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I – EMENTA 

Conjuntos. Conjuntos Numéricos. Relações. Funções: aplicação à Administração. Economia 
e Contabilidade ajustamento de Curvas. Seqüências. Custo Marginal. Receita Marginal. 
Tópicos essenciais de lógica matemática. Razão e proporção entre números e grandezas: a 
lógica da razão matemática como definição para proporções generalizadas. Aplicações de 
uso de gráficos pra a compreensão a apreensão da linguagem matemática fora da 
matemática em si mesma: os gráficos empíricos e estatísticos etc. Tópicos especiais de 
probabilidade: discussões sobre grandezas aleatórias e o fenômeno da aleatoriedade; sua 
função social. Desenvolvimento histórico das idéias da matemática mediante as 
necessidades sociais: a matemática como linguagem sinóptica versus a evolução da 
sociedade humana. Aplicações. 
 

 
II – OBJETIVOS 

Permitir ao aluno a aquisição da linguagem matemática e de conhecimentos básicos desta 
ciência que venham auxiliá-lo o transcorrer d curso, tornando clara a importância da 
matemática, não só na Ciência Contábil, como também em qualquer área de 
conhecimento; definir e exemplificar funções; dar apresentação gráfica de uma função; 
estudar de forma clara e sucinta alguns modelos econômicos representados por funções. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Conjuntos 
1.1. Operações-união, interseção, diferença, complementar, produto cartesiano. 
1.2. Conjuntos Numéricos Importantes 
1.3. Subconjuntos da Reta. 

 
2. Relações 



2.1. Funções 
2.2. Idéia Intuitiva e Conceito Matemático de Função 
2.3. Funções usuais 
2.4. Características das Funções 

      2.5.    Aplicações – alguns modelos econômicos representados por funções – análise de 
3.      Tópicos Essenciais de Probabilidade 
3.1. Definições Básicas 
3.2. Probabilidade Condicionada 
3.3. Eventos Independentes 

      3.4     Variáveis aleatórias 
PERFIL DO EGRESSO 

 
O egresso do curso de Ciências Contábeis da FAT deve estar apto a compreender as 
questões socioeconômicas nos diferentes modelos de organização e exercer o pleno 
domínio das responsabilidades funcionais, envolvendo produção e utilização de relatórios 
contábeis, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e  de quantificações de 
informações financeiras, patrimoniais e governamentais. Espera-se que ele não apenas 
esteja apto a contribuir para que as organizações alcancem maior grau de eficácia, sob o 
ponto de vista econômico-financeiro, mas também possa tratar a Contabilidade como 
instrumento de apoio à cidadania. O pressuposto fundamental é o de que, neste limiar de 
século, as organizações devem ser exigidas a prestar contas mais amplas sobre os efeitos 
sociais de suas atividades. 
 
IV – METODOLOGIA 

A avaliação dar-se-á através de provas escritas e/ou trabalhos em grupos, observando 
sempre a participação do estudante em atividades desenvolvidas na sala de aula. 
 
V – AVALIAÇÃO 
 
A avaliação dar-se-á através de provas escritas e/ou trabalhos em grupos, observando 
sempre a participação do estudante em atividades desenvolvidas na sala de aula. 
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