
Produto Interno 

 

INTRODUÇÃO 

Galera, vamos aprender agora as definições e as aplicações de Produto Interno. Essa matéria não é 

difícil, mas para ter segurança nela é necessário que o aluno tenha certa bagagem em relação a 

exercícios. Então, aconselhamos que tentem resolver os exercícios, mesmo os que estão resolvidos 

durante a explicação. Bons estudos, pessoal! 

1 O QUE É UM PRODUTO INTERNO 

Muitos professores conceituam o produto interno apenas como a operação que relaciona dois 

vetores a um número, provavelmente o seu professor também falou 

isso. 

  

 

 

 Bem, produto interno serve para determinar ângulos e distâncias 

entre vetores e é representado por                (chama-se 

produto interno de v com w). 

Para uma operação ser considerada um produto interno, ela deve satisfazer as seguintes 

propriedades: 

(A) Simetria:              (Não importa a ordem dos vetores em que se aplica o Produto 

Interno). 

(B) Linearidade:                         (O produto interno de uma soma é a 

soma dos produtos internos entre os vetores, e o produto interno entre vetores multiplicados 

por constantes são essas constantes multiplicadas pelo produto interno). 

(C) Positividade:          para todo       

 

O tipo de produto interno que a gente mais vai utilizar é o produto escalar, aquele mesmo que 

vimos no ensino médio e na Física I. Ele é definido por: 

Sendo os vetores                                  pertencentes ao     

                     



Ou seja, 1ª componente de u multiplicado pela 1ª componente de v somado à 2ª componente de u 

multiplicado pela 2ª componente de v  somado à 3ª componente de u multiplicado pela 3ª 

componente de v. Lembrando que  se a operação for com vetores no    teríamos até as quartas 

componentes, e por aí vai... 

Ah, uma coisa superimportante. Quando os enunciados das questões pedirem pra você fazer um 

produto interno entre dois vetores, sem definir como seria esse produto interno, você deve utilizar 

o produto escalar. 

Tudo certo? Bora ver na prática, então!! 

   : Encontre o produto interno entre os vetores                                       . 

Resposta: 

Como vimos, o autor nos pediu para calcular o produto interno, mas não definiu qual usar. Então qual a 

gente usa? Sim, o produto escalar. Logo, temos: 

                                   

Mais um? 

   : Diga se a operação                              é um produto interno. 

Resposta: 

Para ver se a operação é um produto interno devemos, antes de tudo, ver se a operação atende as 

propriedades de um produto interno. 

Vamos testar as propriedades: 

a) Simetria: 

Para testar as operações, usamos                         . 

A simetria nos diz que            . 

Temos que: 

                               . 

                           . 

Logo,           .  

 

b) Linearidade:  

Se for um produto interno, a gente vai ter que                  

Aplicando a operação em <      , a gente vai ter: 

                                       



                                  

Logo, propriedade satisfeita.  

 

c) Positividade: 

      deve ser maior que zero. 

         
     

               
     

        

Para testar a positividade, vamos ensinar um bizu que simplificará muito a sua vida, aproveita porque 

isso nem os professores costumam comentar, nem é comum de encontrar em livros. 

Bora lá! 

Sendo o produto interno algo do tipo                  , definimos a matriz A como a matriz 

dada por: 

   
  

  

 
   

  

Se os autovalores dessa matriz forem todos positivos ela será sempre positiva! Fácil né? Então vamos 

resolver a nossa questão. 

   
     

     
   

   
   

  

Para determinar os autovalores, utilizamos             

 
     
     

                         

Logo, os autovalores são    
    

 
      

    

 
, ambos maior que zero logo a propriedade de 

positividade é satisfeita, e a operação pode ser considerada um produto interno!   

 

UFA!! Dá trabalho né? Nem sempre os professores pedem pra a gente dizer se é um produto interno ou 

não, mas se pedirem, a gente já sabe. 

 

E se o cara vier com polinômio?  

 

 



Relaxa, que para o aluno do Engenharia Fácil, isso não é problema.  É a mesma coisa do que a gente já 

fez! 

   : Considere o conjunto dos polinômios de grau 2,   , dotado do produto interno       

                              calcule o produto interno entre p(x)=x e q(x)=x³-1. 

Resposta: 

É simples. Devemos somente substituir os polinômios nos devidos pontos. 

                           

                         

Logo: 

                          

Viu? Não é nada difícil. :P 

Dando prosseguimento ao assunto, lembra que eu falei que o produto interno define ângulos e 

distâncias? Pois bem, vamos ver algumas aplicações que o produto interno nos dá com ângulos e 

distâncias. 

2 MÓDULO DE UM VETOR 

Aqui na Álgebra Linear, o módulo também pode ser chamado de norma. É justamente o tamanho , o 

comprimento do vetor.No caso de um vetor    qualquer, o seu módulo é representado por        e 

pode ser calculado por: 

              

Tá beleza!Mas de onde surgiu isso? 

Para mostrar de onde veio , vamos desenhar primeiro um vetor em duas dimensões com componentes 

(a,b). 

 

Para determinar o tamanho deste vetor, podemos utilizar o Teorema de Pitágoras. Logo, temos: 

                          



Sabemos que h equivale ao módulo do vetor    ,logo: 

                                               

              

Também podemos fazer isso para 3 ou mais dimensões, lembrado que vetores contidos em dimensões a 

partir do    não são possíveis de ser visualizados, entretanto a gente pode calcular a sua norma. 

   :Calcule a norma do vetor         . 

Resposta: 

Aplicando o que acabamos de aprender, temos: 

                           

   : Sabendo que o vetor      é a diagonal de um cubo de aresta de tamanho 1 , e que ele é dado por 

            , quais são os possíveis valores de a? 

Resposta: 

Sabemos que a diagonal de um cubo é dada por    x aresta, temos: 

              

Da definição de módulo, temos: 

                   

Elevando os dois lados ao quadrado, temos: 

                 

                 

Logo, a gente vê que existem dois possíveis valores para a para que o vetor      tenha módulo     

      

3 DISTÂNCIA ENTRE VETORES 

Podemos definir a distância entre dois vetores como a norma da diferença entre eles, ou seja: 

               

                                                                  distância entre u e v 

Só isso? Mas de onde veio isso? 

Bem, sendo dois vetores          quaisquer no   , temos: 



 

Essa relação pode ser utilizada para vetores em qualquer dimensão. 

Vamos aos exemplos. 

   : Calcule a distância entre os vetores           contidos no   , dados por: 

                                

Resposta: 

Aplicando a relação que a gente acabou de ver, temos: 

                           

Mas quem é w-j? 

                                     

                                                        

Tranquilo né? Vamos fazer mais um. 

   : Um garoto queria ir ao Maracanã um jogo do seu time de coração, porém ele nunca tinha havia 

andado de metrô no Rio de Janeiro. Ao perguntar a um colega como chegar lá ele informou: “Você pode 

pegar um ônibus e na central e pegar o metrô linha 1 ( laranja) que quando passar no Maracanã você 

desce”. E isso ele fez, ao chegar na estação São Francisco Xavier percebeu que a informação do seu 

amigo estava errada e que ele estava a cerca de 3km do Maracanã, e então decidiu ir a pé. Sabendo que 

a posição da estação São Francisco Xavier é dada pelo vetor (-2,-2,1) em km ,que a Central é a origem e 

que a posição do Maracanã é dada por (a,0,0) também em km . Qual é a distância do Maracanã pra 

Central? 

               

Logo, percebemos que        é o 

vetor que liga os outros dois vetores, 

logo a distância entre       e       é o 

comprimento do vetor         dado 

por: 



 

Resposta: 

Bora lá! 

Como vimos,a distância entre dois vetores             pode ser dada por: 

                  

                                          

Como a distância entre as estações é de 3km, temos: 

                                        

A norma ou comprimento de um vetor    é dado pela seguinte operação: 

                

Logo, temos: 

                                       

               

          

        

         

Logo,            . 

Como o Maracanã não fica na Central (rs), devemos utilizar a=-4. 

Temos que a distância entre o Maracanã e a Central é o tamanho do vetor que representa a posição do 

Maracanã, logo: 

                                                               



4 VETORES UNITÁRIOS 

Um vetor é considerado unitário quando o seu módulo vale 1. Para representar um vetor que é unitário, 

substituímos a seta em cima da letra que representa o vetor e colocamos um acento circunflexo, ou seja, 

o vetor v é representado por    Logo,         . 

Podemos também normalizar um vetor que não é unitário apenas dividindo o próprio vetor pelo seu 

módulo, ou seja,    
   

       
. Esse vetor também pode ser chamado de versor (vetor que dá a direção). 

Mas pra que serve a normalização de um vetor? 

Mais na frente daremos algumas aplicações para isso, com as projeções. Mas, sabemos que o vetor 

normalizado nos dá a direção de um vetor, com o módulo de apenas uma unidade. 

   : Normalize o vetor                     . 

Resposta: 

Como vimos, para encontrar o vetor normalizado    basta apenas dividir    pela sua norma.  

Logo, temos: 

   
  

      
 

             

                              
 

             

  
 

 

    
 

 
  

 

 
    

 

 
    

Vamos falar um pouco agora sobre ângulos. 

5 ÂNGULO ENTRE VETORES 

Lá na Física I, vimos uma definição de produto escalar que ainda não abordamos aqui. Lá, vimos que 

                     (isso vem das desigualdades de Cauchy-Schwarz), sendo   o ângulo entre os dois 

vetores. Aqui, utilizaremos a mesa coisa, só adaptaremos a notação. 

                       

Logo, a gente vai ter: 

     
     

          
                            

     

          
  

   : Encontre o ângulo entre os vetores contidos no    ,                        . 

Resposta: 

Fácil né? Só aplicar na fórmula. 



         
     

          
         

           

   
         

 

 
  

   : Encontre o menor ângulo entre os vetores em                         . 

Resposta: 

Mais uma vez aplicando a fórmula, temos: 

         
     

          
         

    

 
            

 

 
   

Eita! Os vetores são perpendiculares entre si. Show! Vamos agora estudar algumas propriedades entre 

vetores perpendiculares e ortogonais. 

6 ORTOGONALIDADE E COMPLEMENTO ORTOGONAL 

6.1 ORTOGONALIDADE 

Como acabamos de ver, o cosseno do ângulo entre dois vetores é dado por      
     

          
. 

Mas, se dois vetores forem perpendiculares entre si, o ângulo   entre eles é  
 

 
, e o seu cosseno é nulo. 

Logo: 

     

          
              

Saquei! Então, para saber se dois vetores são ortogonais entre si basta apenas verificar se o produto 

interno entre eles é zero. 

 Simples assim.  

A notação que representa que dois vetores          são ortogonais entre si é       . 

Ah! Uma observação, o vetor     é ortogonal a qualquer coisa, pois o produto interno de qualquer coisa 

com ele sempre será zero. 

Também podemos verificar se dois vetores são ortogonais calculando o módulo da soma deles.  

Como assim? 

Vejamos: 

                                           

Como os vetores são ortogonais,        . Logo se dois vetores são ortogonais obedecem a lei: 

                           
 

      
 

 

   :Verifique se os vetores abaixo são ortogonais entre si. 



                                      

Resposta: 

Devemos fazer o produto interno entre todos os vetores dois a dois. Se os resultados de todos forem 

zero, eles são perpendiculares entre si. Logo, temos: 

                       

                        

                         

Logo, eles todos são ortogonais entre si. :] 

Mais um. 

   : Encontre um vetor ortogonal    não nulo ao vetor            . 

Resposta: 

Puts,e agora? 

Agora a gente deve aliar o que a gente quer com o que a gente sabe. 

A gente sabe que para um vetor ser perpendicular a outro o produto interno entre eles é zero. Então, 

sendo    um vetor (a,b) qualquer, temos: 

              

            
 

 
  

Daí a gente pode dizer que para cada valor de b,  a vale    
 

 
 . 

Logo, se a =1,        
 

 
. Logo, um vetor normal a (3,7) é (1  

 

 
). 

6.2 COMPLEMENTO ORTOGONAL 
Temos como definição de complemento ortogonal, todos os vetores ortogonais a todos os vetores de 

um espaço. Sedo W um subespaço contido em    seu complemento ortogonal é representado por   . 

Mas como assim,todos os vetores ortogonais?  

Vamos ver algumas figuras: 



 

O complemento ortogonal de uma reta no    é outra reta, pois só existe uma reta ortogonal a 

cada reta nesta dimensão.Em dimensões maiores isto mudará, vejamos: 

  

O complemento Ortogonal a uma reta W no    é o plano    gerado por dois vetores, que são 

perpendiculares a W.   
      

  são ortogonais a W e geram   , que é um plano. Da mesma forma, o 

complemento ortogonal a um plano no    é uma reta. 

No primeiro caso estávamos em um espaço de duas dimensões, e a gente queria saber qual o 

complemento ortogonal de um subespaço de dimensão 1, e o seu complemento tinha dimensão 1.Já no 

segundo caso, no   , seu complemento tinha dimensão 2. 

O que dá pra sacar com isso? 

A dimensão do subespaço somado à dimensão do seu complemento ortogonal gera todo o espaço em 

que eles estão contidos. 

Sendo o espaço W contido em    ,temos: 

                 

Além disso, sabendo que W é ortogonal a todos os vetores de   ,e que    é uma combinação linear 

dos vetores que o geram (   
     

   temos: 



             
     

         
         

     

                          =0                        =0 

Alguns exemplos de  Complementos Ortogonais (verifique!!). 

 

Aqui, denomina-se de span o espaço gerado por certa quantidade de vetores. 

Mas como a gente faz isso na prática?  

Vamos aprender fazendo!! 

   : Determine uma base para    se: 

         

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

   

Resposta: 

Antes de tudo, devemos prestar atenção em qual dimensão do espaço em que os vetores estão, 

nesse caso o    (4 linhas). 

Como a gente viu agorinha mesmo, span é o espaço gerado por essas colunas aí. Para saber  

qual o espaço gerado por esses vetores basta saber a quantidade de vetores linearmente independentes 

que existem na base nada. 

Percebemos que a coluna 2 é a soma da coluna 1 com a coluna 3. 

 
    
    
    

         
    
    
    

         
    
    
    

 b+ 

Como temos 2 vetores linearmente independentes, o espaço gerado é de dimensão 2, logo: 

             

                   

Sabemos que o produto interno entre com     cada vetor que gera a base de W é zero.Então,a  

gente vai ter, chamando               



          

                         

                         

             

          

Vamos tentar achar uma solução pra isso!Fazendo a primeira equação menos a segunda, a gente 

vai ter: 

                             

         

Logo a solução será dada por: 

                            

Mas quem são        ? Só jogar em um dos produtos internos de novo que a gente descobre. 

                                            

                                            

Então, encontramos os vetores (1,-2,1,0) e (2,-3,0,1). 

Logo,                            (Combinação linear dos vetores geradores). 

Veremos agora uma propriedade que nos ajudará muito a resolver problemas de Núcleo e Imagem de 

complementos ortogonais. Fixe isso na sua cabeça pois é MUITO COMUM os professores cobrarem isso 

nas provas desse assunto, e muitas vezes é só saber essa relação e marcar a resposta certa.  

Sendo    o complemento ortogonal a A, temos: 

             
 
                     

Esta relação nos oferece outra linda (haha) relação. O Núcleo de uma matriz é perpendicular ao espaço 

gerado por ela. :O  

 Como a gente pode descobrir isso? Basta apenas saber o que é a imagem. Para definir a imagem 

nós devemos fazer a transposta de A. Logo a         seria a matriz A normal. Então percebemos que o 

Nuc(A) é igual a    Logo, o Núcleo é perpendicular a A.  

Bora ver isso na prática? 

   : (UFRJ-P4-2013.1-Modificada) Suponha que a matriz A é 3x3 e que seu núcleo é o plano x+y+z=0. 

Quem é a imagem de   ? 

Resposta: 

Percebemos logo que a dimensão do complemento é 1, pois estamos no espaço de dimensão 3 e o meu 

subespaço é um plano (dimensão 2), logo 3-2=1. 



Pelo teorema que acabamos de ver, temos que               . 

Logo, percebemos que o núcleo, que é o conjunto solução da equação dada (x,y,z) ,é o complemento 

ortogonal da imagem de   . 

Mas, podemos perceber que na equação do plano, temos um produto interno entre dois vetores, são 

eles <(1,1,1)|(x,y,z)>=0 . 

Mas caraaa! (x,y,z) é        , então o (1,1,1) será a         pois                    . 

Então                 

Just it. 

Podemos sempre perceber que o vetor que é ortogonal ao plano será sempre os coeficientes de x ,y e z 

na sua equação, a mesma coisa vale para as equações de uma reta em R³, por exemplo se a reta de um 

plano for dada pelas equações x+2y+z=0 e 2x+y=0, o seu complemento ortogonal será o plano formado 

pelos vetores (1,2,1) e (2,1,0).  

Sacou? Então agora é só exercitar e mandar super-ultra bem na prova! 

 

Exercícios Recomendados 

1) [UFRJ-P3-2014.2] Sejam u e v vetores ortogonais de    tal que                    . 

Qual dos vetores abaixo pode ser o vetor  ? 

a)            b)             c)              d)          

 

2) [UFRJ-P3-2014.2] Qual vetor abaixo pode ser a diagonal de um cubo de arestas de 
comprimento unitário em   ? 

 

 
3) [UFRJ-P3-2014.1] 

 
4) [UFRJ-P3-2012.2] 

 

 

 
Gabarito: 1) A  , 2) A  , 3) A  , 4) D 



 

Próxima apostila: Projeções e Produto Interno. 

 

Bons Estudos!! 

 

Dúvidas?  

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

contato@engenhariafacil@.net . 

 


