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1ª Propriedade: O determinante de uma matriz quadrada é igual ao 

determinante de sua matriz transposta.
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2ª Propriedade: Caso haja, numa matriz quadrada, uma coluna ou uma 

linha de zeros, o determinante será zero.
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3ª Propriedade: Se trocarmos a posição de duas linhas (ou colunas) de

uma matriz quadrada de ordem 2 ou maior, o determinante da nova

matriz será o oposto da matriz original.
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4ª Propriedade: Se duas linhas (ou colunas) de uma matriz quadrada de

ordem 2 ou maior forem iguais, o determinante é zero.
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5ª Propriedade: Se multiplicarmos todos os elementos de uma linha (ou

coluna) de uma matriz quadrada por um número real, seu determinante

também ficará multiplicado por esse número.
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6ª Propriedade: Se os elementos correspondentes de duas linhas ou de

duas colunas de uma matriz de ordem 2 ou maior forem proporcionais, o

determinante é zero.
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7ª Propriedade: No caso de uma matriz triangular, o determinante dessa

matriz será igual ao produto dos elementos de sua diagonal principal.
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8ª Propriedade: Multiplicando todos os elementos de uma linha (ou

coluna) de uma matriz de ordem 2 ( ou maior) por um número e

adicionando o resultado obtido aos elementos correspondentes de outra

linha ou coluna, obteremos uma segunda matriz, tal que os

determinantes das duas matrizes serão iguais.
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9ª Propriedade: Se duas matrizes quadradas têm a mesma ordem, o

determinante do produto dessas matrizes é igual ao produto dos

determinantes de cada uma delas. Essa propriedade é chamada de

Teorema de Binet.
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revisamos as propriedades dos determinantes.

Faça uma ficha resumo dessas propriedades e utilize outra matriz
quadrada para testar sua validade!
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1) (VUNESP) Dadas as matrizes A= 
1 3
2 4

e B=
−1 2
3 1

o determinante da matriz 

A·B é:

a) –1.

b) 6.

c) 10.

d) 12.

e) 14.

2) Para que o determinante da matriz C=
1 + 𝑎 −1
3 1 − 𝑎

seja nulo, o valor de a

deve ser:

a) 2 ou -2.

b) 1 ou 3.

c) -3 ou 5.

d) -5 ou 3.

e) 4 ou -4.



3)(MACKENZIE-SP) Se A=(𝑎𝑖𝑗) é uma matriz quadrada de terceira ordem, tal que 

𝑎𝑖𝑗 = ቊ
𝑎𝑖𝑗 = −3, 𝑠𝑒 𝑖 = 𝑗;

0 , 𝑠𝑒 𝑖 ≠ 𝑗.
, então o determinante de A vale:

a) -27 .

b)27.

c)
1

27
.

d) -
1

27
.

e) 0.

4) (UFRGS) Se A é uma matriz 2x2 e det A = 5, então o valor de det 2A é: 

a) 5. b)10. c) 20. d) 25. e)40.

5) Calcule a equação
𝑥 4
1 2

=3𝑥 − 5

a) 1. b) -1. c) -
1

5
. d) 0. e) 
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