
Falando correctamente na linguagem ”Álgebra Linear”: expansão linear (span)

Comece por ler cuidadosamente as recomendações da página da disciplina.
Para a compreensão dum conceito chave, é necessário começar a formar no seu

cérebro uma imagem da definição desse conceito e de todas as ideias relacionadas.
Neste momento, o objectivo é dominar o conceito expansão linear (span) de p
vetores, L{v1, v2, ..., vp}, e o conceito de conjunto que gera Rn.

Tenha isto em atenção:

• escreva a definição de L{v1, v2, ..., vp} (experimente dizê-la alto a um co-
lega)

• explique o significado da frase: o conjunto {v1, v2, ..., vp} gera Rn;

• explique o significado equivalente de b pertence a L{v1, v2, ..., vp};

• decore o teorema das equivalências (Teorema 4 no livro) palavra por
palavra (se experimentar dizer por palavras suas o mais certo é não conseguir
reproduzir o sentido);

• faça algumas representações geométricas do conjunto L{v1, v2, ..., vp};

• identifique casos especiais (descreva e desenhe L{v1} e L{v1, v2});

• resuma o(s) procedimento(s) para identificar o conjunto;

• descreve as relações com outros conceitos, p.ex., com a independência linear.

Falando correctamente na linguagem ”Álgebra Linear”: linearmente
independentes (L.I.)

O objectivo é conseguir fundir todas as ideias associadas ao conceito de in-
dependência linear numa só ideia mental, e conseguir usar cada uma das suas
ramificações quando necessário. Também aqui as definições e os teoremas devem
ser copiados palavra por palavra. Reuna numa cábula as seguintes informações:

• definições de conjunto linearmente independente (L.I.) e linearmente de-
pendente (L.D.);

• descrições equivalentes;

• interpretações geométricas (faça desenhos);
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• descreva os casos especiais;

• dê exemplos e contra-exemplos;

• explique o(s) procedimento(s) para testar a independência linear.

Atenção: use a terminologia correctamente! O termo linearmente indepen-
dente aplica-se a conjuntos de vetores, mas nunca a matrizes e a sistemas de
equações. Podemos falar de colunas duma matriz como sendo L.I., mas dizer que
a matriz é L.I. não faz sentido. Pode falar-se de soluções L.I. dum SEL, mas o
termo ”SEL linearmente independente”nunca foi definido (nem vai ser). Final-
mente, dizer ”este vetor u é L.I. daquele vetor v ”é incorrecto. Deve dizer-se: ”os
vetores u e v são L.I.”(não é você que é L.I. dos seus pais, é a sua famı́lia que é
L.I., ou não)
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