
Conceitos Básicos 

 

INTRODUÇÃO 

Esse material foi criado por um motivo: o curso de álgebra linear II da UFRJ parte do princípio que o 

aluno de Engenharia da UFRJ que faz a disciplina já conhece alguns conceitos fundamentais. Assim, é 

comum que os alunos fiquem bem perdidos no início do curso. Foi assim comigo, mas não precisa ser 

assim com você. Por isso, é muito importante que você dê uma estudada nesses conceitos no início do 

período. Este material resume o significado de alguns dos principais conceitos de Álgebra Linear, que 

serão importantes para você ao longo do semestre, e que podem ser encontrados no capítulo 1 do livro-

texto dos professores Marcos Cabral e Paulo Goldfeld, da UFRJ. Recomendamos que você também 

consulte o livro, que contém vários exercícios mais básicos, que ajudam a fixar o conteúdo. Pronto para 

começar? 

Nessa apostila, vamos abordar os seguintes conceitos: 

1. Vetores 

2. Combinação linear 

3. Espaço gerado 

4. Conjunto linearmente dependente e linearmente independente 

1 VETORES 

Os vetores são junto com as matrizes as principais ferramentas da disciplina de álgebra linear. Você 

certamente já teve contato com vetores em disciplinas passadas, ou ao menos no ensino médio. Lembra 

deles? A questão é que matérias diferentes podem acabar trabalhando com o conceito de vetores de 

formas diferentes. Já percebeu isso? 

1.1 REPRESENTAÇÃO DOS VETORES 
 

Na física, aprendemos que vetores são grandezas descritas não só por quantidades mas também por 

direção e sentido. No curso de álgebra, eles serão geralmente descritos por suas componentes na forma 

               , o que pensando bem, é uma outra forma de descrever o vetor, dizendo o quão 

grande é cada dimensão dele. Cada uma dessas componentes está descrevendo uma dimensão. Na 

Física, a gente decompõe as forças em cada eixo, pra facilitar os cálculos, certo? Aqui estamos fazendo 

algo parecido. 

Dá uma olhada nessa imagem! 



Figura 1.1.0 

São dados                                          

Esse vetor desenhado com auxílio de softwares de ponta foi decomposto em dois vetores que apontam 

nas direções dos eixos x e y. O que podemos tirar de informação dos dados? 

Podemos dizer que         mede 4 unidades na dimensão horizontal e 0 na vertical. Como ele é um vetor 

horizontal, era de se esperar esse valor pra vertical, certo? Analogamente, podemos dizer que o vetor 

        mede 0 na horizontal e 3 unidades na vertical. Mais uma vez, era de se esperar que a componente 

horizontal fosse nula. 

Ficou bem fácil de perceber que o vetor          terá um tamanho de 4 unidades na horizontal e um 

tamanho de 3 unidades na vertical, né? 

 

 

 

Deu pra pegar essa parte mais teórica? Se ficou alguma dúvida, não deixe de mandar uma mensagem 

pra gente! Após essa introduçãozinha ao que são os vetores, vamos dar uma olhada em algumas 

operações básicas envolvendo-os, que serão fundamentais no decorrer do curso. 

1.2 OPERAÇÕES COM VETORES 
 

Adição de vetores: 

                                          

Para que a adição de dois vetores seja possível, eles precisam ter a mesma dimensão. Não dá pra somar 

                  . Com essa condição sendo respeitada, basta somar as componentes da mesma 

dimensão. Vamos voltar ao exemplo da Figura 1.1.0? Você já deve saber pelos seus conhecimentos em 

física que as componentes         e         somadas são iguais ao próprio vetor   . Mas e se a gente não 

conhecesse o vetor   , como calcular a soma                ? 

                                     

CUIDADO! Dimensões com valor zero existem, então não ache que o vetor    tem mais 

dimensões que os outros dois vetores! 

 



O legal dessa operação é que ela é facílima, independente de quantas dimensões têm os vetores (DESDE 

QUE SEJA O MESMO NÚMERO DE DIMENSÕES PROS VETORES!), é só somar componente por 

componente. 

Multiplicação por escalar: Como o nome indica, essa operação é simplesmente o produto de um vetor 

por um escalar, na qual cada componente desse vetor é multiplicada pelo escalar. 

                              

Por exemplo:                      . 

   : Realize as operações a seguir quando possível: 

a)                             

b)                        

c)                    

d)                        

 

2 COMBINAÇÃO LINEAR 

 

O que é? 

Uma combinação linear de vetores é uma soma de múltiplos desses vetores. Se você multiplica o vetor 

   por um número real   e o vetor    por um número real   e somar esses dois termos, vai encontrar 

um vetor   definido por          . Dizemos que u é uma combinação linear dos vetores    e   , 

porque é a soma de um múltiplo de    com um múltiplo de    . 

Vamos ver um exemplo de como encontramos esse conceito nos sistemas (mais detalhes sobre eles na 

próxima apostila!)? 

 
      
      

  

Esse sistema pode ser escrito sob sua forma vetorial:                     . Estranhou essa nova 

forma de representar esse mesmo sistema? Essa notação é muito importante ao longo do curso, então é 

importante entender isso. Igualar dois vetores       e       significa dizer que as componentes deles 

são iguais (nesse caso, a=c e b=d). No nosso exemplo, a igualdade                     significa 

justamente que        e que       . 

Se você colocar em evidência as incógnitas do vetor teremos                      

Agora se definirmos os vetores         ,           e        , poderemos substituir na equação 

acima, e teremos          . Percebeu a relação dessa equação com a definição de combinação 



linear? Resolver a equação           significa buscar uma forma de escrever   como a soma de 

um múltiplo de     com um múltiplo de   . 

Portanto, podemos definir um vetor   como combinação linear dos vetores                 se 

existirem                      tais que                             , que é uma 

soma de múltiplos desses vetores. 

Vamos ver se você entendeu? Tente resolver essa questão: 

    Escreva o vetor           como combinação linear dos vetores dados (quando possível): 

a)                           ; 

b)                   

c)                          . 

Resolução: 

a) Perceba que os vetores dados formam a base canônica do espaço   , então podem formar qualquer 

vetor do    por meio de combinação linear, e os coeficientes serão exatamente os componentes do 

vetor  . Logo,                                   . Olha que incrível! Isso funciona para todos os 

vetores de qualquer dimensão! 

b)   não é combinação linear de (1,1,1) e (0,1,1). Perceba que uma combinação linear desses vetores 

será            . É fácil notar que o 2º e o 3º elementos serão sempre iguais. 

c) Desta vez, não há truque que nos salve de fazer um cálculo mais trabalhoso. Mas se você já entendeu 

como funciona, saberá que precisamos encontrar a, b e c tais que: 

                                . Se você ainda tiver dificuldades de resolver o sistema, 

não deixe de ler a apostila do Engenharia Fácil sobre Sistemas Lineares! 

3 ESPAÇO GERADO 

O espaço gerado por um conjunto de vetores nada mais é do que o espaço que contém todas as 

combinações lineares possíveis desses vetores. Esse conceito é mais difícil, mas vamos começar por 

exemplos mais simples e importantes. 

Pegue o caso da base canônica da questão anterior,                        . Se combinarmos esses 

vetores, teremos o vetor qualquer dentro do espaço definido por: 

                                      

Perceba que para quaisquer        , teremos           . Então o espaço gerado pelos vetores da 

base canônica de   dimensões é exatamente o   . 

     Qual será o espaço gerado pelos vetores                        ? 

Resolução: Sabemos que o espaço gerado por um conjunto de 3 vetores de 3 dimensões linearmente 

independentes será o próprio   . Isso é fácil de provar, é só combinarmos os vetores que formam o 



espaço, formando a base canônica. Nesse exemplo, perceba que o vetor (0,1,0) é ele próprio vetor da 

base canônica. E o vetor                          resultando em outro vetor da base canônica. E se 

fizermos 
 

 
        

 

 
        

 

 
                , resultando no outro vetor da base canônica. 

Aí você talvez esteja se perguntando porque que usamos o vetor (1,0,0) na combinação quando ele não 

era um dos vetores que o enunciado da questão forneceu. Mas lembre que o espaço gerado pelos 

vetores                         é o mesmo que pelos vetores                                , já que este 

último vetor é uma combinação linear dos vetores (1,2,0) e (0,1,0). Assim, podemos afirmar que o espaço 

gerado pelos vetores                         é o   . 

 

Dando continuidade ao assunto... 

A fórmula geral que define um espaço no    é        , sendo x uma variável. Esse espaço será uma reta: 

Percebeu a semelhança com as funções de uma variável? A parametrização dessa reta será            , 

onde     é a direção paralela ao vetor   . 

Parece difícil de entender, então vamos ver um exemplo. Primeiro, um mais simples: 

Se definirmos o espaço                         , teremos que a combinação linear dos dois 

resultará no vetor         sendo      . São portanto duas variáveis livres, logo formam o plano   . 

Vamos praticar? Resolva essa questão: 

     Determine a parametrização da reta paralela ao vetor (3,2,5) que contém o ponto (-2,3,0). 

Resposta:                   

 

Já a fórmula geral que define um espaço no    é              , sendo x e y variáveis. 

4 CONJUNTO LINEARMENTE DEPENDENTE / LINEARMENTE INDEPENDENTE 

 

Um conjunto de vetores é linearmente independente (LI) quando nenhum nos vetores é igual a uma 

combinação linear dos outros vetores do conjunto. Caso seja possível representar qualquer vetor como 

combinação linear dos outros vetores, chamamos o conjunto de linearmente dependente (LD). 

                           é um conjunto LI. Você não consegue representar qualquer um desses 

vetores como soma de múltiplos dos outros. Outro exemplo notável de conjunto LI é a base canônica, 

definida como                          . 

Quer um exemplo de conjunto LD?                              . Perceba que temos         

                    . 



É importante lembrar então que o espaço gerado por um conjunto linearmente dependente é igual ao 

conjunto linearmente independente que obtemos quando excluímos vetores que podem ser obtidos da 

combinação linear dos outros vetores. Por exemplo, o espaço definido por: 

                                                                                        

Por quê? Perceba que: 

a) o vetor         pode ser obtido através da combinação linear dos vetores         e        ; 

b) o vetor         pode ser obtido através da combinação linear dos vetores         e         ; 

c) o vetor         pode ser obtido através da combinação linear dos vetores         e        . 

Logo, o espaço gerado por dois desses vetores será o mesmo que o gerado pelos três. 

 

De uma forma mais prática, como determinar se o meu conjunto é LD ou LI? 

Para um conjunto ser Linearmente Independente todos os seus vetores devem ser linearmente 

independentes, mas, bastar ter apenas um vetor linearmente dependente que todo o conjunto se torna 

linearmente dependente. 

Desta forma, podemos fazer o seguinte: O cara lá me dá um conjunto com n vetores e me pergunta se o 

conjunto é LD ou LI. Pra determinar isso existem algumas formas: 

1° - Escalonar a matriz com os vetores em linha. 

Exemplo:                              . 

Devemos colocar esses vetores em linha numa matriz. 

 
  
  
  

  

Como vimos na apostila anterior, para escalonar, devemos fazer as operações: 

                

Daí fica a matriz... 

 
  
   
  

  

Ops, a gente viu que zerou uma linha, então o conjunto é LD, mas temos que os vetores (1,1) e (0,-1) 

são linearmente dependentes, assim como (1,1) e (2,1). 

2°- Se o número L de linhas for maior que o número C de colunas isso já diz que o conjunto é LD. 

Mas por que?? 



O considerado Teorema Fundamental da Álgebra Linear nos afirma que o número de linhas 

linearmente independentes é SEMPRE igual ao número de colunas linearmente independentes. Ou seja, 

uma matriz normal e a sua transposta terão sempre o mesmo número de vetores linearmente 

independentes.   

Vamos ver isso melhor na próxima apostila!! 

     Classifique os seguintes conjuntos em LD ou LI: 

a)                           

b)                                          

c)                        

Respostas: a)LD b)LI c)LD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Caro amigo, esse material foi feito com objetivo de facilitar a sua vida no curso, porque traz conceitos 

que serão empregados o tempo todo nos conteúdos da disciplina. Esperamos que você tenha gostado, e 

sugerimos que você treine fazendo alguns exercícios. Para complementar o seu conhecimento, não 

deixe de ler as próximas apostilas de álgebra do Engenharia Fácil! 

Exercícios Recomendados: 

1- Mostre que                              são LDs. 

 

2- Mostre que (1,1,1), (0,1,1) e (0,0,1 ) geram o    (Espaço de dimensão 3). 
 

3- Verifique se o vetor (1,1,-2,1,0) pode ser escrito como combinação linear de (1,0,1,-1,2),(0,1,0,-
2,1),(2,-1,2,0,3) e (2,2,2,-6,6). 
 

4- Diga se quais desses vetores são linearmente independentes entre si: 
(1,2,3,4), (1,1,1,1), (1,0,0,0),(3,3,4,5), (-7,0,1,2) 
Resposta: (1,2,3,4), (1,1,1,1), (1,0,0,0) ou qualquer combinação desses vetores 
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Bons Estudos!!  

Dúvidas?  

Acesse o Solucionador na página www.engenhariafacil.net ou mande email para 

contato@engenhariafacil.net  . 

 


