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CÁLCULO NUMÉRICO

Semana 1

Mudança de Bases
Professor Luciano Nóbrega

UNIDADE 1
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EMENTA
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Basicamente, veremos:

E1/U1 – Mudança de Bases; Ponto Flutuante e Erros em Processos 
Numéricos; 

E2/U1 – Equações Polinomiais; Métodos de Isolamento de Raízes;

E1/U2 – Solução de Sistemas Lineares; Métodos Diretos e Interativos.

E2/U2 –Aproximação e Interpolação de Funções.

Datas importantes:

1ª prova:  31 de agosto.

2ª prova: 05 de outubro.

Entrega da lista: 07 de outubro. (somente pra quem ficou abaixo da média)

3ª prova: 09 de novembro.

4ª prova: 07 de dezembro.

Avaliação de 2ª chamada: 18 de dezembro (sábado, 8h)

Avaliação de recuperação:  20 de dezembro  (segunda, 19h)
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SONDAGEM
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2 – (UFRN) Dada a função f(x)=ax+b, calcule o valor de “a” e “b”, 
sabendo que f(1) = 10  e f (-1) = 4. 

1 – Calcule a derivada de f(x) = 3x2  utilizando a definição

lim f (x+h)  – f (x) 
h→0 h 

3 – Considere a matriz A = (aij)3x2 tal que aij = i – j.

Faça o que se pede em cada passo:

1º) Determine a matriz A; 2º) Determine a matriz At;

3º) Calcule A . At; 4º) Finalmente, calcule det (A . At)

4 – Encontre os valores das incógnitas:
x + y + z = 6

4x + 2y – z = 5
x + 3y + 2z = 13
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O QUE ESTUDAREMOS EM CÁLCULO NUMÉRICO?

INTRODUÇÃO
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O Cálculo Numérico corresponde a um conjunto de 
ferramentas ou métodos usados para se obter a solução de 
problemas matemáticos de forma aproximada. 

?;0)º1 ___  iiRV

Observe esses dois problemas:

2º) Qual a área de 
uma circunferência 
de raio 1 cm?

Em geral, os métodos numéricos buscam soluções 
aproximadas para as formulações matemáticas. 

PROBLEMA
MODELO 

MATEMÁTICO SOLUÇÃO
modelagem resolução

VERIFICAÇÃO
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SISTEMAS NUMÉRICOS
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Como sabemos, nosso sistema numérico é o “indoarábico”. Ele possui “dez” símbolos, por isso é 
dito como um sistema de base 10.

Ao longo da história, existiram outras bases, tais como: Egípcio e Romano, base 7; Maia, base 20 
(vigéssimal); Chinês, base 16; Mesopotâmicos, base 60 (hexadecimal); entre outros.

Sistema Binário
Utilizado por sua fácil representação eletrônica. Possui apenas 

dois símbolos (0 ou 1), que podem ser facilmente relacionados aos 
estados de “aberto” e “fechado” dos transistores do computador, ou 
“com corrente” e “sem corrente”.
MUDANÇA DE BASE

Vamos recordar como podemos decompor um número (n) na 
base (b), (n)b . Observe:
(2010)10 = 

(345)10 = 

(9,86)10 =

(1010)2 = 

(1011,101)2 = 
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MUDANÇA DE BASE
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A conversão de números em Sistema Decimal Inteiro para o Sistema

Binário pode ser feita através do mecanismo de divisões sucessivas.

EXEMPLO: Converta o número (10)10 para a base binária.

MAIS EXEMPLOS: Converta os números decimais abaixo para a base binária

e, em seguida, tire a prova:  a) 23     b) 102    c) 2010    d) 6777    e) 235711
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MUDANÇA DE BASE
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Agora, vamos converter um Número Decimal Fracionário para a Base

Binária.

EXEMPLO: Converta o número (0,1875)10 para a base binária.

MAIS EXEMPLOS: Converta os números decimais abaixo para a base binária

e, em seguida, tire a prova:  a) 0,25     b) 0,375      c) 0,625     d) 0,1
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MUDANÇA DE BASE
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MAIS UM EXEMPLO:

Converta o número (13,25)10 para a base binária.

BASE ALFANUMÉRICA

A base 16 possui 16 dígitos. 

São eles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F.

EXEMPLO:

Converta os números para a base alfanumérica 16 e, em seguida, tire a prova.

a) 4321 b) 9872 c) 65498 d) 237986 e) 16

Observe que o

“10” é representado pela letra “A”, o “11” é representado pelo “B”, e

assim, sucessivamente. Isso ocorre porque a máquina só consegue

guardar um algarismo por cada compartimento.
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1 – Converta os número decimais abaixo para a base binária 
e, em seguida, verifique se acertou fazendo a conversão 
contrária.

a) 37

b) 109

c) 238

d)26

e) 2345

TESTANDO OS CONHECIMENTOS

Gabarito:

a) 100101   b) 1101101   c) 11101110   d) 11010   e) 100100101001
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2 – Converta os número decimais abaixo para a base binária 
e, em seguida, verifique se acertou fazendo a conversão 
contrária.

a) 0,8125

b) 0,1217

c) 0,40625

d) 26,25

e) 2345,625

TESTANDO OS CONHECIMENTOS

Gabarito:

a) 0,1101   b) 0,000111110010... C) 0,01101  d) 11010,01   e)100100101001,101
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3 – Considerando que a base 16 é representada através dos 
dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F, represente:

a) (BECA)16 na base decimal;

b) (FADA)16 na base 10;

c) (2010)10 na base 16;

d) (22 022 010)10 na base 16.

e) (ABEC)16 na base 10.

TESTANDO OS CONHECIMENTOS

Gabarito:

a) 48 842   b) 64 218      C) 7DA      d) 150077A         e) 44012
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Vá correndo acessar...
Você só paga R$ 5,00
(Brincadeirinha... É de graça!)


