
1Sobre os rit�erios de avalia�~ao das �ultimas provas de Matem�atia DisretaEduardo Ohs, PURO/UFF, 2009.2A ementa e o programa do urso s~ao estes aqui:Objetivos da disiplina:Familiarizar o aluno om as no�~oes b�asias de onjuntos,estruturas alg�ebrias e da ontagem, oloando em relevo asrela�~oes de tais oneitos om algumas sub-�areas da Ciênia daComputa�~ao.Desri�~ao da ementa:Constru�~oes indutivas,provas por indu�~ao,rela�~oes de reorrênia,onjuntos,m�etodos de ontagem (Combinat�oria),rela�~oes bin�arias,fun�~oes (pariais e totais),ordem,grandeza de fun�~oes,estruturas alg�ebrias.Conte�udo program�atio:1 - Constru�~oes indutivas.2 - Provas por indu�~ao.3 - Rela�~oes de Reorrênia: Torre de Han�oi4 - Conjuntos:Conjuntos num�erios (N, Z, Q, R);Fam��lias de onjuntos e onjuntos das partes;Opera�~oes un�arias e bin�arias;Opera�~oes entre onjuntos;�Algebra de onjuntos;Cardinalidade de onjuntos;Conjuntos finitos, infinitos e enumer�aveis5 - M�etodos de ontagem:prin��pio da multiplia�~ao e da adi�~ao;�arvores de deis~ao;prin��pio de inlus~ao e exlus~ao;prin��pio das asas do pombo;permuta�~ao e ombina�~ao6 - Rela�~oes bin�arias;feho reflexivo, feho sim�etrio e feho transitivo;rela�~ao de equivalênia (inteiros m�odulo n);ordem parial (diagrama de Hasse);ordena�~ao topol�ogia (diagrama PERT)7 - Fun�~oes (pariais e totais):fun�~ao sobrejetiva, injetiva, bijetiva;omposi�~ao de fun�~oes;fun�~ao invers��vel; permuta�~oes de um onjunto, ilos8 - Ordem de grandeza de fun�~oes; nota�~ao f=O(g)9 - Estruturas alg�ebrias:semigrupos, mon�oides, grupos;grupos de permuta�~ao,homomorfismo de grupos,retiuladosEla �e enorme, e ela sup~oe que os alunos tenham tido uma forma�~ao melhorno 2o grau (aramba, qual �e o nome disso hoje em dia? Ensino M�edio?) do2009-2-MD-riterios January 10, 2010 22:21



2que eles ostumam ter hoje em dia, ent~ao a gente faz v�arias adapta�~oes... Porexemplo: a parte de ontagem �e reduzida ao m��nimo no urso de Matem�atiaDisreta, �e quase toda empurrada pra um outro urso (An�alise Combinat�oria), eno urso de MD a gente s�o (re-)usa alguns problemas de ontagem t��pios de 2ograu pra mostrar omo trat�a-los formalmente; t�opios omo ordem de grandezade fun�~oes, onjuntos enumer�aveis e n~ao-enumer�aveis s~ao deixados pro �nal evistos no �nal do urso, quando d�a, e s~ao obrados no m�aximo em trabalhos degrupo, n~ao em prova; o urso de MD ostuma terminar om mon�oides e gruposde permuta�~ao, om uma no�~ao do que s~ao estruturas alg�ebrias em geral, e oma gente dizendo \estudem os ap��tulos tais e tais do livro nas f�erias porque elesv~ao ajudar voês a entenderem os oneitos tais e tais dos ursos seguintes"...O que �e mais b�asiomesmo no urso de Matem�atia Disreta �e que ele �e umdos primeiros ursos que fazem voês poderem pensar independentemente, e aserem apazes de hearem as pr�oprias respostas para os problemas, formularemhip�oteses preisamente, et... e pra isso voês preisam ser apazes de trabalharbem om de�ni�~oes preisas e a riarem as pr�oprias de�ni�~oes (pelo menos emasos simples).Voês devem ter reparado que o livro est�a heio de exemplos e problemasque usam subonjuntos de N e de Z e propriedades de�nidas sobre n�umerosinteiros e naturais. Como muita gente tem di�uldade om isto | porque estesonjuntos s~ao \grandes demais" | a gente faz um truque: ada oneito queenvolve onjuntos �e introduzido primeiro om exemplos em onjuntos pequenos,a�� a gente entende a de�ni�~ao em Português e a de�ni�~ao em Matematiquês(o que deve ajudar a gente a se familiarizar om a tradu�~ao entre Portuguêse Matematiquês), e depois disso a gente passa pra onjuntos \grandes" e praonjuntos \quaisquer". Por exemplo, a gente ome�a omf (1; 3); (1; 4); (1; 5); (2; 3); (2; 4); (2; 5) g= f (a; b) j a 2 f 1; 2 g; b 2 f 3; 4; 5 g ge depois a gente aprender a ver que:(50; 500) 2 f (a; b) j a 2 f 1; : : : ; 100 g; b 2 f 200; : : : ; 1000 g g(500; 50) =2 f (a; b) j a 2 f 1; : : : ; 100 g; b 2 f 200; : : : ; 1000 g g(99=200; f4g) 2 f (a; b) j a 2 Q; b 2 f f3g; f4g g gE a gente faz oisas pareidas para P , �, 8, 9, rela�~oes, et.Como muitos alunos de hoje em dia têm di�uldades om problemas do tipo\quantos modos de (bla-bla-bl�a) existem?" o urso d�a um boado de ênfasenuma vers~ao mais b�asia e mais onreta destes problemas: \quais s~ao os mo-dos de (bla-bla-bl�a)? Desreva-os e liste-os" | �e muito mais f�ail uma pessoaveri�ar por si mesma se uma resposta para a pergunta \quais" est�a erta doque veri�ar a resposta para a pergunta \quantos" | no sentido de que se elas�o sabe os m�etodos para responder o \quantos" ela n~ao onsegue ver porqueuma erta resposta est�a errada, mas se ela sabe os m�etodos para os \quais"ela onsegue ver que elementos faltaram, ou foram ontados v�arias vezes, o queelementos que n~ao obedeeram as ondi�~oes foram ontados.2009-2-MD-riterios January 10, 2010 22:21



3A prova exige, pra ser feita, onheimentos de l�ogia b�asia e bom entendi-mento de v�arias de�ni�~oes que vimos no urso e de v�arias de�ni�~oes extras(\sups", \red", \red3", et) dadas no texto da prova. Ela �e pra ser feita emgrupos de 2 ou 3 ou 4 pessoas, determinados por mim (\mim" = \Eduardo").O que os grupos v~ao entregar pode ser omposto de partes esritas por v�ariaspessoas e n~ao preisa estar passado a limpo, mas voês têm que indiar quaispartes s~ao as respostas �nais de ada item, e elas têm que estar leg��veis (�obvio), eorretas; o objetivo de voês fazerem a prova em grupo �e uns poderem orrigiros erros dos outros, at�e voê hegarem em respostas oneitualmente orretas,esritas om a sintaxe orreta em Matematiquês, e om explia�~oes laras emPortuguês onde for neess�ario.A nota �nal desta prova | e de uma pr�oxima, se houver | vai orresponder�a fra�~ao dos oneitos b�asios (os que apareem na prova) que voês onseguiramdominar a ponto de usar orretamente | om a ajuda dos olegas para orrigiros erros. Aho que om este rit�erio os aprovados v~ao ser exatamente as pessoasapazes de estudar, por si s�os ou em grupo, nas f�erias e durante os outros ursos,e aompanhar as mat�erias seguintes.A prova �e para ser feita em duas horas, em grupo, om onsulta a adernose livros e membros do grupo, e sem onsulta a membros de outros grupos.
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