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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

NÚMEROS COMPLEXOS 

PROFESSOR: TIAGO 

Lista de Exercícios 1 
 

 
Questão 01) Sobre cada um dos personagens abaixo, diga 

qual a sua participação na história do surgimento dos números 

complexos. 

(a)  Tartaglia         (b)  Bombelli         (c)  Descartes         (d)  Euler 

 

Questão 02) Bombelli demonstrou a existência de 

números complexos? O número √−1 foi descoberto ou foi 

construído? 

Questão 03) Qual a interpretação geométrica de números 

reais? Qual a interpretação geométrica da operação de adição 

entre números reais? Qual a interpretação geométrica da 

operação de multiplicação entre números reais? 

Questão 04) Afim de darmos uma definição para um 

objeto � e para uma operação ×, partimos de uma ideia do 

que deveria ser � ×, isto é, multiplicação por �. Que ideia foi 

esta? Por que esta deveria ser a multiplicação por �? 

Questão 05) De acordo com a questão anterior, o que 

deveria ser o objeto �? 

Questão 06) Qual matriz 2 × 2 é identificada a �? Dado 

um par ordenado (�, 
) qualquer, que matriz 2 × 2 é 

identificada a ele? 

Questão 07) Por que o plano cartesiano foi o conjunto 

escolhido para tentar-se expandir o conceito de número afim 

de existir um número � tal que � × � = −1? 

Questão 08) Dado um número real � qualquer, qual par 

ordenado é identificado a ele? 

Questão 09) Qual foi a forma escolhida para definir 

(�, 
) + (�, �)? Por que esta definição foi considerada boa? 

Questão 10) Qual foi a forma escolhida para definir 

(�, 
) × (�, �)? Por que esta definição foi considerada boa? 

Questão 11) Dentro do que tem sido estudado até aqui, 

por que podemos chamar o plano cartesiano de conjunto 

numérico e cada par ordenado de número? 

Questão 12) Dê a definição do conjunto dos números 

complexos Cl . 

Questão 13) Qual a interpretação geométrica de números 

complexos? Qual a interpretação geométrica da operação de 

adição entre números complexos? Qual a interpretação 

geométrica da operação de multiplicação entre números 

complexos? 

Questão 14) Todo número real é um número complexo? 

Todo número complexo é um número real? Por que podemos 

dizer que IR   é um subconjunto de Cl ? 

Questão 15) Qual a interpretação geométrica da 

operação de adição entre números reais (na definição de 

adição entre números complexos)? Qual a interpretação 

geométrica da operação de multiplicação entre números reais 

(na definição de adição entre números complexos)? 

Questão 16) Qual a interpretação geométrica da 

operação de multiplicação entre um número real e um 

número complexo? 

Questão 17) Explique a afirmação: Todo número 

complexo pode ser escrito na forma � + 
�, onde � e 
 são 

números reais. 

Questão 18) Calcule  ��. 

Questão 19) Quais das propriedades de números reais 

também são válidas para números complexos? Quais não são 

válidas? 

Questão 20) Este exercício pode ser feito em um software 

de geometria dinâmica (Geogebra, Régua e Compasso, etc). 

Desenhe no plano cartesiano um triângulo cujos vértices são 

os números � = 1 + i, 
 = 5 + 2i e � = 3 − i. 

a) Calcule      �′ = 2� × �,      
′ = 2� × 
     e     �′ = 2� × �. 

b) Qual o ângulo formado entre as retas suporte dos lados	�
 

e �′
′,	
� e 
′�′ e �� e �′�′ ? 

c) Qual a representação em matriz 2 × 2 do número 2�? 

d) Calcule o determinante desta matriz. 

e) Qual a relação entre os comprimentos dos lados	�
 e 

�′
′,	
� e 
′�′ e �� e �′�′ ? 

f) Qual a relação entre as áreas dos triângulos �
� e �′
′�′? 

g) Calcule �′′ = 3� × �, 
′′ = 3� × 
 e �′′ = 3� × �. 

h) Qual o ângulo formado entre as retas suporte dos lados	�
 

e �′′
′′,	
� e 
′′�′′ e �� e �′′�′′ ? 

i) Qual a representação em matriz 2 × 2 do número 3�? 

j) Calcule o determinante desta matriz. 

k) Qual a relação entre os comprimentos dos lados	�
 e 

�′′
′′,	
� e 
′′�′′ e �� e �′′�′′ ? 

l) Qual a relação entre as áreas dos triângulos �
� e �′′
′′�′′? 


