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Título: Um pouco sobre Frações Contínuas
Resumo

– Uma sequencia de números inteiros representa um número real!

– Fala sério professor.

– Sim!

– Como??????

– Assim
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= [1, 1, 1, 1, . . . ]

π = [3, 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 14, 2, 1, ...]

– Agora pirou o cabeção ...

Aqui, falaremos sobre representação de um número real em termos de sequên-
cias de inteiros e também um pouco sobre a aproximação de um número real
por racional. Tudo isso se refere a teoria das frações contínuas, que é um dos
mais belos temas da matemática elementar. A representação de um número
real x, através de uma fração contínua simples é da forma
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a4 + · · ·

onde a0 é um inteiro e a1, a2, . . . são números inteiros positivos.

Começaremos com a definição de fração contínua simples. Faremos uma con-
tinhas . . . (prometo que serão pequenas). Calcularemos as frações contínuas
de números racionais e também de alguns números irracionais. Definiremos
“convergente”; isso nos ajudará calcular aproximações de um números real
por um racional e, no final, apresentaremos uma pequema aplicação.
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Projeto: Seminários de Matemática do ICET

Relevância

O Projeto Seminários de Matemática
do ICET, pretende firmar-se como
uma atividade extensionista contínua
no Baixo e Médio Amazonas afim de
contribuir positivamente para o de-
senvolvimento local, estimulando dis-
centes e docentes da região a estu-
dar/pesquisar matemática.

Local de Realização

As atividades do evento ocorrerão em
Parintins no Centro de Estudos Superi-
ores de Parintins - UEA/CESP e em Ita-
coatiara no Instituto de Ciências Exa-
tas e Tecnologia - UFAM/ICET.

Período de Realização

A execução da ação se fará com perio-
dicidade quinzenal, excepcionalmente
nas sextas-feiras das 16h00 as 18h00,
distribuídas da seguinte forma, uma
sexta é dedicada ao seminário com pa-
lestra da ação e a sexta seguinte será
realizada uma oficina de discussão e
avaliação das atividades da ação entre
os organizadores do evento.

Público-Alvo

As palestras da ação são destinadas
aos docentes da área de matemática
e física e aos discentes dos cursos de
graduação e pós-graduação dos cursos
de ciências exatas e de áreas afins.
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“Se cheguei até aqui foi porque me apoiei no ombro dos gigan-
tes!!!!” — Sir Isaac Newton
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