixa de ser surpreendente e nada óbvio!

Demonstração: Designemos o número de pessoas do grupo por N . Vamos, mentalmente,

distribuir as pessoas do grupo por N ≪gavetas≫ numeradas de 0 a N − 1, do seguinte

modo: na caixa com o número i vamos colocar as pessoas que têm exactamente i amigos

no grupo. Observe-se agora que, se existe uma pessoa na caixa 0, uma pessoa com ne-

0 1 2 N-2 N-1

...

nhum amigo no grupo, então não pode haver ninguém na caixa N − 1, que seria alguém

que seria amigo de todas as pessoas do grupo! E vice-versa, se alguém foi colocado na

caixa N − 1, então não pode haver ninguém na caixa 0. Portanto as N pessoas foram

colocadas em, no máximo, N−1 caixas. Tem pois de haver duas pessoas na mesma caixa!

Essas pessoas são pois duas pessoas com o mesmo número de amigos no grupo. �

Observe que exactamente o mesmo racioćınio demonstra a veracidade da seguinte

proposição:

Em qualquer grupo de pessoas em que houve, num certo peŕıodo de tempo, uma

troca de apertos de mão, há necessariamente (pelo menos) duas pessoas que

trocaram exactamente o mesmo número de apertos de mão (nesse peŕıodo de

tempo).

Exerćıcio: Dê exemplo de outras proposições do mesmo tipo, cuja veracidade se possa estabe-

lecer por um racioćınio idêntico ao acima usado.

∗

Uma demonstração usando a contrapositiva:
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Proposição 4.2 Se n for um número natural e se n2 for par, então n é par.

Demonstração: De (2k + 1)2 = 4k2 + 4k + 1 = 2(2k2 + 2k) + 1 conclui-se que o quadrado

de um ı́mpar (= não-par) é ı́mpar. Portanto se o quadrado de um número for par, o

próprio número tem de ser par (porque se fosse ı́mpar o seu quadrado nunca seria par...).

�

∗

Um exemplo clássico de uma demonstração usando o método de ≪redução ao ab-

surdo≫, descrito na secção anterior, é a que é usualmente dada para o resultado seguinte.

Teorema 4.3 Não há nenhum número racional cujo quadrado seja 2, ou, dito de outro

modo:
√

2 é um número irracional.

Demonstração: Suponhamos que o resultado era falso. Existiriam então dois números

inteiros a, b tais que
(

a

b

)2
= 2. Como o quadrado de um número negativo é o mesmo que

o do seu simétrico, e como qualquer fracção pode ser escrita na forma dita irredut́ıvel,

podemos supor a, b ∈ N, com a e b sem factores primos em comum.

Ter-se-ia então a2 = 2b2, de onde resulta que a é par (pela proposição anterior) e

portanto a = 2m, para algum m ∈ N. Mas então 4m2 = a2 = 2b2, e portanto b2 = 2m2,

de onde se conclui, do mesmo modo, que b é par. Mas então a e b têm um factor primo co-

mum: 2! Obtivemos assim uma contradição, que mostra não existirem a e b nas condições

anteriormente descritas! �

∗

O próximo exemplo é um dos muitos casos em que uma equivalência é demonstrada

em duas partes separadas (e que podem ser bem distintas, em alguns casos), uma para

cada uma das implicações que a constituem.

Proposição 4.4 Para todo n ∈ N, n ı́mpar ⇐⇒ n2 ı́mpar .

Demonstração: Vimos atrás, na demonstração Prop. 4.2 que se n for ı́mpar, então n2 é

também ı́mpar.
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Reciprocamente, se n2 for ı́mpar, então n não pode ser par, porque senão ter-se-ia

n = 2m, para algum m ∈ N, e portanto n2 = 4m2, o que implicaria que n2 seria afinal

par! �

Analogamente, há proposições em Matemática que afirmam a igualdade de dois números,

cuja demonstração se divide em duas partes: uma em que prova que um dos números é

maior ou igual que o outro, e outra em que se prova este último também é maior igual

que o primeiro. Do mesmo modo, há situações em que para provar que dois conjuntos são

iguais (facto que pode estar longe de ser óbvio!), se prova primeiro que todos os elementos

de um pertencem ao outro e depois, por um raciońınio que pode ser bem diferente, que

o rećıproco também acontece (ver o último dos exerćıcios propostos no final desta secção).

Há obviamente casos em que a equivalência pode ser demonstrada directamente, e

outros em que a demonstração consiste em traduzir, por uma sequência de equivalências,

o resultado pretendido a um que é óbvio. Por exemplo:

Proposição 4.5 ∀x ∈ R+ : x +
1

x
≥ 2.

Demonstração: Dado x ≥ 0, tem-se

x +
1

x
≥ 2 ⇐⇒ x2 + 1 ≥ 2x ⇐⇒ x2 − 2x + 1 ≥ 0 ⇐⇒ (x − 1)2 ≥ 0,

o que é obviamente verdadeiro. �

Exerćıcios

1. Para cada uma das seguintes proposições, averigue se é verdadeira ou falsa:

(a) n múltiplo de 3 =⇒ n2 múltiplo de 3.

(b) n2 múltiplo de 3 =⇒ n múltiplo de 3.

(c) n múltiplo de 4 =⇒ n2 múltiplo de 4.

(d) n2 múltiplo de 4 =⇒ n múltiplo de 4.

2. (a) Mostre que 99
√

99! <
100
√

100!
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(b) Mostre que (∀n ∈ N)
(

n

√
n! < n+1

√

(n + 1)!
)

.

3. Na demonstração da Prop. 4.5, onde e como é que foi usada a hipótese de x ser positivo?

4. Ao longo do semestre vá observando de que tipo, dos atrás descritos, são os argumentos

das demonstrações que vão sendo apresentadas nas diferentes cadeiras. Se encontrar

algum argumento que não encaixa nos tipos acima mencionados, descreva a sua forma.

Faça um catálogo de exemplos de argumentos!

Livros usados na preparação destes apontamentos:

• Bento de Jesus Caraça, Conceitos Fundamentais da Matemática, Gradiva, 1998 [original de

1948].

• Keith Devlin, Sets, Functions and Logic (2nd edition), Chapman & Hall, 1992.

• Alfred Tarski, Introduction à la Logique, Gauthier-Villars, 1971 [original de 1941].
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