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RESUMO
Este artigo traz a análise de um livro didático do Ensino Superior com o objetivo de verificar como estão apresentados
os temas de inequações, lógica matemática e números reais, observando se o(s) autor(es) interliga(m) os conteúdos
entre si e qual a método e técnica que utilizam para que o aluno compreenda os conceitos e as manipulações
realizadas. Para diagnosticar indícios fazemos uso das palavras e símbolos matemáticos com indicadores de
características que geraram categorias. Para dividir os tipos de propriedades e atributos utilizamos algumas categorias,
que foram baseadas na teoria de Bardin. Por meio dos resultados podemos perceber uma utilização dos conteúdos de
forma interligados, porém sem uma concatenação clara e explicativa entre os conteúdos estudados e como estão sendo
apresentados.
PALAVRAS-CHAVE: Livro didático, Ensino Superior, Conteúdos Matemáticos.
 
ABSTRACT
This article presents the analysis of a didactic book of Higher Education in order to see how shows the themes of
inequalities, mathematical logic and real numbers, watching the (s) author (s) interconnects (m) content with each other
and which method and technique they use to the student understands the concepts and manipulations performed. To
diagnose indications make use of words and mathematical symbols with features indicators that generated categories.
To divide property types use some categories and attributes, which were based on the theory Bardin. Through the results
we can see a use of the interconnected form of content, but without a clear and explanatory concatenation between the
studied content and how they are being presented.
KEYWORDS: Book, Higher Education, Mathematical content.
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO
Esse artigo é parte de um projeto de iniciação científica, iniciado em 2014, com previsão de conclusão em 2015. Com
foco em mostrar como as inequações estão sendo apresentadas em algumas obras, se estão concatenadas com os
números reais e lógica matemática. A fonte de análise, neste momento, é um livro do ensino superior, sendo este o
principal canal de diálogo com os alunos no processo de ensino e de aprendizagem e auxílio aos professores.
Nosso objetivo é analisar como estão apresentados os temas de inequações, lógica matemática e números reais, em
uma obra do ensino superior, usado na disciplina de Cálculo I, observando se o(s) autor(es) interliga(m) os conteúdos
entre si e qual a técnica que ele(s) utiliza(m) para que o aluno compreenda os conceitos e as manipulações que são
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feitas. A obra analisada foi Stewart (2009).
Segundo Alvarenga (2013), as inequações estão presentes desde o 8º ano do ensino fundamental e são ministradas até
a disciplina de Cálculo I. Resolver uma inequação algebricamente envolve conceitos e aplicações das propriedades dos
números reais e, além disso, temos muitas vezes que usar as equivalências, o que reafirma ainda mais, que o estudo
das inequações está totalmente vinculado aos demais conteúdos matemáticos de nosso interesse. 
As inequações devem ser abordadas concatenadas com outros conteúdos que auxiliam para sua compreensão e para
que o aluno possa formalizar corretamente seu conjunto solução, utilizando os aspectos: formal e algoritmo e não utilizar
apenas o aspecto intuitivo. (SANTOS, OLIVEIRA e ALVARENGA, 2014, p. 4).
 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O livro didático é um recurso utilizado pelos professores como um dos principais instrumentos, para a orientação dos
conteúdos a serem ministrados, com o objetivo de encadeamento entre os conteúdos e facilitador da aprendizagem.
Cabe ressaltar que ao chegar à universidade, o aluno já passou por um longo processo de aprendizagem escolar e
construiu para si uma imagem dos conceitos matemáticos a que foi exposto.
O PNLD reforça a importância do livro didático:
O livro didático traz para o processo de ensino e aprendizagem um personagem, o seu autor, que passa a dialogar com
o professor e com o aluno. Nesse diálogo, o livro é portador de escolhas sobre: o saber a ser estudado; os métodos
adotados para que o aluno consiga aprendê-lo mais eficazmente; e a organização dos conteúdos ao longo dos anos de
escolaridade. (PNLD, 2011, p.12).
 
O percurso de análise deste trabalho toma como referência a obra de Bardin (2011), Análise de Conteúdo, e de acordo
com a obra o ponto de partida é usarmos os recursos da categorização, na qual todos os conteúdos, foco de nossa
pesquisa, são separados, organizados e depois agrupados em unidades, para que depois possamos destacar
características semelhantes ou não de cada uma delas.  De acordo com Bardin:
A categorização é um processo de tipo estruturalista e comporta duas etapas:

• O inventário: isolar os elementos;
• A classificação: repartir os elementos e, portanto, procurar ou impor certa organização as mensagens. (BARDIN,

2011, p. 148).
O ponto crucial da nossa análise envolve noções que podem ser concatenadas e aplicadas de forma coerente, tais
como: interpretação do sinal de desigualdade, ordenação dos números reais, o significado da variável, da incógnita e
parâmetros, compreensão do conjunto-solução, propriedades algébricas dos reais, fatoração, radiciação, relações de
equivalência e implicações, funções, análises gráficas dentre outros.
Ao interpretar ou resolver uma inequação é necessário, em geral, mobilizar conceitos relacionados à ordenação e às
propriedades atreladas ao conjunto dos números reais. Não obstante, muitas vezes também necessitamos recorrer aos
significados e empregos dos conectivos lógicos (“e”; “ou”) ou dos quantificadores existenciais ou universais (“para todo”,
“existe”), principalmente quando envolve restrições de existência.
Nossa pesquisa é do tipo bibliográfico cuja fonte para análise é um livro didático usado na disciplina de Cálculo I.
Inicialmente realizamos a leitura de vários artigos que tratam de livros didáticos e conteúdos matemáticos, depois a
análise dos livros. Nosso objetivo é realizar uma investigação baseando-nos em um tipo de metanálise das obras
citadas, isto é, realizar uma reflexão crítica sobre os conteúdos matemáticos abordados.
 Usamos como referência a teoria de Bardin, realizando uma categorização para obter nossos resultados e conclusões.
Ao analisarmos o livro, na busca pelas inequações concatenada com os números reais e a lógica matemática, foram
criadas cinco categorias, das quais veremos todas em seguida.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A maneira de apresentar as inequações e conteúdos correlatos nos livros do ensino superior é parecida em relação aos
do ensino médio, as inequações aparecem, geralmente, de forma implícita. Quando explícitas, estão sempre
entrelaçadas aos números reais e a lógica matemática, pois eles são necessários para a resolução e compreensão
delas.
Nesse trabalho consideramos as desigualdades como sendo uma expressão que envolve números e um sinal <; >; ≤ ou
≥, porém uma inequação envolve uma ou mais variáveis, números e um desses sinais. Assim, na nossa concepção,
toda inequação é uma desigualdade, mas uma desigualdade não é uma inequação.
A obra, “Cálculo” de, James Drewry Stewart (29 de março de 1941 — 3 de dezembro de 2014), que foi um professor
emérito de matemática da Universidade Mc Master canadense. Stewart era mestre pela Universidade Stanford e doutor
pela Universidade de Toronto. Stewart focou a sua pesquisa em Análise harmónica e Análise funcional
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 Tal obra, que teve sua ultima impressão em 2009, é composta por oito capítulos e um apêndice. Os capítulos são
divididos em subcapítulos, sendo que diferente de algumas obras, o autor não traz nenhum capitulo referente a números
reais, no primeiro capítulo abordam as Funções, conseguinte os demais trazem Limites e Continuidade, Derivadas e
Integrais respectivamente. Em ressalva temos nas primeiras páginas da obra alguns Testes de Verificação, assim
denominado pelo autor, para só depois disso vir o capítulo 1.
No decorrer dos parágrafos iremos abordar tudo que for encontrado sobre as inequações, lógica matemática e números
reais de maneira que tais conteúdos estejam entrelaçados ou não.   
Cada capítulo é desenvolvido de forma que os conceitos e teoremas apresentados venham, sempre que possível
acompanhado de uma motivação ou interpretação geométrica ou física e exemplos resolvidos, e vários exercícios
propostos intitulados como “Exercícios” e no final de cada unidade, temos alguns problemas sobre todo o conteúdo
visto, denominado de “Princípios para a resolução de problemas” e “Problemas Quentes.”
 Para analise foi estudada toda a obra, porém iremos no ater somente aos conteúdos principais de nossa pesquisa.
Veremos no decorrer dos parágrafos os resultados obtidos.
1. NÚMEROS REAIS
            Na obra analisada o autor não destacou nenhum capítulo ou até mesmo um tópico que abordasse os números
reais, os mesmo são vistos uma vez ou outra em enunciados, definições, teoremas, corolários, resolução de exemplos
(de maneira implícita), deixando muito a desejar, uma vez que articula conceitos sem antes fornecer informações
necessárias para tal aprendizado.
2. FUNÇÕES
No capítulo 1, a obra trata do estudo das Funções e Modelos, inicialmente ele mostra como pode ser representada uma
função, (verbalmente, numericamente, visualmente e algebricamente), domínio, contradomínio e imagem, sempre
trazendo exemplos resolvidos para ajudar na compreensão.
Veremos os tipos de funções que estão apresentadas neste livro, são elas: Função definidas por partes, Simétricas,
Funções crescentes e decrescentes. Temos também alguns modelos matemáticos chamados pelo autor de Funções
Essenciais,  são as Funções Racionais, Algébricas, Compostas, Trigonométricas, Exponenciais, Logarítmicas e
Transcendentes. Em ressalva a seguir exibiremos apenas os tipos de funções que se enquadram em nosso campo de
pesquisa.
Um exemplo sobre Funções definidas por partes é a função do Valor Absoluto, que segundo o autor é definido como
sendo um número , denotado por , que é a distância de  até  sobre a reta real. Em geral é representado por: , se  ou , se
 São exibidos 3 exemplos sobre tal conteúdo, não iremos exibi-los aqui, fica ao critério do leitor verificar na obra.
No estudo de Funções crescentes e decrescentes, não temos nenhum exemplo resolvido que as demonstre, apenas
suas definições e um gráfico. Vejamos abaixo seus conceitos:
Uma função é chamada crescente em um intervalo  se  sempre que  em .
Ela é denominada decrescente em  se  sempre que  em .
Na definição de função crescente é importante compreender que a desigualdade  deve ser satisfeita para todo par de
números  e .  (STEWART, 2009, p. 11).
 
Sobre os tipos de funções citadas encontramos 20 exercícios sugeridos pelo autor.
Nas funções chamadas de essenciais, encontramos as desigualdades apenas implicitamente nas resoluções de
exemplos, tais serão exibidos na categoria Resolução de Inequações. Suas definições são dadas de maneira breve e
sem muitas exemplificações.
Em todo o capítulo sobre funções, podemos destacar 79 exercícios, entre resolvidos ou sugeridos que abordam o
conteúdo de desigualdades.
3. LIMITES
O capítulo 2 traz o conteúdo de limites e a parte Inicial de Derivada. O autor inicia os assuntos exibindo o problema da
reta tangente, da velocidade, conseguinte defini o limite de uma função, limites laterais, limites infinito e no infinito. Para
só depois de todos esses tópicos e alguns exercícios resolvidos, mostraremos a definição precisa do que é limite.
Observem:
Definição 2. Seja  uma função definida sobre algum intervalo aberto que contem o número , exceto possivelmente no
próprio . Então dizemos que o limite de  quando  tende a  é , e escrevemos , se para todo número , houver um número ,
tal que se  então .
[..] Podemos também reformular a definição 2 em termos de intervalos, observando que a desigualdade  é equivalente a
, que pode ser escrita como . Além disso,  é válida se, e somente se, , isto é, . Analogamente, a desigualdade  é
equivalente ao par de desigualdades . Portanto, em termos de intervalos, a definição 2 pode ser enunciada desta
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maneira:
 significa que para todo   ( não importa quão pequeno for ) podemos achar  tal que, se  estiver no intervalo aberto  e ,
então  estará no intervalo aberto . (STEWART, 2009, p. 98-99).
 
A obra exibe dois exemplos resolvidos, dos quais mostraremos o 2. Vejamos:
Exemplo 2. Demonstre que .
Solução. 1. Uma análise preliminar do problema (conjecturando um valor para ). Seja  um número positivo dado.
Devemos achar um número  tal que se  então .
Mas . Portanto, queremos que se  então  isto é, se  então . Isso sugere que deveríamos escolher .
2. Demonstração (mostrando que a escolha de  funciona). Dado , escolha . Se , então

Assim, se  então .
Portanto, pela definição de limite, . (STEWART, 2009, p. 101).
 
As definições de limites laterais são análogas à definição de limite, a única diferença é que haverá duas fórmulas uma
pra limite à esquerda e outra pra limite à direita. E explanam mais 4 exemplos resolvidos sobre os tipos de limites
citados.
4. LÓGICA MATEMÁTICA
            A lógica matemática está presente em todo contexto da obra, desde definições até no enunciado dos exercícios
propostos. Vejamos alguns exemplos disso que foi citado.
Os exercícios “17. Demonstre que, se  for positivo, então  é divisível por 6. E o 18. Demonstre que ” (STEWART, 2009,
p. 71), usam em sua resolução um dos métodos mais conhecidos da lógica matemática o da Indução.
Na maioria dos teoremas notamos a lógica por meio da implicação lógica, vejamos um deles. “Teorema de Fermat, Se
 tiver um máximo ou mínimo local em  e se  existir, então ”. (STEWART, 2009, p. 255)
Os conectivos que aparecem com mais frequência são e, ou e as implicações lógicas.  
5. RESOLUÇÃO DE INEQUAÇÕES
            Como já foi esclarecido, o autor trata na maioria das vezes sobre desigualdades em sua obra, em quase todos
os capítulos temos exemplos e definições que contém em seu contexto o uso das desigualdades mesmo que de
maneira implícita. Vejamos alguns desses exercícios que destacamos para esta categoria.
 No capítulo de Funções temos algumas aparições das inequações, todavia, na categoria de funções podemos
visualiza-las em algumas definições, mesmo que implicitamente.
Há também alguns exercícios proposto diretamente envolvendo inequações.
“4. Resolva a inequação .
13. Resolva a inequação ”. (STEWART, 2009, p. 70 -71).
Já no capítulo de Limites, encontramos vários exemplos contendo-as, do quais exibiremos mais um a seguir.
Demonstração da propriedade da Soma. Seja  dado. Devemos encontrar um  tal que se  então .
Usando a desigualdade triangular podemos escrever
(5)
Podemos fazer menor que  tornando cada um dos termos  menor que . Uma vez que  e , existe um número  tal que se ,
então  .
Analogamente, uma vez que , existe um número  tal que se , então  .  
Seja . Observe que
Se  então  e  
Logo  e  .
Consequentemente, por (5),

Resumindo, se  então
Assim, pela definição de limite, . (STEWART, 2009, p. 104).
 
Nos demais capítulos as inequações aparecem pouco, sempre em enunciados ou demonstrações e implicitamente.
A analise deste livro foi um tanto que difícil, uma vez que, é uma obra voltada a exemplos gráficos, envolvendo as
ciências exatas e humanas naturais, do qual já citei anteriormente. Um recurso utilizado em mais de 45% de seus
exercícios recorrem ao uso de calculadoras e programas computacionais, no qual acreditamos que dificulte uma melhor
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compressão e aprendizagem por parte dos alunos.
Como também não apresenta nada sobre números reais, suas aparições são apenas implicitamente no contexto do
conteúdo, vale ressaltar que o autor usa de algumas propriedades do tal conjunto numérico, mas não fornece alicerce
nenhum para que o aluno venha a perceber de onde surgiu determinado passo.
CONCLUSÕES
            Este trabalho nos permitiu conhecer de forma geral, a obra de cálculo estuda, analisando os três conteúdos
específicos da nossa pesquisa. Com isto, conhecemos tais obras e verificamos que nem sempre são parecidas ou
possuem a mesma linguagem, mesmo sendo elaborados para a mesma finalidade. Verificamos que a obra apresenta
inequações em quase todos os capítulos, sendo que quando se trata das unidades que abordam funções e as
aplicações de derivadas elas apresentam-se com mais frequência, tanto nas resoluções de exemplos e exercícios
propostos, quanto no contexto do conteúdo.  Nas demais unidades suas aparições são uma vez ou outra em
enunciados e demonstrações, quase sempre de maneira implícita.
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INTRODUÇÃO
Esse artigo é parte de um projeto de iniciação científica, iniciado em 2014, com previsão de conclusão em 2015. Com
foco em mostrar como as inequações estão sendo apresentadas em algumas obras, se estão concatenadas com os
números reais e lógica matemática. A fonte de análise, neste momento, é um livro do ensino superior, sendo este o
principal canal de diálogo com os alunos no processo de ensino e de aprendizagem e auxílio aos professores.
Nosso objetivo é analisar como estão apresentados os temas de inequações, lógica matemática e números reais, em
uma obra do ensino superior, usado na disciplina de Cálculo I, observando se o(s) autor(es) interliga(m) os conteúdos
entre si e qual a técnica que ele(s) utiliza(m) para que o aluno compreenda os conceitos e as manipulações que são
feitas. A obra analisada foi Stewart (2009).
Segundo Alvarenga (2013), as inequações estão presentes desde o 8º ano do ensino fundamental e são ministradas até
a disciplina de Cálculo I. Resolver uma inequação algebricamente envolve conceitos e aplicações das propriedades dos
números reais e, além disso, temos muitas vezes que usar as equivalências, o que reafirma ainda mais, que o estudo
das inequações está totalmente vinculado aos demais conteúdos matemáticos de nosso interesse. 
As inequações devem ser abordadas concatenadas com outros conteúdos que auxiliam para sua compreensão e para
que o aluno possa formalizar corretamente seu conjunto solução, utilizando os aspectos: formal e algoritmo e não utilizar
apenas o aspecto intuitivo. (SANTOS, OLIVEIRA e ALVARENGA, 2014, p. 4).
 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O livro didático é um recurso utilizado pelos professores como um dos principais instrumentos, para a orientação dos
conteúdos a serem ministrados, com o objetivo de encadeamento entre os conteúdos e facilitador da aprendizagem.
Cabe ressaltar que ao chegar à universidade, o aluno já passou por um longo processo de aprendizagem escolar e
construiu para si uma imagem dos conceitos matemáticos a que foi exposto.
O PNLD reforça a importância do livro didático:
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O livro didático traz para o processo de ensino e aprendizagem um personagem, o seu autor, que passa a dialogar com
o professor e com o aluno. Nesse diálogo, o livro é portador de escolhas sobre: o saber a ser estudado; os métodos
adotados para que o aluno consiga aprendê-lo mais eficazmente; e a organização dos conteúdos ao longo dos anos de
escolaridade. (PNLD, 2011, p.12).
 
O percurso de análise deste trabalho toma como referência a obra de Bardin (2011), Análise de Conteúdo, e de acordo
com a obra o ponto de partida é usarmos os recursos da categorização, na qual todos os conteúdos, foco de nossa
pesquisa, são separados, organizados e depois agrupados em unidades, para que depois possamos destacar
características semelhantes ou não de cada uma delas.  De acordo com Bardin:
A categorização é um processo de tipo estruturalista e comporta duas etapas:

• O inventário: isolar os elementos;
• A classificação: repartir os elementos e, portanto, procurar ou impor certa organização as mensagens. (BARDIN,

2011, p. 148).
O ponto crucial da nossa análise envolve noções que podem ser concatenadas e aplicadas de forma coerente, tais
como: interpretação do sinal de desigualdade, ordenação dos números reais, o significado da variável, da incógnita e
parâmetros, compreensão do conjunto-solução, propriedades algébricas dos reais, fatoração, radiciação, relações de
equivalência e implicações, funções, análises gráficas dentre outros.
Ao interpretar ou resolver uma inequação é necessário, em geral, mobilizar conceitos relacionados à ordenação e às
propriedades atreladas ao conjunto dos números reais. Não obstante, muitas vezes também necessitamos recorrer aos
significados e empregos dos conectivos lógicos (“e”; “ou”) ou dos quantificadores existenciais ou universais (“para todo”,
“existe”), principalmente quando envolve restrições de existência.
Nossa pesquisa é do tipo bibliográfico cuja fonte para análise é um livro didático usado na disciplina de Cálculo I.
Inicialmente realizamos a leitura de vários artigos que tratam de livros didáticos e conteúdos matemáticos, depois a
análise dos livros. Nosso objetivo é realizar uma investigação baseando-nos em um tipo de metanálise das obras
citadas, isto é, realizar uma reflexão crítica sobre os conteúdos matemáticos abordados.
 Usamos como referência a teoria de Bardin, realizando uma categorização para obter nossos resultados e conclusões.
Ao analisarmos o livro, na busca pelas inequações concatenada com os números reais e a lógica matemática, foram
criadas cinco categorias, das quais veremos todas em seguida.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A maneira de apresentar as inequações e conteúdos correlatos nos livros do ensino superior é parecida em relação aos
do ensino médio, as inequações aparecem, geralmente, de forma implícita. Quando explícitas, estão sempre
entrelaçadas aos números reais e a lógica matemática, pois eles são necessários para a resolução e compreensão
delas.
Nesse trabalho consideramos as desigualdades como sendo uma expressão que envolve números e um sinal <; >; ≤ ou
≥, porém uma inequação envolve uma ou mais variáveis, números e um desses sinais. Assim, na nossa concepção,
toda inequação é uma desigualdade, mas uma desigualdade não é uma inequação.
A obra, “Cálculo” de, James Drewry Stewart (29 de março de 1941 — 3 de dezembro de 2014), que foi um professor
emérito de matemática da Universidade Mc Master canadense. Stewart era mestre pela Universidade Stanford e doutor
pela Universidade de Toronto. Stewart focou a sua pesquisa em Análise harmónica e Análise funcional
 Tal obra, que teve sua ultima impressão em 2009, é composta por oito capítulos e um apêndice. Os capítulos são
divididos em subcapítulos, sendo que diferente de algumas obras, o autor não traz nenhum capitulo referente a números
reais, no primeiro capítulo abordam as Funções, conseguinte os demais trazem Limites e Continuidade, Derivadas e
Integrais respectivamente. Em ressalva temos nas primeiras páginas da obra alguns Testes de Verificação, assim
denominado pelo autor, para só depois disso vir o capítulo 1.
No decorrer dos parágrafos iremos abordar tudo que for encontrado sobre as inequações, lógica matemática e números
reais de maneira que tais conteúdos estejam entrelaçados ou não.   
Cada capítulo é desenvolvido de forma que os conceitos e teoremas apresentados venham, sempre que possível
acompanhado de uma motivação ou interpretação geométrica ou física e exemplos resolvidos, e vários exercícios
propostos intitulados como “Exercícios” e no final de cada unidade, temos alguns problemas sobre todo o conteúdo
visto, denominado de “Princípios para a resolução de problemas” e “Problemas Quentes.”
 Para analise foi estudada toda a obra, porém iremos no ater somente aos conteúdos principais de nossa pesquisa.
Veremos no decorrer dos parágrafos os resultados obtidos.
1. NÚMEROS REAIS
            Na obra analisada o autor não destacou nenhum capítulo ou até mesmo um tópico que abordasse os números
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reais, os mesmo são vistos uma vez ou outra em enunciados, definições, teoremas, corolários, resolução de exemplos
(de maneira implícita), deixando muito a desejar, uma vez que articula conceitos sem antes fornecer informações
necessárias para tal aprendizado.
2. FUNÇÕES
No capítulo 1, a obra trata do estudo das Funções e Modelos, inicialmente ele mostra como pode ser representada uma
função, (verbalmente, numericamente, visualmente e algebricamente), domínio, contradomínio e imagem, sempre
trazendo exemplos resolvidos para ajudar na compreensão.
Veremos os tipos de funções que estão apresentadas neste livro, são elas: Função definidas por partes, Simétricas,
Funções crescentes e decrescentes. Temos também alguns modelos matemáticos chamados pelo autor de Funções
Essenciais,  são as Funções Racionais, Algébricas, Compostas, Trigonométricas, Exponenciais, Logarítmicas e
Transcendentes. Em ressalva a seguir exibiremos apenas os tipos de funções que se enquadram em nosso campo de
pesquisa.
Um exemplo sobre Funções definidas por partes é a função do Valor Absoluto, que segundo o autor é definido como
sendo um número , denotado por , que é a distância de  até  sobre a reta real. Em geral é representado por: , se  ou , se
 São exibidos 3 exemplos sobre tal conteúdo, não iremos exibi-los aqui, fica ao critério do leitor verificar na obra.
No estudo de Funções crescentes e decrescentes, não temos nenhum exemplo resolvido que as demonstre, apenas
suas definições e um gráfico. Vejamos abaixo seus conceitos:
Uma função é chamada crescente em um intervalo  se  sempre que  em .
Ela é denominada decrescente em  se  sempre que  em .
Na definição de função crescente é importante compreender que a desigualdade  deve ser satisfeita para todo par de
números  e .  (STEWART, 2009, p. 11).
 
Sobre os tipos de funções citadas encontramos 20 exercícios sugeridos pelo autor.
Nas funções chamadas de essenciais, encontramos as desigualdades apenas implicitamente nas resoluções de
exemplos, tais serão exibidos na categoria Resolução de Inequações. Suas definições são dadas de maneira breve e
sem muitas exemplificações.
Em todo o capítulo sobre funções, podemos destacar 79 exercícios, entre resolvidos ou sugeridos que abordam o
conteúdo de desigualdades.
3. LIMITES
O capítulo 2 traz o conteúdo de limites e a parte Inicial de Derivada. O autor inicia os assuntos exibindo o problema da
reta tangente, da velocidade, conseguinte defini o limite de uma função, limites laterais, limites infinito e no infinito. Para
só depois de todos esses tópicos e alguns exercícios resolvidos, mostraremos a definição precisa do que é limite.
Observem:
Definição 2. Seja  uma função definida sobre algum intervalo aberto que contem o número , exceto possivelmente no
próprio . Então dizemos que o limite de  quando  tende a  é , e escrevemos , se para todo número , houver um número ,
tal que se  então .
[..] Podemos também reformular a definição 2 em termos de intervalos, observando que a desigualdade  é equivalente a
, que pode ser escrita como . Além disso,  é válida se, e somente se, , isto é, . Analogamente, a desigualdade  é
equivalente ao par de desigualdades . Portanto, em termos de intervalos, a definição 2 pode ser enunciada desta
maneira:
 significa que para todo   ( não importa quão pequeno for ) podemos achar  tal que, se  estiver no intervalo aberto  e ,
então  estará no intervalo aberto . (STEWART, 2009, p. 98-99).
 
A obra exibe dois exemplos resolvidos, dos quais mostraremos o 2. Vejamos:
Exemplo 2. Demonstre que .
Solução. 1. Uma análise preliminar do problema (conjecturando um valor para ). Seja  um número positivo dado.
Devemos achar um número  tal que se  então .
Mas . Portanto, queremos que se  então  isto é, se  então . Isso sugere que deveríamos escolher .
2. Demonstração (mostrando que a escolha de  funciona). Dado , escolha . Se , então

Assim, se  então .
Portanto, pela definição de limite, . (STEWART, 2009, p. 101).
 
As definições de limites laterais são análogas à definição de limite, a única diferença é que haverá duas fórmulas uma
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pra limite à esquerda e outra pra limite à direita. E explanam mais 4 exemplos resolvidos sobre os tipos de limites
citados.
4. LÓGICA MATEMÁTICA
            A lógica matemática está presente em todo contexto da obra, desde definições até no enunciado dos exercícios
propostos. Vejamos alguns exemplos disso que foi citado.
Os exercícios “17. Demonstre que, se  for positivo, então  é divisível por 6. E o 18. Demonstre que ” (STEWART, 2009,
p. 71), usam em sua resolução um dos métodos mais conhecidos da lógica matemática o da Indução.
Na maioria dos teoremas notamos a lógica por meio da implicação lógica, vejamos um deles. “Teorema de Fermat, Se
 tiver um máximo ou mínimo local em  e se  existir, então ”. (STEWART, 2009, p. 255)
Os conectivos que aparecem com mais frequência são e, ou e as implicações lógicas.  
5. RESOLUÇÃO DE INEQUAÇÕES
            Como já foi esclarecido, o autor trata na maioria das vezes sobre desigualdades em sua obra, em quase todos
os capítulos temos exemplos e definições que contém em seu contexto o uso das desigualdades mesmo que de
maneira implícita. Vejamos alguns desses exercícios que destacamos para esta categoria.
 No capítulo de Funções temos algumas aparições das inequações, todavia, na categoria de funções podemos
visualiza-las em algumas definições, mesmo que implicitamente.
Há também alguns exercícios proposto diretamente envolvendo inequações.
“4. Resolva a inequação .
13. Resolva a inequação ”. (STEWART, 2009, p. 70 -71).
Já no capítulo de Limites, encontramos vários exemplos contendo-as, do quais exibiremos mais um a seguir.
Demonstração da propriedade da Soma. Seja  dado. Devemos encontrar um  tal que se  então .
Usando a desigualdade triangular podemos escrever
(5)
Podemos fazer menor que  tornando cada um dos termos  menor que . Uma vez que  e , existe um número  tal que se ,
então  .
Analogamente, uma vez que , existe um número  tal que se , então  .  
Seja . Observe que
Se  então  e  
Logo  e  .
Consequentemente, por (5),

Resumindo, se  então
Assim, pela definição de limite, . (STEWART, 2009, p. 104).
 
Nos demais capítulos as inequações aparecem pouco, sempre em enunciados ou demonstrações e implicitamente.
A analise deste livro foi um tanto que difícil, uma vez que, é uma obra voltada a exemplos gráficos, envolvendo as
ciências exatas e humanas naturais, do qual já citei anteriormente. Um recurso utilizado em mais de 45% de seus
exercícios recorrem ao uso de calculadoras e programas computacionais, no qual acreditamos que dificulte uma melhor
compressão e aprendizagem por parte dos alunos.
Como também não apresenta nada sobre números reais, suas aparições são apenas implicitamente no contexto do
conteúdo, vale ressaltar que o autor usa de algumas propriedades do tal conjunto numérico, mas não fornece alicerce
nenhum para que o aluno venha a perceber de onde surgiu determinado passo.
CONCLUSÕES
            Este trabalho nos permitiu conhecer de forma geral, a obra de cálculo estuda, analisando os três conteúdos
específicos da nossa pesquisa. Com isto, conhecemos tais obras e verificamos que nem sempre são parecidas ou
possuem a mesma linguagem, mesmo sendo elaborados para a mesma finalidade. Verificamos que a obra apresenta
inequações em quase todos os capítulos, sendo que quando se trata das unidades que abordam funções e as
aplicações de derivadas elas apresentam-se com mais frequência, tanto nas resoluções de exemplos e exercícios
propostos, quanto no contexto do conteúdo.  Nas demais unidades suas aparições são uma vez ou outra em
enunciados e demonstrações, quase sempre de maneira implícita. 
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