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A FÓRMULA DE CAUCHY-CROFTON E APLICAÇÕES 

 
THIAGO MARIANO VIANA  

FERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
 

Esse trabalho tem por objetivo apresentar a fórmula de Cauchy-Crofton, que é um conteúdo de 
geometria diferencial, a qual não está inclusa na grade do curso de licenciatura em matemática, 
assim para desenvolvimento de competências na área de matemática foi desenvolvido uma 
pesquisa junto com um professor orientador, como parte das atividades do grupo 
PET/Matemática. Durante a pesquisa foi visto que a fórmula de Cauchy-Crofton nos permite 
associar uma medida das retas de uma região do plano ao perímetro de uma curva nessa região. O 
objetivo desse trabalho é encontrar um teorema que a grosso modo, descreve a seguinte situação. 
Seja C uma curva regular no plano consideramos todas as retas no plano que interceptam C e 
associamos a cada uma delas uma multiplicidade, que é o número de pontos de interseções com 
C. Vamos assim encontrar uma maneira de associar uma "medida" a esse dado conjunto de retas 
no plano. Com esse medida conseguimos prova o teorema de Cauchy-Crofton que diz, seja C uma 
curva regular de comprimento l. A medida do conjunto de retas (Contadas com multiplicidades) 
que intersectam C é igual a 2l. O trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, e 
apresentação de seminários com um professor orientador.  Para chegarmos a esse 
desenvolvimento primeiro foi feita um estudo de todo conteúdo de geometria diferencial sobre 
curvas parametrizadas. A princípio foi pesquisado todo o conceito de parametrização de uma 
curva em R^2 como encontrar o comprimento de arco. E então foi estudado o referencial de 
Frenet e suas implicações na interpretação de sua fórmula e suas aplicações. Por fim foi abordado 
o Teorema de Cauchy-Crofton, onde primeiramente desenvolvemos uma medida "razoável" das 
retas que passam por uma região do plano, e então associamos essa medida com uma curva em 
R^2. Durante o desenvolvimento do trabalho foi visto também as aplicações tanto da fórmula de 
Cauchy-Crofton quanto da própria geometria diferencial, na matemática e em outras áreas afins. 
 Ao finalizarmos os estudos de curvas no espaço concluímos que apesar do conteúdo não ser 
estudado na licenciatura, notamos através de exemplos que a formula de Cauchy-Crofton fornece 
ferramentas úteis para a resolução de exercícios em áreas fora da matemática.         
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DEMONSTRAÇÕES COM INDUÇÃO FINITA 
 

LUANA BEATRIZ CARDOSO  
JULIANO FERREIRA DE LIMA  

THIAGO MARIANO VIANA  
VANESSA DE FREITAS TRAVELLO  

ANTONIO CARLOS TAMAROZZI  
 

Neste trabalho descrevemos a experiência de um projeto de ensino desenvolvido pelo grupo de 
alunos e tutor do PET Matemática da UFMS/CPTL, com o objetivo de colaborar para a fixação de 
conceitos de indução finita aos alunos ingressantes no curso de Licenciatura em Matemática da 
instituição. O desenvolvimento do trabalho foi organizado de modo a construir gradativamente as 
noções de lógica e culminar com a técnica de demonstrações de resultados matemáticos através 
da indução finita, entendendo este, como um tópico essencial ao longo do curso de 
Matemática. O grupo PET/Matemática da UFMS/CPTL desenvolveu um material instrutivo 
propondo conteúdos e uma sequencia didática de problemas auxiliando neste processo 
construtivo da linguagem matemática necessária para aprofundamento, reflexões e uma melhor 
apreciação do conteúdo de indução finita. Objetiva-se explorar também algumas consequências 
do tópico a assuntos do primeiro ano do curso. O projeto de ensino foi oferecido através de 
minicursos semanais,, resolução de exercícios e exposições de seminários pelos participantes. 
Inicialmente fora aplicada uma avaliação com problemas básicos de matemática, visando à 
percepção dos alunos quanto ao conteúdo abordado, assim como relembrar princípios básicos de 
lógica, sobretudo associados ao uso adequado de conectivos lógicos. Além disto, o participante 
era confrontado com interpretações e consequências de algumas propriedades matemáticas que 
deveria obter a partir de enunciados de proposições. Ao final do projeto fora aplicada uma prova 
avaliativa da capacidade de abstração dos participantes bem como um breve questionário sobre o 
aproveitamento do projeto.  A condução do trabalho e material abordaram conteúdos da lógica 
matemática aplicado à técnicas de demonstrações (Demonstração direta, por contraposição, por 
contradição, contraexemplos e indução finita). O tópico de indução finita, alvo principal do 
trabalho, foi inserido com uma abordagem lúdica, através do chamado "efeito dominó", 
correspondente a uma sequencia de peças enfileiradas, sendo o objetivo derruba-las. A 
comparação com o processo de indução finita reside no fato de que, consegue-se derrubar todas 
as peças, não somente com a queda de algumas (1º. Passo de indução finita). Mas também deve 
ser assegurado que a queda de qualquer peça implique na queda da peça subsequente (2º. Passo 
de indução finita P(n) - > P(n+1) ). Este tratamento colaborou para a assimilação das duas etapas 
do processo indutivo e nas resoluções de exercícios deste tópico. As avaliações inicial e final 
mostraram um aproveitamento satisfatório para a maioria dos participantes do projeto. Na 
realidade local do curso de matemática da UFMS/CPTL em que os alunos do primeiro semestre, 
têm um contato inicial com princípios da lógica na disciplina "Álgebra I", o trabalho propiciou um 
complemento importante para a aplicação destes princípios para a sedimentação da linguagem 
requerida para o bom aproveitamento do curso.    FNDE     
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Comunicação oral  
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O USO DO SOFTWARE GEOGEBRA COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE CÁLCULO DIFERENCIAL 
E INTEGRAL 

 

ROGER GOMES SOARES DA SILVA  
EUGENIA BRUNILDA OPAZO URIBE  

 
O presente trabalho apresenta resultados do uso de uma ferramenta computacional para 
complementar e explorar conceitos de Cálculo Diferencial e Integral através da sua visualização 
geométrica, sendo desenvolvido como parte das atividades de pesquisa de um aluno vinculado ao 
grupo PET Conexões de Saberes - Matemática do CPTL/UFMS. Foi utilizado o software livre 
GeoGebra para explorar graficamente algumas definições e resultados importantes, buscando 
uma forma de facilitar a compreensão e o aprendizado.  O objetivo do trabalho é apresentar 
resultados do estudo realizado, dando ênfase à visualização geométrica como uma ferramenta 
importante, tanto na demonstração de teoremas, como na compreensão dos conceitos.  O 
trabalho foi desenvolvido através de estudo teórico e prático, com apresentação de seminários de 
discussão, resolução de exercícios, bem como a pesquisa e utilização de softwares para a 
exploração gráfica dos problemas e conceitos envolvidos.  O software GeoGebra foi utilizado na 
exploração de gráficos de funções, estudo de conceito de limite, derivada e retas tangentes, 
incluindo as principais propriedades, entre as quais podemos destacar o Teorema do Confronto, 
pontos de inflexão e extremos relativos, bem como problemas provenientes de aplicações. A 
utilização do software permitiu facilitar a compreensão de conceitos, permitindo obter ideias 
intuitivas, bem como uma visualização detalhada do comportamento das funções, motivando o 
aluno e instigando a curiosidade, gerando assim questionamentos que resultavam em novos 
exemplos. Podemos concluir que o uso do GeoGebra no ensino de Cálculo permite a 
experimentação de diversos exemplos, permitindo testar conjecturas, realizar interpretações 
geométricas, facilitando a compreensão dos conceitos envolvidos e auxiliando o processo de 
ensino-aprendizagem.    Programa de Educação Tutorial     
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POLINÔMIOS DE TAYLOR E SUA APLICAÇÃO NA APROXIMAÇÃO DE FUNÇÕES 
 

ANTONIO DA SILVA GOMES JÚNIOR  
EUGENIA BRUNILDA OPAZO URIBE  

 
Sequências e séries infinitas é um tema importante da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, 
bem como na disciplina de Análise Real. Sua importância surge através das aplicações, como por 
exemplo, a de representação de funções como soma de séries infinitas. Muitas funções 
importantes utilizadas na Matemática, bem como na Física e na Química, tais como as funções 
trigonométricas, função logarítmica, função exponencial e as funções de Bessel podem ser 
representadas como somas de séries de potências. Esta técnica permite, por exemplo, integrar 
funções que não tem antiderivadas elementares e aproximar funções por polinômios. Assim, o 
estudo teórico e aplicado do tema é importante para um aluno do Curso de Matemática, seja 
Licenciatura ou Bacharelado.  O objetivo deste trabalho é apresentar resultados de um estudo 
detalhado sobre a representação de funções por séries de potências e a aplicação do polinômio de 
Taylor na aproximação de funções.  A metodologia escolhida foi a de seminários semanais, 
complementados pela Resolução de Problemas, permitindo fixar e discutir os conceitos teóricos 
quanto às aplicações.  Assim, foram obtidos resultados teóricos, quanto à demonstração de 
proposições importantes sobre convergência de séries e seu uso para o estudo de série de 
potências, posteriormente foram estudadas as Séries de Taylor e de MacLaurin tentando 
responder basicamente duas perguntas: quais as funções que têm representações em série de 
potências? e, como achar tais representações?  A partir do estudo desenvolvido, foi possível 
estudar aplicações do Polinômio de Taylor para obter aproximações para várias funções 
importantes, tais como as funções trigonométricas e a função logarítmica, bem como a 
visualização geométrica destas aproximações através de gráficos obtidos utilizando o software 
livre GeoGebra.  O trabalho foi desenvolvido por um aluno do Curso de Licenciatura em 
Matemática, aplicando conceitos aprendidos na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, 
aprofundando a teoria e acrescentando conceitos que não fazem parte da grade do curso, bem 
como incluindo o uso de um software para visualização geométrica, unindo dessa forma teoria e 
prática. Foi possível comprovar a riqueza dos conceitos estudados e a diversidade de problemas 
em que aparece.    Programa de Educação Tutorial     
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SÓLIDOS PLATÔNICOS 
 

SÔNIA APARECIDA DE CAMARGO  
EUGENIA BRUNILDA OPAZO URIBE  

 
A Geometria Espacial é uma das unidades temáticas apontada nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais no tema estruturador Geometria e Medidas. Este tema pode desenvolver no aluno 
muito mais do que simplesmente habilidades relativas às grandezas, pode desenvolver a 
capacidade de perceber representações ou visualizações do mundo real encontradas em situações 
do quotidiano, bem como permitir conhecer o processo histórico de desenvolvimento da 
Geometria e da Matemática em geral. Por outro lado, o desenvolvimento dos conceitos necessita 
da habilidade de imaginação para que o seu aprendizado seja alcançado e os meios bidimensionais 
como o livro e a lousa são instrumentos insuficientes para propiciar este estímulo. Assim, a busca 
por alternativas para a confecção de materiais concretos e o uso de ferramentas computacionais 
que permitam aos alunos o manuseio e a interação com as figuras dos sólidos geométricos.  O 
presente trabalho foi desenvolvido como parte das atividades de pesquisa de uma aluna do Curso 
de Licenciatura em Matemática, com o objetivo de apresentar de uma maneira elementar as 
propriedades matemáticas, e os modelos concretos e virtuais dos poliedros convexos regulares, 
denominados sólidos platônicos, aos alunos do ensino fundamental e médio.  O trabalho é 
resultado de uma pesquisa teórica, desenvolvido através de levantamento histórico do tema, bem 
como de discussões com a orientadora e apresentações de seminários como parte das atividades 
do grupo PET conexões de Saberes - Matemática - UFMS/CPTL no estudo de Geometria Elementar. 
O trabalho incluiu uma etapa de leitura e resoluções de exercícios; desenvolvimento das 
atividades propostas.  Foram estudadas as propriedades matemáticas das formas poliédricas para 
identificar quantos vértices, arestas e faces cada tipo de poliedro possui e, ainda, foram 
confeccionados alguns modelos concretos em cartolina para que a percepção das formas pudesse 
estimular os sentidos do tato e da visão, bem como uma pesquisa por ferramentas 
computacionais que permitam a visualização das figuras no computador. Do estudo realizado 
podemos perceber que os resultados podem contribuir para o desenvolvimento da imaginação, de 
maneira a tornar o aprendizado destes conceitos acessíveis aos alunos do ensino fundamental e 
médio, superando, assim, a limitação dos meios bidimensionais como o livro e a lousa.  O trabalho 
mostra que não é só por intermédio do raciocínio lógico-dedutivo que o pensamento matemático 
encadeia logicamente os conceitos, mas, também, a intuição, o uso da imaginação e a visualização 
geométrica. Como continuidade do trabalho, buscando unir a teoria à prática, serão planejadas 
atividades associadas a conteúdos do Ensino Básico, de maneira à aplicar os resultados na 
escola.         
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TEOREMA DA DECOMPOSIÇÃO PRIMÁRIA 
 

MARCO ANTONIO TRAVASSOS  
FERNANDO PEREIRA DE SOUZA  

 
O presente trabalho aborda a decomposição de espaços vetoriais em soma direta de subespaços 
invariantes. Este é um trabalho destinado a alunos que tenham terminado um curso introdutório 
de álgebra linear e que estejam interessados em estudar a respeito. Neste trabalho iremos 
abordar alguns assuntos tais como: subespaços independentes; soma direta; projeções; 
subespaços invariantes e decomposição de espaços vetoriais em soma direta de subespaços 
invariantes.  O objetivo desse trabalho é responder a seguinte pergunta: "Dado um operador 
linear T sobre um espaço vetorial V arbitrário, será que é possível decompor o espaço V em soma 
direta de subespaços, sendo cada um desses subespaços invariantes sob T?" O trabalho é 
resultado de uma pesquisa teórica, desenvolvido através de discussões do tema com o orientador 
e apresentações de seminários como parte das atividades do programa PET - Matemática no 
estudo de Introdução à Álgebra Linear. O trabalho incluiu uma etapa de leitura e resoluções de 
exercícios, desenvolvimento das atividades propostas e a tabulação dos resultados obtidos. O 
estudo e as atividades desenvolvidas foram avaliados através da apresentação de seminários de 
discussão. A resposta para esta pergunta se encontra neste trabalho, mais precisamente em um 
teorema conhecido como Teorema da Decomposição Primária. Este teorema é muito importante 
na álgebra linear, pois garante que dado um operador linear T: V?V sobre um espaço vetorial V de 
dimensão finita, podemos decompor o espaço vetorial V como soma direta de k subespaços 
W_1,.,W_k, sendo cada um desses subespaços invariante sob T.  No Teorema da Decomposição 
primária como a dimensão de V é finita, é garantido a existência de um polinômio mônico p tal 
que p(T)=0. Na verdade a hipótese de V ter dimensão finita pode se substituída pela existência de 
um polinômio mônico p tal que p(T)=0. Respondendo a indagação inicial, se T é um operador 
diagonalizável sobre V, então sempre é possível decompor o espaço V em soma direta de 
subespaços, e mais, cada um desses subespaços é invariante sob T. De uma forma mais geral, o 
Teorema da Decomposição Primária garante que todo espaço vetorial V de dimensão finita pode 
ser decomposto em soma direta de k subespaços W_1,.,W_k, e que se T é um operador sobre V, 
então cada um desses subespaços é invariante sob T.          
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UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE MULTIPLICATION GAME NO AUXILIO DA APRENDIZAGEM DA 
MULTIPLICAÇÃO NA 5ª SÉRIE/6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

GUSTAVO ANTONIASSI OLIVEIRA  
 

As mudanças na sociedade são constantes e pode-se dizer que depois da Revolução Industrial na 
Inglaterra em meados do século XVIII e até hoje, estas mudanças acontecem de forma ainda mais 
rápida, acelerada pela criação das máquinas e em seguida, dos primeiros computadores. Num 
curto espaço de tempo os computadores deixaram de ser maquinas enormes para transformarem-
se em objetos portáteis que cabem nos bolsos. Com isso, a sociedade mudou com velocidade 
proporcional as novas tecnologias que modificam instantaneamente, não apenas nas indústrias, 
mas a vida social, pessoal e principalmente na educação. Neste trabalho, o uso do software 
Multiplication Game será utilizado como um jogo interativo com os alunos. No programa há 
necessidade de estudar continuamente a tabuada para alcançar os objetivos do jogo e também 
possui o intuito de auxiliar na aprendizagem da tabuada e identificar problemas na aprendizagem 
da multiplicação na 5ª série/ 6º ano do ensino fundamental, procurando não avaliar se o software 
tem resultados positivos ou negativos, mas verificar a possibilidade de se ter uma aula 
diferenciada e dinâmica com os alunos com um software simples e de fácil manuseio, deixando 
em aberto a oportunidade de futuros trabalhos sobre os resultados ou utilização de outros 
recursos e métodos.  Utilizar o software Multiplication Game no auxilio da aprendizagem da 
multiplicação na 5ª série/6º ano do ensino fundamental como meio de aprimoramento do 
conhecimento dos alunos e método diversificados de avaliação continua. Primeiramente cada 
aluno será sobmetido a um questionário que irá coletar dados referentes ao interesse do aluno na 
aprendizagem da multiplicação, sua opinião sobre os métodos dos professores para ensinar a 
multiplicação, aprovação ou não das chamadas orais de tabuadas e se ele teria interesse maior no 
conteúdo se fosse utilizado algum tipo de recurso tecnológico. Após este questionário será 
apresentado aos alunos o software Multiplication Games e explicado seu funcionamento. Após a 
apresentação do software, será proposto um jogo com o software, cada aluno responderá 
individualmente as 20 perguntas sobre uma tabuada e o aluno que obtiver mais êxitos e no menor 
tempo será o vencedor . O procedimento do jogo será muito semelhante à chamada oral que é 
utilizado pelos professores, mas não será um professor a fazer as perguntas e sim o software. Após 
o jogo os alunos serão submetidos a um novo questionário que analisará se os alunos aprovaram 
esta forma de praticar tabuada sem a presença do professor como interrogador da tabuada e se 
fica mais fácil resolver as questões visualizando a pergunta e não apenas ouvindo e mentalizando 
a tabuada. Este questionamento tem objetivos de avaliar se o aluno interessou-se mais em 
praticar a tabuada e não de avaliar sua aprendizagem. Atribuição de notas para os alunos é 
inteiramente de responsabilidade do professor e estes dados não serão levados em conta na 
pesquisa.             
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A IMPORTÂNCIA DE ANÁLISE REAL PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

NATALIA CAROLINE LOPES DA SILVA  
MAIRA FRANCIELLE MARTINS TABOAS  

ANTONIO CARLOS TAMAROZZI  
 

       O presente trabalho resulta de estudos que buscaram destacar a importância da disciplina de 
Introdução à Análise Real nos cursos de licenciatura, bem como comprovar que conteúdos vistos 
nos ensinos fundamental e médio possuem um estreito relacionamento com os tópicos abordados 
ao longo do curso de graduação. Procuramos dar ênfase a alguns exemplos tratados em um curso 
de Análise e raramente abordados em sala de aula, mas que podem ser compreendido por alunos 
do ensino médio, visando contribuir com a formação dos mesmos e propiciar situações onde o 
professor possa fazer abordagens com um desenvolvimento formal dos conteúdos e identificar 
conceitos e caracterizações dadas a este assunto nos livros didáticos. A ideia central é que o 
professor seja capaz de perceber as relações intrínsecas entre o que o que é visto num curso de 
Análise e como podemos transmitir esse conhecimento a partir da transposição didática para seus 
alunos. 
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Matemática    

 
 

APLICAÇÕES DO PEQUENO TEOREMA DE FERMAT 
 

VANESSA DE FREITAS TRAVELLO  
JULIANO FERREIRA DE LIMA  

LUANA BEATRIZ CARDOSO  
THIAGO MARIANO VIANA  

ANTONIO CARLOS TAMAROZZI  
 

       O Pequeno Teorema de Fermat é um resultado de impacto para a divisibilidade na Teoria dos 
Números. O tema foi inserido como parte de um projeto de iniciação cientifica desenvolvida pelos 
autores como uma das atividades do grupo PET/Matemática da UFMS/Campus de Três Lagoas. O 
desenvolvimento do projeto foi realizado através de levantamento bibliográfico, estudo teórico do 
assunto, discussões e apresentações de seminários com a orientação do tutor e elaboração do 
relatório final. O trabalho propiciou contato com algumas das técnicas comumente utilizadas em 
problemas introdutórios da teoria dos números, mais especificamente a análise de congruências. 
Como aplicações foram estabelecidas diversas congruências importantes, algumas delas de 
impacto para o desenvolvimento da Teoria dos Números. O estudo pode ser estendido a 
resultados com a função de Euler, em consequência pode ser apresentado o funcionamento do 
método criptográfico RSA que, constitui uma aplicação extremamente poderosa desta teoria 
Matemática.  FNDE 
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COMPORTAMENTO DE SOLUÇÕES 
 

RAFAEL LIMA OLIVEIRA  
FERNANDO PEREIRA DE SOUZA  

 
       No presente trabalho é estudado os tipos de soluções das equações diferenciais ordinárias de 
segunda ordem com coeficientes constantes da forma ay''+by'+cy=0, com a,b e c constantes reais. 
Neste contexto, busca-se obter tais soluções supondo uma solução exponencial arbitrária 
y(t)=e^{rt}, a partir desta suposição, consegue-se associar a equação diferencial a uma equação 
característica (equação do segundo grau com coeficientes reais). Deste modo, passamos a analisar 
três casos possíveis para a equação característica, isto é, raízes reais distintas, complexas 
conjugadas ou reais repetidas, desenvolvendo os três casos e obtendo expressões para a solução 
da equação diferencial precedente. Em seguida, como já foram encontradas expressões que 
fornecem as soluções para a equação diferencial são feitas análises sobre o comportamento das 
soluções quando tivermos t?+8. 
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O PRINCÍPIO DE DIRICHLET 
 

JULIANO FERREIRA DE LIMA  
ANTONIO CARLOS TAMAROZZI  
MARCO ANTONIO TRAVASSOS  

VANESSA DE FREITAS TRAVELLO  
 

       O Princípio das gavetas de Dirichlet também conhecido como O Princípio da Casa dos Pombos, 
pode ser apresentado tanto como um resultado matemático, quanto como um método de prova. 
Como um resultado matemático, o Princípio das gavetas de Dirichlet é bastante simples e intuitivo 
e parece, à primeira vista, ser de pouca aplicabilidade. Mas, quando usado como um método de 
prova, ele se torna uma ferramenta extremamente poderosa na resolução de problemas, como 
veremos no decorrer desse trabalho. O Princípio das Gavetas de Dirichlet recebeu este nome 
depois que o matemático alemão Dirichlet usou frequentemente este princípio em seu trabalho, 
no século XIX. 
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UM ESTUDO SOBRE A ÁLGEBRA DE LIE  
 

JOSÉ PAULO RODRIGUES DA SILVEIRA  
FERNANDO PEREIRA DE SOUZA  

 
       O trabalho apresenta resultados de um estudo sobre "Estruturas Algébricas com ênfase em 
elementos da Teoria De Lie" que foi desenvolvido como parte das atividades de pesquisa e 
apresentações de seminários, vinculado às disciplinas de Álgebra e Álgebra Linear, com o objetivo 
de um futuro aprofundamento na teoria de álgebras não comutativas. Durante o desenvolvimento 
do presente trabalho, foram estudados alguns conceitos de Álgebra Linear, relacionados com 
Espaços Vetoriais, além de alguns conceitos de álgebra, no que diz respeito a Grupos, Aneis, 
Corpos e Ideais. 
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UMA INTRODUÇÃO A TOPOLOGIA 
 

MARIO MARCIO DOS SANTOS PALHARES  
ANTONIO CARLOS TAMAROZZI  

 
       A topologia está presente em diversas áreas da matemática, sendo indispensável para dar 
sentido à definições básicas como o estudo local, aproximações e vizinhanças. Em consequência 
permite a definição precisa de conceitos fundamentais da Matemática como limites e 
convergências, primordiais para o desenvolvimento do Cálculo Diferencial e Integral. No presente 
trabalho, estudamos uma generalização da topologia da reta real através do estudo de distâncias 
em conjuntos arbitrários, possibilitando obter a definição de espaços métricos. Enfatizamos o 
estudo da topologia nos cursos de Licenciatura em Matemática, como um conceito que agrupa as 
áreas matemáticas: Álgebra e Análise e que generaliza propriedades básicas da Matemática.  fnde 

 


