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INTRODUÇÃO 

Ementa 

 

Utilizar o SCiLab como ferramenta computacional 

de computação algébrica e simbólica e desenvolver 

aplicações. 



INTRODUÇÃO – PROGRAMAÇÃO E 

MATEMÁTICA 

 Você vai adquirir conhecimentos em matemática 

e programação; 

 Sintaxe: regras da linguagem de programação; 

 Semântica: o significado do que está escrito; 

 Decompor: Dividir um problema em problemas 

menores; 

 Reutilizar soluções/código; 

 Entender o uso da memória. 



INTRODUÇÃO – FERRAMENTAS  

 A computação fornece ferramentas para diversas 

áreas; 

 As ferramentas de computação algébrica e 

simbólica são um exemplo; 

 

 Elas permitem a obtenção rápida de respostas 

apenas entrando com os dados; 

 Excelente para acelerar não apenas o aprendizado, 

mas pesquisas e trabalhos reais. 

 

 

 



COMPUTAÇÃO SIMBÓLICA 

 É a manipulação em forma simbólica de expressões 

matemáticas e realização de cálculos numéricos; 

 Realizar em forma automática a manipulação ou 

remanejamento algébrico de equações o qual pode ser uma 

tarefa difícil e tediosa quando feita manualmente. 

02  cbxax

a

acb
bx

2

42 


Entrada Resultado 

4

1

3

1


12

7 Na computação 

numérica teríamos 

0,5833... 



FERRAMENTAS DE COMPUTAÇÃO 

ALGÉBRICA E SIMBÓLICA 

 



SCILAB 

 Utilizado no desenvolvimento de software para 

resolução de problemas numéricos; 

 Criado em 1990 por pesquisadores do INRIA e da 

École Nationale des Ponts et Chaussées (França); 

 Similar ao MatLab.  

 Licença OpenSource. 

 O Scilab possui uma grande coleção de 

bibliotecas de códigos para áreas como: Álgebra 

Linear, Polinômios e funções racionais, 

Integração numérica, Métodos não lineares, 

Processamento de Sinais, Estatística, Gráficos e 

animação... 

 



SCILAB 

 Pode ser utilizado de duas formas: 

 Prompt: digitar os comandos direto no SciLab, os 

quais são imediatamente executados; 

 Script: Escreve-se um arquivo contendo a sequência 

de operações e, depois, executa-o no SciLab. Desta 

forma são criados os programas. 



SCILAB 

 



SCILAB - MATRIZES 

 



SCILAB - MATRIZES 

 



EXERCÍCIO 



EXERCÍCIO 
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AVALIAÇÃO 

 

 Prova 1 + Prova 2 + Trabalho 

 

 

 Possível alteração durante o semestre! 


