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Nesta nova edição:
• Acesso gratuito a videoaulas exclusivas de Matemática Básica (Pré-Cálculo).
• Inclui Manual de Soluções para o estudante.
• Mais exemplos, exercícios e problemas foram adicionados a esta edição.
• Disponível também na versão e-book.

Cálculo não é problema!
Conheça o livro mais indicado para 

o nivelamento de Matemática. 

Pré-Cálculo
Trilha de Aprendizagem

A LTC Editora apresenta uma novidade para você! Com base em metodologias ativas de ensino, 
desenvolvemos e disponibilizamos uma trilha de aprendizagem, composta por 15 planos de aula, 
para ser utilizada em conjunto com a 2ª edição do livro Pré-Cálculo – Uma Preparação para o 
Cálculo, de Sheldon Axler. 
Os planos de aula foram elaborados considerando quatro momentos do processo de aprendizagem:

PLANO DE AULA – Pré-Cálculo

EMENTA � Produtos Notáveis
� Expressões Racionais
� Equações
� Inequações

OBJETIVOS � Identifi car e aplicar os diversos casos de produtos notáveis.
� Fatorar expressões.
� Efetuar e simplifi car expressões racionais.
� Resolver equações e inequações lineares com uma variável.
� Resolver equações e inequações com valor absoluto.
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Axler | Pré-Cálculo
Páginas Tópicos

9 a 11 Produtos Notáveis

12 a 14 Operações Algébricas

22 a 25 Desigualdades e Inequações

30 Exemplo 10

Aula2

Atividade 1: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

PLANO
DE AULA

Sugestão: Solicitar que os alunos leiam os conteúdos 
propostos abaixo.

PreCalcAulas1_9e1_10 Exercícios 8 e 9
PreCalcAulas1_11e1_12 Exercício 2
PreCalcAulas1_13e1_14 Exercício 8
PreCalcAulas1_15 Exercício 1
Observação para os docentes: De acordo com o resultado e as 
difi culdades encontradas pelos alunos, o professor os orienta

Axler | Pré-Cálculo
Vídeo Tópicos

1.10 Produtos Notáveis

1.11 Expressões Racionais

1.12 Equações

1.13 Inequações

1.14 Resolução de Inequações

1.15
Resolução de Equações 
e Inequações com Valor 
Absoluto

1. (Videoaula 1.9 – nível difícil.) O conjunto de todos os valores de x que
satisfazem |3x2 + 2x| = x|3x + 2| é

a) {−2/3, 0}. c) [−2/3, +∞) e) [−2/3, 0].

b) {−2/3} ∪ [0, +∞). d) [0, +∞)

Solução

A resposta correta é a do item (B). Lembre-se de que o valor absoluto (ou 
módulo) de um número será igual a ele se, e somente se, o número for 
maior ou igual a 0. Pela propriedade da multiplicação, |3x2 + 2x| = |x(3x + 2)| = 
|x| |3x + 2|. Temos, então, |x| |3x + 2| = x |3x + 2|. Agora temos duas pos-
sibilidades: |3x + 2| = 0 ou, dividindo a equação por |3x + 2|, |x| = x. No 
primeiro caso, x = −2/3; no segundo, x ≥ 0. Portanto, o conjunto solução 
é {−2/3} ∪ [0, ∞).

2. (Videoaula 1.9 – nível difícil.) O conjunto de todos os valores de x que
satisfazem |x2 + 5x| = x2 + 5x é

a) (−∞, −5]. c) (−∞, −5] ∪ [0, +∞). e) [−5, 0].

b) [0, +∞). d) (−∞, −5] ∩ [0, +∞).

� Plano Cartesiano, Distância entre Pontos, Equação de Circunfe-
rência e Regiões Planas.

A trilha de aprendizagem completa está disponível no link 
https://www.grupogen.com.br/trilhadeaprendizagem/Pre-Calculo
Será solicitado seu login ou cadastro no site do GEN | Grupo Editorial Nacional.

PRÉ-AULA

 � Propostas de leitura de páginas específicas do livro Pré-Cálculo – Uma Preparação para o Cálculo e sugestões de videoaulas 
exclusivas. O objetivo é preparar o aluno para as atividades a serem desenvolvidas em sala de aula.

PÓS-AULA

 � A partir dos conhecimentos e conceitos adquiridos nos dois momentos anteriores, propõe-se que o docente forneça 
exercícios de aprofundamento ao estudante. 

NA PRÓXIMA AULA

 � O professor poderá tirar dúvidas dos exercícios indicados como tarefa pós-aula.   

AULA

 � Sugestão de realizar uma Avaliação Diagnóstica no início da aula para verificar o nivelamento do aprendizado. Em seguida, 
efetuar uma Avaliação Formativa, com aplicação de exercícios e desenvolvimento completo em parceria com os alunos. Ao 
final, o professor poderá apresentar os tópicos a serem abordados na aula seguinte e o conteúdo que deverá ser estudado 
para a pré-aula subsequente.

Estrutura do Plano 
de Aula sugerido

mais



O livro reúne em um só volume os dois principais 
aspectos do aprendizado de Cálculo: teoria e prática para 
entendimento e fixação dos conceitos. O texto didático 
propicia a compreensão e torna o estudo mais agradável.
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(e) Use o resultado que você obteve no item (d) deste 

problema para demonstrar que o produto da in-

clinação da reta que contém P e Q e da inclinação 

da reta que contém P e T é igual a –1.

55 Suponha que a e b sejam números não nulos. Em que 

pontos a reta no plano xy dada pela equação

x
a

+
y
b

= 1

intercepta o eixo das coordenadas?

56 Demonstre que os pontos (–84, –14), (21, 1) e (98, 12) 

estão sobre uma mesma reta.

57 Demonstre que os pontos (–8, –65), (1, 52) e (3, 77) não 

estão sobre uma mesma reta.

58 Altere apenas um dos seis números no problema acima 

para que os três pontos resultantes passem a estar so-

bre uma mesma reta.

59 Demonstre que, para qualquer número t, o ponto  

(5 –3t, 7 –4t) está sobre a reta que contém os pontos 

(2, 3) e (5, 7).

60 Suponha que (x
1
, y

1
) e (x

2
, y

2
) sejam as extremidades de 

um segmento de reta.

(a) Demonstre que a reta que contém o ponto  

 e a extremidade (x
1
, y

1
) tem inclina-

ção .

(b) Demonstre que a reta que contém o ponto  

 e a extremidade (x
1
, y

1
) tem inclina-

ção .

(c) Explique por que os itens (a) e (b) deste problema 

implicam que o ponto x 1+x 2
2 , y 1+y 2

2
 esteja sobre 

a reta que contém as extremidades (x
1
, y

1
) e (x

2
, 

y
2
).

61 A escala de temperaturas Kelvin é definida por  

K = C + 273,15, em que K é a temperatura na escala 

Kelvin e C é a temperatura na escala Celsius. (Portanto, 

–273,15 graus Celsius, que é a temperatura na qual ces-

sa todo movimento atômico e, portanto, é a temperatura 

mais baixa possível, corresponde a 0 na escala Kelvin.)

(a) Determine uma função F tal que F (x) forneça a 

temperatura na escala Fahrenheit que correspon-

da à temperatura x na escala Kelvin.

(b) Explique por que o gráfico da função F no item (a) é 

paralelo ao gráfico da função f obtida no Exemplo 5.

SOLUÇÕES DETALHADAS dos Exercícios Ímpares

Não leia estas soluções detalhadas antes de tentar resolver 

você mesmo os exercícios. Caso contrário, você corre o risco 

de imitar as técnicas demonstradas aqui sem, no entanto, 

compreender as ideias.

A melhor maneira de aprender: leia cuidadosamente a se-

ção do livro-texto, depois resolva todos os exercícios ímpares 

e verifique suas respostas aqui. Se você tiver alguma dificul-

dade para resolver algum exercício, olhe a solução detalha-

da apresentada aqui.

 1 Quais são as coordenadas do vértice que não está mar-

cado do menor entre os dois triângulos retângulos na 

figura apresentada no início desta seção?

solução Traçando uma reta vertical e outra horizontal 

a partir do ponto em questão até os eixos coordenados 

vê-se que as coordenadas do ponto são (x
2
, y

1
).

 3 Determine a inclinação da reta que contém os pontos 

(3, 4) e (7, 13).

solução A reta que contém os pontos (3, 4) e (7, 13) tem 

inclinação

13 − 4
7 − 3

,

que é igual a 9
4

.

 5 Determine um número w tal que a reta que contém os 

pontos (1, w) e (3, 7) tenha inclinação 5.

solução A inclinação da reta que contém os pontos (1, 

w) e (3, 7) é igual a

7 − w
3 − 1

,

que é igual a 
7
2
w−

. Queremos que essa inclinação seja 

igual a 5. Então, devemos determinar um número w tal 

que

7 − w
2

= 5.

Resolvendo a equação para w, obtemos w = –3.

 7 Suponha que as despesas com instrução na Euphoria 

State University sejam de US$ 525 por semestre mais 

US$ 200 por crédito cursado.
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2 CAPÍTULO 0 

0.1  A Reta Real

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta seção, você deverá ser capaz de

	explicar a correspondência entre o sistema de números reais e a reta real;

	demonstrar que alguns números reais não são racionais.

Os inteiros são os números

. . . , −3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, . . . ;

os pontos, aqui, indicam que os números continuam indefinidamente, tanto de um lado 

quanto de outro. A soma, a diferença e o produto de quaisquer dois inteiros são também 

inteiros.

O quociente entre dois inteiros não é necessariamente um inteiro. Então, estende-

mos a aritmética para os números racionais, que são números sob a forma

m
n

,

em que m e n são inteiros, e n ≠ 0.

A divisão é a operação inversa da multiplicação, no sentido de que desejamos satis-

fazer a seguinte equação:

m
n

·n = m

Na equação acima, se substituirmos n por 0 e, por exemplo, m por 1, chegaremos à 

equação sem sentido 
1
0
 • 0 = 1. Essa equação não tem sentido, pois, ao multiplicarmos 

qualquer coisa por 0, o resultado é 0 e não 1. Para contornar esse problema, dizemos 

que expressões como 
1
0
 não são definidas. Em outras palavras, não se pode dividir por 0.

Os números racionais constituem um sistema extremamente útil. Podemos adicio-

nar, multiplicar, subtrair e dividir números racionais (exceto dividir por 0) e permanecer 

dentro do sistema de números racionais. Os números racionais são suficientes para 

todas as medidas físicas reais, tais como comprimento e largura, com qualquer exatidão 

desejada.

Entretanto, geometria, álgebra e cálculo forçam-nos a considerar um sistema 

de números ainda mais rico — os números reais. Para ver por que necessitamos ir  

além dos números racionais, investigaremos a reta real.

Construção da Reta Real

Imagine uma reta horizontal, estendida indefinidamente tanto de um lado quanto de 

outro. Escolha um ponto sobre essa reta e identifique-o como 0. Escolha outro ponto à 

direita de 0 e identifique-o como 1, como ilustrado na figura abaixo.

0 1

Dois pontos-chave sobre a reta real.

Uma vez que os pontos 0 e 1 tiverem sido escolhidos sobre a reta, qualquer outra 

coisa será determinada pensando-se na distância entre 0 e 1 como uma unidade de com-

primento. Por exemplo, 2 situa-se uma unidade à direita de 1. Depois, 3 situa-se uma 

unidade à direita de 2 e assim por diante. Os inteiros negativos correspondem a mover-

se para a esquerda de 0. Assim, –1 situa-se uma unidade à esquerda de 0. Depois, –2 

situa-se uma unidade à esquerda de –1 e assim por diante.

O uso de uma reta horizontal 

para separar o numerador 

do denominador de uma 

fração foi introduzido por 

matemáticos árabes há cerca 

de 900 anos.

O símbolo para o zero foi 

inventado na Índia, há mais 

de 1100 anos.

cap0_Axler.indd   2 27/06/2016   16:50:37

O livro contém Manual de 
Soluções com o desenvolvimento 
detalhado de questões para que 
o estudante possa compreender 
o raciocínio, a aplicação e, em 
seguida, chegar à resposta correta 
do exercício.

Objetivos de Aprendizagem 
No início de cada capítulo, o autor destaca os 
principais tópicos abordados e as habilidades que 
serão desenvolvidas até o final da seção.

Curiosidades 
O autor fornece curiosidades para aproximar 
o leitor dos temas da Matemática.  

Funções Lineares, Quadráticas, Polinomiais e Racionais 217

RESUMO DO CAPÍTULO

Para certificar-se de que você domina os conceitos e as habilidades mais importantes cobertos neste capítulo, assegure-se de 

que você consegue executar cada um dos itens da seguinte lista:

 Determinar a equação de uma reta dados sua inclina-

ção e um ponto sobre ela.

	Determinar a equação de uma reta dados dois pontos 

sobre ela.

	Determinar a equação de uma reta paralela a uma reta  

dada que contém um ponto dado.

	Determinar a equação de uma reta perpendicular a 

uma reta dada que contém um ponto dado.

	Usar a técnica de completamento do quadrado com ex-

pressões quadráticas.

	Resolver equações quadráticas.

	Calcular a distância entre dois pontos.

	Determinar a equação de uma circunferência dados 

seu centro e seu raio.

	Determinar o vértice de uma parábola.

	Manipular e simplificar expressões envolvendo expoentes.

	Explicar como são definidas x0, x–m e x1/m.

	Explicar a conexão entre os fatores lineares de um po-

linômio e seus zeros.

 Determinar o comportamento de um polinômio perto 

de –∞ e perto de ∞.

	Calcular a soma, a diferença, o produto e o quo-

ciente de duas funções racionais (e também de dois 

polinômios).

	Escrever uma função racional como a soma de um po-

linômio com uma função racional cujo numerador tem 

grau menor que seu denominador.

	Determinar o comportamento de uma função racional 

perto de –∞ e perto de ∞.

Para revisar um capítulo, percorra a lista acima procurando identificar itens que você não sabe como executar, depois releia 

no capítulo o material a respeito desses itens. Em seguida, tente responder as questões de revisão do capítulo, formuladas 

abaixo, sem olhar outra vez no capítulo.

QUESTÕES DE REVISÃO DO CAPÍTULO

 1 Explique como se determina a inclinação de uma reta se 
forem dadas as coordenadas de dois pontos sobre a reta.

 2 Dadas as inclinações de duas retas, como pode você de-
terminar se as retas são ou não paralelas?

 3 Dadas as inclinações de duas retas, como pode você de-
terminar se as retas são ou não perpendiculares?

 4 Determine um número t tal que a reta que contém os 
pontos (3, –5) e (–4, t) tenha inclinação –6.

 5 Determine a equação da reta no plano xy que tem incli-
nação –4 e contém o ponto (3, –7).

 6 Determine a equação da reta no plano xy que contém os 
pontos (–6, 1) e (–1, –8).

 7 Determine a equação da reta no plano xy que é per-
pendicular à reta y = 6x – 7 e que contém o ponto  
(–2, 9).

 8 Suponha que f seja uma função e g seja uma função 
linear não constante. Explique por que a imagem de f ° g 
é a mesma que a imagem de f.

 9 Determine o vértice do gráfico da equação

y = 5x 2 + 2x + 3.

10 Dê um exemplo de números a, b e c tais que o gráfico 

de y = ax2 + bx + c tenha seu vértice no ponto (–4, 7).

11 Determine um número c tal que a equação

x 2 + cx + 3 = 0

tenha exatamente uma solução.

12 Determine um número x tal que

x + 1
x − 2

= 3x.

13 Determine a distância entre os pontos (5, –6) e (–2, –4).

14 Determine dois pontos, um sobre o eixo horizontal e 

outro sobre o eixo vertical, tais que a distância entre 

esses dois pontos seja igual a 21.

15 Determine a equação da circunferência no plano xy cen-

trada em (–4, 3) que tenha raio igual a 6.
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O resultado que apresentaremos a seguir generaliza o exemplo anterior. A verifi-

cação desse resultado está delineada nos Problemas 105-107. Para fazer a verificação, 

simplesmente utilize as ideias do exemplo anterior.

Fórmula para os focos de uma hipérbole

Se a e b forem números não nulos, então os focos da hipérbole − =
2 2

2 2 1
y x
b a

 são os 

pontos

0, − a2 + b2 e 0, a2 + b2 .

Às vezes, quando se descobre um novo cometa, não há observações suficientes 

para determinar se o cometa está em uma órbita elíptica ou hiperbólica. A distinção é 

importante porque um cometa em uma órbita hiperbólica desaparecerá e nunca mais 

será visível da terra.

EXERCÍCIOS

Para os exercícios 1–12, utilize a seguinte informação: Se 
um objeto for lançado no ar, verticalmente e para cima, 
no instante 0, de uma altura H pés*, com velocidade ini-
cial V pés por segundo, então, no instante t segundos, a 
altura do objeto será h (t) pés, em que

h(t) = − 16,1t 2 + Vt + H.

Essa fórmula utiliza apenas a força gravitacional, igno-
rando a resistência do ar. Ela é válida apenas até que o 
objeto bata no solo ou em qualquer outro objeto.

 1  Suponha que uma bola seja arremessada no ar, ver-

ticalmente e para cima, de uma altura de 5 pés (≈ 1,52 

m), com velocidade inicial 20 pés (≈ 6 m) por segundo.

(a) Quanto tempo leva a bola até bater no solo?

(b) Quanto tempo leva a bola até atingir a sua altura 

máxima?

(c) Qual é a altura máxima da bola?

 2  Suponha que uma bola seja arremessada no ar, verti-

calmente e para cima, de uma altura de 4 pés (≈ 1,2 m), 

com velocidade inicial 40 pés (≈ 12 m) por segundo.

(a) Quanto tempo leva a bola até bater no solo?

(b) Quanto tempo leva a bola até atingir a sua altura 
máxima?

(c) Qual é a altura máxima da bola?

 3  Suponha que uma bola seja arremessada no ar, ver-

ticalmente e para cima, de uma altura de 5 pés (≈ 1,52 

m). Qual deve ser a velocidade inicial da bola para que 

ela permaneça no ar durante 4 segundos?

 4  Suponha que uma bola seja arremessada no ar, verti-

calmente e para cima, de uma altura de 4 pés (≈ 1,2 m). 

Qual deve ser a velocidade inicial da bola para que ela 

permaneça no ar durante 3 segundos?

* 1 pé é aproximadamente igual a 30,5 cm. (N.T.)

 5  Suponha que uma bola seja arremessada no ar, verti-

calmente e para cima, de uma altura de 5 pés (≈ 1,52 m). 

Qual deve ser a velocidade inicial da bola para que ela 

atinja sua altura máxima após 1 segundo?

 6  Suponha que uma bola seja arremessada no ar, verti-

calmente e para cima, de uma altura de 4 pés (≈ 1,2 m). 

Qual deve ser a velocidade inicial da bola para que ela 

atinja sua altura máxima após 2 segundos?

 7  Suponha que uma bola seja arremessada no ar, ver-

ticalmente e para cima, de uma altura de 5 pés (≈ 1,52 

m). Qual deve ser a velocidade inicial da bola para que 

ela atinja uma altura de 50 pés (≈ 15,2 m)?

 8  Suponha que uma bola seja arremessada no ar, verti-

calmente e para cima, de uma altura de 4 pés (≈ 1,2 m). 

Qual deve ser a velocidade inicial da bola para que ela 

atinja uma altura de 70 pés (≈ 21,3 m)?

 9  Suponha que um computador do tipo notebook te-

nha caído acidentalmente de uma prateleira que está a 

uma altura de 6 pés (≈ 1,8 m). Quanto tempo levará o 

computador até bater no solo?

10  Suponha que um computador do tipo notebook te-

nha caído acidentalmente de uma mesa que está a uma 

altura de 3 pés (≈ 0,9 m). Quanto tempo levará o com-

putador até bater no solo?

Alguns computadores do tipo notebook possuem um sen-

sor que detecta alterações súbitas no movimento e desli-

gam o disco rígido do notebook, protegendo-o de algum 

dano.

11 Suponha que o mecanismo de detecção/proteção de um 

computador do tipo notebook leve 0,3 segundo depois 

que o computador começa a cair para entrar em funcio-

namento. Qual é a altura mínima da qual o computador 

Isaac Newton mostrou que 

a órbita de um cometa em 

torno de uma estrela é uma 

elipse ou uma parábola 

(raro) ou uma hipérbole com 

a estrela em um dos focos. 

Por exemplo, se as unidades 

forem escolhidas de tal modo 

que a órbita de um cometa 

seja o ramo  superior da 

hipérbole 
2 2

1
16 9
y x− = , então 

a estrela deve estar situada 

em (0, 5).
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Calculadoras e dos computadores evoluíram desde a capacidade de efetuar cálculos 

aritméticos até a de apresentar amplas habilidades simbólicas e gráficas. Por enquanto, 

vamos focar na habilidade das calculadoras simbólicas de efetuar simplificações algé-

bricas. Em capítulos posteriores, ilustraremos as habilidades gráficas e capacidades al-

gébricas adicionais que esses equipamentos modernos possuem.

Uma calculadora simbólica pode manipular tanto símbolos quanto números. Como 

existe uma enorme variedade de calculadoras simbólicas e gráficas, disponíveis tanto 

como equipamentos portáteis quanto como softwares de computadores, é impraticável 

mostrar como todas funcionam.

Nos exemplos, ao longo deste livro, que dependerem de calculadoras simbólicas 

ou gráficas, será utilizado o WolframAlpha (www.wolframalpha.com), que é o progra-

ma de calculadora simbólica e gráfica (e muito mais) disponível grátis na Web. Para 

seguir os exemplos, você não precisa necessariamente usar o WolframAlpha; sinta-se à 

vontade para em vez disso usar sua calculadora ou seu software favorito. Se você domi-

nar habilidades computacionais avançadas, você pode querer dar uma olhada no Sage  

(www.sagemath.org), que sob alguns aspectos é mais poderoso que o WolframAlpha, 

embora não seja tão fácil de usar.

O WolframAlpha e o Sage possuem alguns recursos incomuns. Por isso, mesmo se 

você tiver a sua própria calculadora simbólica, você deve dar uma olhada nesses progra-

mas para conhecer o tipo de poder computacional que está agora facilmente disponível. 

Citamos abaixo algumas das vantagens de utilizar-se o WolframAlpha ou o Sage no 

mínimo ocasionalmente:

 O WolframAlpha e o Sage são gratuitos.

 O WolframAlpha e o Sage são mais poderosos que as calculadoras simbólicas pa-

drão, permitindo certos cálculos que não podem ser efetuados por uma calculadora 

portátil.

 O tamanho maior, a resolução e a cor melhores, em uma tela de computador tornam 

os gráficos produzidos pelo WolframAlpha e pelo Sage mais informativos que os 

gráficos de uma típica calculadora gráfica portátil.

 O WolframAlpha é muito fácil de usar. Em particular, o WolframAlpha não possui as 

exigências rígidas de sintaxe associadas a muitas calculadoras simbólicas.

O exemplo a seguir mostra como utilizar o WolframAlpha como uma calculadora 

simbólica baseada na Web.

Utilize o WolframAlpha para expandir a expressão (x – 2y + 3z)2.

solução Aponte um navegador para www.wolframalpha.com. Digite

expand (x – 2y + 3z)^2

e depois pressione a tecla  do seu teclado ou clique na caixinha  ao lado direito 

da caixa de entrada do WolframAlpha, obtendo o resultado

x 2 − 4xy + 6xz + 4y 2 − 12yz + 9z2.

Se você quiser ver como esse resultado foi calculado, clique em Show steps, à direita da 

caixa do resultado, e você verá (em mais detalhes do que você provavelmente gostaria) 

como a propriedade distributiva foi utilizada múltiplas vezes até produzir o resultado 

fornecido.

O exemplo a seguir é apresentado principalmente para mostrar que, em calculado-

ras simbólicas, à vezes precisamos usar parênteses, mesmo quando estes não aparecem 

na notação matemática usual.

EXEMPLO 10

Algumas calculadoras podem 

efetuar aritmética racional, o 

que significa que 
1
3 + 2

5

fornece o resultado 11
15

 em  

vez de 0,7333333.

Como é comum nos 

computadores, uma potência 

é representada por um 

acento circunflexo.

A opção Show steps não 

está disponível para todos os 

resultados do WolframAlpha.
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Resumo do Capítulo 
Ao final de cada capítulo, o livro pontua as 
habilidades mais importantes que foram 
apresentadas e propõe uma reflexão ao estudante 
para que ele avalie o aprendizado dos tópicos. 

Questões de Revisão do Capítulo 
Para melhor fixação dos temas, os capítulos são 
concluídos com uma lista de exercícios de revisão.

Os exercícios e problemas que requerem 
o uso de calculadora são indicados por um 
ícone.

Exemplos
Alguns exemplos utilizam calculadoras simbólicas e gráficas 
– WolframAlpha (www.wolframalpha.com) –, e programas 
de computador – Sage (www.sagemath.org) – para facilitar a 
resolução de certos cálculos que não podem ser efetuados por uma 
calculadora portátil.
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