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Introdução
A

qui está você, pensando em ler um livro sobre Álgebra II. Não é um
romance misterioso, embora seja possível encontrar pessoas que achem
que matemática em geral é um mistério. Não é um relato histórico, embora
encontremos algumas curiosidades históricas espalhadas aqui e ali. Não se
trata de ficção científica; a matemática é uma ciência, mas você encontrará
mais fatos que ficção. Como Joe Friday (estrela da antiga série Dragnet) diz,
“Os fatos, madame, apenas os fatos”. Este livro não é uma leitura leve, embora
eu tente usar de humor sempre que possível. O que você encontra aqui é uma
amostra de como eu ensino: revelando mistérios, trabalhando com perspectivas
históricas, oferecendo informações e apresentando os tópicos de Álgebra II com
humor. Este livro possui o melhor de todos os estilos literários! Com o passar
dos anos, eu experimentei muitas abordagens de ensino da álgebra, e espero
que, com este livro, esteja ajudando você a lidar com outros métodos de ensino.

Sobre Este Livro
Como você está interessado neste livro, provavelmente se encaixa em uma
dessas quatro categorias:
U Você acabou de terminar Álgebra I e tem vontade de começar essa nova
aventura.
U Faz um tempo que não estuda álgebra, mas matemática sempre foi seu
ponto forte, por isso, não quer começar tão do começo.
U Seu filho é um aluno que está começando a estudar ou tendo um pouco
de problema com as aulas de Álgebra II e você quer ajudar.
U Você tem uma curiosidade natural sobre ciência e matemática e quer
estudar tudo o que há de bom em Álgebra II.
Independentemente da categoria que represente (e eu posso ter ignorado uma
ou duas), você encontrará o que precisa neste livro. É possível que encontre
alguns tópicos avançados de álgebra, mas também discuto o necessário sobre
o básico. Você encontrará muitas ligações — as maneiras como diferentes
tópicos da álgebra se conectam uns com os outros e como a álgebra se
conecta a outras áreas da matemática.
Afinal, as diversas outras áreas da matemática influenciam Álgebra II. A
álgebra é o passaporte para estudar cálculo, trigonometria, teoria dos
números, geometria e todos os tipos de matemática divertida. A álgebra
é básica, e aquela que você encontra aqui o ajudará a aprimorar suas
habilidades e conhecimentos para que você possa se sair bem em cursos de
matemática e, possivelmente, estudar outros tópicos dessa área.
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Convenções Usadas Neste Livro
Para ajudá-lo a percorrer este livro, uso as seguintes convenções:
U Itálico em termos matemáticos especiais, que defino para que você não
tenha que fazer pesquisa.
U Negrito para indicar palavras-chave em listas de tópicos ou as partes de
ação em passos numerados. Descrevo muitos procedimentos algébricos
em um formato passo a passo, e depois uso esses passos em alguns
exemplos.
U Textos complementares são caixas com fundo cinza que contêm
informações que você pode achar interessante, mas esses textos não são
necessariamente críticos para o seu entendimento do capítulo ou tópico.

Penso que...
Álgebra II é essencialmente uma continuação de Álgebra I, por isso, há
algumas suposições que preciso fazer sobre alguém que quer (ou que precisa)
estudar álgebra com mais profundidade.
Suponho que uma pessoa que está lendo sobre Álgebra II já tenha um
entendimento da aritmética de números com sinais — como combinar
números positivos e negativos e chegar ao sinal correto. Outra suposição que
faço é que você saiba corretamente a ordem das operações. Trabalhar com
equações e expressões algébricas requer que você conheça as regras sobre a
ordem. Imagine-se em uma reunião ou em um tribunal. Você não ia querer ser
taxado de desordenado!
Suponho que as pessoas que concluem Álgebra I com êxito saibam resolver
equações e desenhar gráficos básicos. Embora eu revise brevemente esses
tópicos neste livro, suponho que você tenha um conhecimento geral dos
procedimentos necessários. Também suponho que conheça os termos básicos
com que se depara em Álgebra I, como:
U binômio: uma expressão com dois termos.
U coeficiente: o multiplicador ou fator de uma variável.
U constante: um número que não muda em valor.
U expressão: combinação de números e variáveis agrupados — sem ser
uma equação ou desigualdade.
U fator: algo que se multiplica por outra coisa.
U fatorar: mudar o formato de diversos termos adicionados em um
produto.

Introdução
U linear: uma expressão na qual a potência mais alta de qualquer termo
variável é um.
U monômio: uma expressão com apenas um termo (literal).
U polinômio: uma expressão com diversos termos (literais).
U quadrática: uma expressão na qual a potência mais alta de qualquer
termo variável é dois.
U simplificar: alterar uma expressão para um formato equivalente
que você combinou, reduziu, fatorou ou, de outra forma, tornou mais
trabalhável.
U resolver: encontrar o valor ou valores da variável que torna uma
afirmação verdadeira.
U termo: um agrupamento de constantes e variáveis conectados por
símbolos de multiplicação, divisão ou agrupamento e separados de
outros termos constantes e variáveis por adição ou subtração.
U trinômio: uma expressão com três termos (literais).
U variável: algo que pode ter muitos valores (geralmente representado
por uma letra para indicar que há muitas opções para seu valor).
Se você se sentir um pouco confuso após ler alguns capítulos, uma boa ideia
é consultar o livro Álgebra I Para Leigos, publicado pela editora Alta Books,
para obter uma explicação mais completa dos fundamentos básicos. Não
ficarei magoada se você o consultar; ele também foi escrito por mim!

Como Este Livro Está Organizado
Este livro é dividido em partes que discutem os fundamentos básicos,
seguidas por partes que discutem habilidades para a resolução de equações
e funções e, ainda, partes que apresentam algumas aplicações de tais
conhecimentos. Os capítulos em cada parte compartilham uma linha de
pensamento em comum, que ajuda você a manter tudo em ordem.

Parte I: Dominando as Soluções Básicas
A Parte I se concentra no básico da álgebra e em resolver equações e fatorar
expressões de maneira rápida e eficaz — competências que serão usadas durante
todo o livro. Por esse motivo, este material oferece consulta rápida e fácil.
Os primeiros quatro capítulos trabalham a resolução de equações e
desigualdades. As técnicas que discuto nesses capítulos não apenas mostram
como encontrar as soluções, mas também como escrevê-las de forma que
qualquer pessoa que leia seu trabalho possa entender aquilo que encontrou.
Eu começo com equações lineares e desigualdades e depois sigo para
quadráticas, equações racionais e equações radicais.
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O capítulo final oferece uma introdução (ou lembrete, conforme for o caso)
do sistema de coordenadas — o meio padrão usado para desenhar o gráfico
de funções e expressões matemáticas. Usar o sistema de coordenadas é
mais ou menos como ler um mapa, no qual você liga as letras aos números
para encontrar uma cidade. Os gráficos tornam os processos algébricos mais
claros, e desenhar gráficos é uma boa maneira de trabalhar com sistemas de
equações — procurando pelos lugares onde as curvas são intersectadas.

Parte II: Enfrentando as Funções
A Parte II trabalha com os diversos tipos de funções encontradas em Álgebra
II: funções algébricas, exponenciais e logarítmicas.
Uma função é um tipo muito especial de relação que você pode definir com
números e letras. O mistério envolvendo algumas expressões e funções
matemáticas se esclarece quando aplicamos as propriedades básicas da
função, que eu apresento nesta parte. Por exemplo, o domínio de uma função
tem a ver com as assíntotas de uma função racional, e o inverso de uma
função é essencial para funções exponenciais e logarítmicas. Existem muitas
ligações.
Alguns desses termos parecem um pouco assustadores (assíntota, domínio,
racional, e assim por diante)? Não se preocupe. Eu explico todos em detalhes
nos capítulos da Parte II.

Parte III: Conquistando Seções Cônicas e
Sistemas de Equações
A Parte III se concentra na elaboração de gráficos e nos sistemas de equações
— tópicos que são apresentados conjuntamente devido às suas propriedades
e métodos que se sobrepõem. Desenhar um gráfico é mais ou menos como
pintar um quadro; você vê aquilo que o criador quer que você veja, mas
também pode procurar pelos significados ocultos.
Nesta parte, você descobrirá maneiras de representar curvas matemáticas
e sistemas de equações, e encontrará métodos alternativos para resolver
esses sistemas. Sistemas de equações podem conter equações lineares
com duas, três e até mais variáveis. Sistemas não lineares possuem curvas
intersectadas por linhas, círculos intersectados uns pelos outros, e todo tipo
de combinações de curvas e linhas que cruzam e recruzam umas às outras.
Você também descobre como resolver sistemas de desigualdades. Isso exige
um pouco de serviço na sombra — oops, não, serviço de sombreado. As
soluções são seções inteiras de um gráfico.

Introdução

Parte IV: Acelerando o Ritmo com
Conceitos Avançados
Acho difícil classificar os capítulos na Parte IV em uma única palavra ou frase.
Podemos simplesmente chamá-los de especiais ou consequentes. Entre os
tópicos que discuto estão as matrizes, que oferecem maneiras de organizar
os números e realizar operações com eles; sequências e séries, que oferecem
outras maneiras de organizar os números, mas com regras melhores e mais
claras de falar sobre eles; e o conjunto, um método organizacional com uma
aritmética própria e especial. Parece que todos os tópicos daqui apresentam
uma linha de organização comum, mas na verdade são bastante diferentes
e interessantes de estudar e trabalhar. Após ter concluído essa parte, você
estará em sua melhor forma para ter aulas de matemática de nível avançado.

Parte V: A Parte dos Dez
A Parte dos Dez oferece listas de curiosidades. Muitas coisas boas vêm em
grupos de dez: dedos das mãos e dos pés, notas de dinheiro e as coisas da
minha lista! Todo mundo tem uma maneira única de pensar sobre números e
operações com números; nesta parte, você encontra dez maneiras especiais
de multiplicar números de cabeça. Aposto que nunca viu todos esses truques
antes! Também existem muitas maneiras de categorizar o mesmo número. O
número nove é ímpar, um múltiplo de três e um número quadrado, apenas
para começar. Portanto, também apresento uma lista de dez maneiras únicas
de categorizar números.

Ícones Usados Neste Livro
Os ícones que aparecem neste livro são ótimos para chamar a atenção para
aquilo que você precisa lembrar ou o que precisa evitar ao estudar álgebra.
Pense nos ícones como placas ao longo da Estrada Álgebra II; você presta
atenção às placas — e não passa por cima delas!
Este ícone apresenta as regras da estrada. Não se pode ir a lugar algum sem
indicações — e em álgebra, não se pode chegar a lugar algum sem seguir as
regras que governam a maneira de lidar com as operações. No lugar de “Não
atravesse na faixa amarela,” você vê “Inverta o sinal ao multiplicar por um
negativo.” Não seguir as regras resulta em todo tipo de apuros com a Polícia
da Álgebra (isto é, seu professor).
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Este ícone informa quando você chegou a um ponto na estrada em que deve
absorver a informação antes de prosseguir. Pense nele como uma parada para
observar um pôr do sol informativo. Não se esqueça que ainda há outros 50
quilômetros até o destino. Lembre-se de conferir suas respostas ao trabalhar
com equações racionais.

DO!
DA

Este ícone alerta em relação aos perigos comuns e deslizes que podem
enganar você — são do tipo “Cuidado com Desmoronamentos” ou “Via de
Cruzamento.” Aqueles que já passaram na sua frente descobriram que esses
itens podem causar grandes fracassos no futuro se você não tomar cuidado.

CIALISTA
PE

Sim, Álgebra II apresenta alguns itens técnicos que você pode se interessar em
conhecer. Pense no termômetro ou odômetro em seu painel. As informações
que eles apresentam são úteis, mas você pode dirigir sem elas, então, pode
simplesmente dar uma olhadela e seguir em frente se tudo estiver em ordem.

O DE ES
AP

CUI

Este ícone é como a placa que alerta sobre a presença de um estádio
esportivo, museu ou marco histórico. Use essas informações para aprimorar
sua mente, e coloque as informações em ação para melhorar suas habilidades
de resolução de problemas de álgebra.

-S
BRE E

LEM
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De Lá para Cá, Daqui para Lá
Estou muito contente que você esteja disposto, capaz e pronto para começar
uma investigação sobre Álgebra II. Se está tão animado que quer ler todo o
material do começo ao fim, ótimo! Mas você não precisa ler o material da
página um, depois a página dois e assim por diante. Pode ir direto para o
tópico ou tópicos que quer ou precisa, e consultar materiais anteriores se
necessário. Também pode pular adiante se sentir vontade. Incluo referências
cruzadas claras nos capítulos que indicam o capítulo ou a seção em que você
pode encontrar um tópico específico — especialmente se for algo que precisa
para o material que está estudando ou se o tópico estender ou se aprofundar
na discussão em mãos.
Você pode usar o sumário no início do livro e o índice no final para ir até
o tópico que precisa estudar. Ou, se é do tipo de pessoa mais espontânea,
erga o dedo, abra o livro e marque um ponto. Independentemente da sua
motivação ou da técnica que utilizar para ler o livro, você não se perderá, pois
pode seguir em qualquer direção a partir daqui.
Divirta-se!

Parte I:

Dominando as
Soluções Básicas
A 5a Onda

Por Rich Tennant

Fazer provas de álgebra era particularmente embaraçoso para o sr. Ed,
devido à sua incapacidade de manter seus cálculos para si mesmo.

O

Nesta parte...

s capítulos da Parte I oferecem o básico para resolver equações
algébricas. Começo com um lembrete de alguns dos pontos-chave
que você estudou em Álgebra I, muito tempo atrás (ou que parece ter
estudado há muito tempo, mesmo que você só tenha tirado um semestre
de folga ou estivesse de férias). Você logo se lembrará que resolver
uma equação para encontrar uma resposta é simplesmente formidável,
excelente, demais, ou seja qual for sua expressão favorita de apreço.
Após relembrar o básico, eu apresentarei uma série de novos
conceitos. Você descobrirá como resolver equações lineares, equações
quadráticas e com frações, radicais e expoentes complicados.
Encerrarei esta parte com um curso rápido de Gráficos Passo a Passo.
Tudo isso somente pelo preço da matrícula.

Capítulo 1

Indo Além dos
Fundamentos da Álgebra
Neste Capítulo
!Observando (e usando) as regras da álgebra
!Adicionando a propriedade multiplicativa de zero ao seu repertório
!Elevando a potência exponencial
!Observando produtos especiais e fatoração

A

álgebra é um ramo da matemática que as pessoas estudam antes de
prosseguir para outras áreas ou ramos da matemática e da ciência. Por
exemplo, usam-se os processos e mecanismos da álgebra em cálculo para
concluir o estudo da mudança; usa-se álgebra em probabilidade e estatística
para estudar médias e expectativas; e usa-se álgebra em química para trabalhar
o equilíbrio entre compostos químicos. A álgebra sozinha é harmoniosamente
agradável, mas ela ganha nova vida quando utilizada para outras aplicações.

LEM

Qualquer estudo de ciência ou matemática envolve regras e padrões. Você
aborda o assunto com as regras e padrões que já conhece, e complementa
essas regras com um estudo mais aprofundado. A recompensa são todos os
novos horizontes que se abrem.

-S
BRE E

Qualquer discussão sobre álgebra presume que você esteja usando a
representação e a terminologia corretas. Álgebra I (consulte Álgebra Para
Leigos, da editora Alta Books) começa com a combinação correta dos termos,
a realização de operações com números com sinais e o uso de expoentes de
modo ordenado. Você também resolve os tipos básicos de equações lineares
e quadráticas. Álgebra II discute outros tipos de funções, como funções
exponenciais e logarítmicas, e tópicos que servem como pontos de introdução
para outros cursos de matemática.
É possível caracterizar qualquer discussão sobre álgebra — em qualquer nível
— da seguinte forma: simplificar, resolver e comunicar.
Detalhando um pouco mais, os fundamentos da álgebra incluem regras para
trabalhar com equações, regras para usar e combinar termos com expoentes,
padrões a serem usados ao fatorar expressões e uma ordem geral para
combinar todas as situações antecedentes. Neste capítulo, eu apresento esses
fundamentos para que você possa aprofundar seu estudo da álgebra e se sentir
confiante em suas capacidades algébricas. Consulte essas regras sempre que
necessário ao investigar os diversos tópicos avançados da álgebra.
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Detalhando as Propriedades
da Álgebra
Os matemáticos desenvolveram as regras e as propriedades usadas em
álgebra para que cada aluno, pesquisador, acadêmico curioso e nerd
entediado que trabalhassem com o mesmo problema chegassem à mesma
resposta — independentemente do tempo ou do lugar. Você não quer que as
regras mudem todos os dias (e eu não quero ter de escrever um novo livro
todos os anos!); quer consistência e segurança, o que pode conseguir com as
fortes regras e propriedades da álgebra que apresento nesta seção.

Mantendo a ordem com a
propriedade comutativa
A propriedade comutativa se aplica às operações de adição e multiplicação.
Ela afirma que você pode mudar a ordem dos valores em uma operação sem
mudar o resultado final:
a+b=b+a

Propriedade comutativa da adição

a.b=b.a

Propriedade comutativa da multiplicação

Se você adicionar 2 e 3, obterá 5. Se adicionar 3 e 2, ainda obterá 5. Se você
multiplicar 2 por 3, obterá 6. Se multiplicar 3 por 2, ainda obterá 6.
As expressões algébricas geralmente aparecem em uma ordem específica, o
que é útil quando você tem de lidar com variáveis e coeficientes. A parte do
número vem primeiro, seguida pelas letras, em ordem alfabética. Mas a beleza
da propriedade comutativa é que 2xyz é o mesmo que x2zy. Você não tem um
bom motivo para escrever a expressão nessa segunda ordem misturada, mas
é útil saber que pode trocar a ordem quando precisar.

Mantendo a harmonia do grupo com a
propriedade associativa
Assim como a propriedade comutativa (consulte a seção anterior), a
propriedade associativa se aplica somente às operações de adição e
multiplicação. A propriedade associativa afirma que você pode mudar o
agrupamento das operações sem mudar o resultado:
a + (b + c) = (a + b) + c
a (b

. c) = (a . b)c

Propriedade associativa da adição
Propriedade associativa da multiplicação

