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Notícias Olavo Olá, pessoal! Atualize a Biblioteca de Engenharia! A pedido, trago duas edições dos Modernos Sistemas Operacionais da Andrew S. Tanenbaum, junto com seus respectivos livros. Adicionei também o Básico dos Circuitos Elétricos, Jardim, em Português. Obrigado ao Sr. Heitor Galvao por sua grande paciência escaneando o livro de
páginas após página! Espero que tenham gostado! Olá, pessoal de Olga! Voltei aqui com mais 7 livros de resolução e uma pergunta revisada sobre o vol de Moys. 2 (Créditos de Cayo Fernando)! Outro detalhe foi atualizado. Eu adicionei uma nova biblioteca: Engenharia. Quando comecei o site, basicamente só resolução física, matemática e química
(além de livros filosóficos). Agora tenho vários livros de enganharia que foram colocados como físicos (o que não faz muito sentido). De qualquer forma, espero que gostem dessa mudança! Olá, pessoal de Olga! Como é que está? Bem, eu trago algumas atualizações e problemas técnicos. Começando com a parte ruim. Os comentários do Facebook
pararam de funcionar por razões que não estavam claras. Eu realmente estou correndo por aí com um monte de coisas e eu não posso sentar para consertá-lo. Assim que puder, lidarei com isso. Quanto à votação. Eu tinha um monte de respostas! Estou reciclando o site como um todo para trazer a melhor experiência para você! Só um pouco de
paciência que como eu tenho que desenhar e programar todo o site sozinho, vai demorar um pouco... Heitor Galvao me enviou mais algumas resoluções! Um deles em particular, tenho certeza, vai ajudar muita gente... Vol. 1 dos cálculos de taxa de Guidorizzi! Sofri muito com isso em 1 haha. Sobre! Cayo Fernando resolve problema 2 capítulos 4 Moys's
vol 2. Minha vida está uma bagunça e eu ainda não posso postá-la aqui (peço desculpas... Nos próximos dias eu vou colocá-lo e depois dos outros reslu'es que eu tenho! Espero que tenham gostado! Um beijo para todos! EDIT:: Eu endireitar os comentários! E Heitor enviou outra solução, Guidorizzi Vol. 2. Agora a coleção está completa!! Olá, pessoal de
Olga! Bem, eu tenho repensado o site completamente e eu tenho tido algumas ideias que eu tenho que implementar ao longo do tempo (eu tenho que fazer tudo sozinho e ainda aprender a terminar meu curso... Não há muito tempo sobrando). Mas antes de passar semanas programando, gostaria de ouvir de você. O que você acharia útil para o site? O
que tornaria o site melhor? Votei em algumas coisas que pensei em implementar. Se você tem outras ideias, coloque nos comentários! (Por favor, não escreva coisas como exercícios de resolução de lugar x cabeças y!!) Espero que responda... Quero tornar o site melhor para você! Beijar! Olavo Nova resolução moys's vol. 2. Professor Diego me hoje em
dia edição 8 capítulo 3! Aproveite! Verificar! Um beijo para todos! Olá, pessoal de Olga! Como você estava? Bem, já faz um tempo que não foi embora aqui para atualizar então eu aproveitei a oportunidade para colocar algumas novas resoluções! Publiquei 9 novos livros, incluindo Guidorizzi Vol. 4 (créditos Heitor Galvao, que sempre me envia boas
resoluções!). Confira as novidades a seguir: Espero que o site tenha ajudado você! Se ajudou, não deixe de compartilhá-lo e/ou gostar na página do Facebook! Um beijo para todos! Olá, pessoal de Olga! Está tudo bem? Como estão os feriados? Federais, como estão as provas? hehe muito tempo eu não atualizá-lo certo? Então, vamos embora! Curso
básico de Física, Vol. 3 - H. Moyes Nussenzveig Finalmente jovem, agora temos resolução Moyses Vol.3. Créditos Heitor Galvao, que me enviou a resolução! São todas resoluções encontradas na internet... Para eles, credita os respectivos autores! Curso básico de Física, Vol. 1 - A resolução do Capítulo 4 de H. Moys Nussenzveig está agora disponível.
Além disso, Ícaro Costa enviou 4 perguntas do Capítulo 11! Último comentário! Devo-lhe um pedido de desculpas a Mateus Bortolotti, que me enviou as resoluções dos Capítulos 10 e vol de Moys. 2, e eu não conseguia passar pela rede e postar. Minha vida é uma bagunça com a faculdade e agora eu vou em uma troca (Orar por mim ... Vou para a Coreia
do Sul hehe-heh). Se alguém sair para me ajudar a limpar, por favor me mande um e-mail: olavo@comsizo.com.br. As resoluções são muito boas!! Um beijo para todos! E há pessoas, TD bom? Depois de muito trabalho e tempo consegui esse novo tipo de trabalho. Honestamente, deveria ter tido muito mais coisas, mas eu não tive tempo ou paciência
para programar tudo. O que temos de novo... Na minha opinião, o site é mais bonito. Os livros agora se tornaram mais organizados para acesso. Resoluções moys's vol. 2 Você vê um caminho diferente. Algo muito importante... Não há mais sistema personalizado. Todas as resoluções estão abertas a todos. Os comentários do site são via Facebook. Isso o
torna mais bonito, organizado e fácil. Temos um motor de busca! Comece a inserir o nome do autor ou livro que a lista aparecerá abaixo. Temos (na página do rodapé) um link sobre nós. Eee... Acho que é isso. Espero que tenha gostado. Foi preciso muito trabalho para fazer hehe Se eles gostam, compartilhar, desfrutar, e finalmente ... É isso, assim. Beijo
para todos... Olavo Bom gente, como muitos já sabem, MegaUpload foi fechado pelo governo dos EUA. E os arquivos de comsizo foram postados lá. Eu já recuei os links. Peço desculpas pelo atraso. Violação eu também coloquei uma nova resolução. Não havia resoluções lineares de álgebra naquela época Álgebra linear com aplicações, de Anton:
Álgebra linear elementar com aplicações - Anton / Rohrres Resoluções Manuscritas Moyses se escondeu aqui. Então Eu Substituo: Capítulo 01 Capítulo 02 Capítulo 03 Capítulo 04 Capítulo 05 Capítulo 05 Capítulo 06 Capítulo 07 Capítulo 07 Capítulo 08 Capítulo 09 Capítulo 10 Capítulo 11 Capítulo 12 Beijo! Olgavo fala jovem! Chegamos no final do
semestre, espero que todos estejam vivos e bem. Afinal, o ComSizo termina o ano com 260 inscritos! Espero que o site e a resolução tenham ajudado vocês. Feliz Natal para tdos e ano novo com mta paz, alegria, quadris de professor e notas azuis. hehe-ele beijo para todos! Olavo Gente Boa, atualização rápida. Agora você pode jogar colocando
equações em seus comentários. O editor tem um botão fx que abre o editor de equações em um pop-up. Nele, você escreve uma equação e pressiona o botão azul para copiar o documento. Não sei se você já viu também, em matérias do V2 da Moys, que ainda não têm permissão, existe a possibilidade de enviar uma resolução para o site. Se você tem
resoluções, por favor ajude as pessoas que precisam de resoluções. Se você notar algum problema, envie-me um olavo@comsizo.com.br: eu não coloco muitas resoluções porque estou sem tempo. A mecânica quântica, o eletromão e a termodinâmica tornam minha vida tão difícil... Um beijo para todos!  Obrigado por seu interesse em nossos serviços.
Somos um grupo sem fins lucrativos que administra este site para compartilhamento de documentos. Precisamos de sua ajuda para manter este site. Para manter nosso site funcionando, precisamos de sua ajuda para cobrir os custos do nosso servidor (cerca de US$ 400/m), uma pequena doação nos ajudará muito. Por favor, ajude-nos a compartilhar
nosso serviço com seus amigos. Academia.edu não suporta mais a Internet Explorer.To navegar pela Academia.edu e pela Internet mais ampla de forma mais rápida e segura, por favor, leve alguns segundos para atualizar o navegador. Academia.edu usa cookies para personalizar conteúdo, adaptar anúncios e melhorar a interface do usuário. Usando
nosso site, você concorda com nossa coleção de informações usando cookies. Para saber mais, confira nossa política de privacidade. Aprecie o livro Guidorizzi, conteúdo integral para o seu diferencial! De Hamilton Luis Guidorizzi, o Curso de Cálculo apresenta recursos pedagógicos digitais que aprofundam e registram a formação de cálculo dos alunos e
ajudam as salas de aula dos professores da disciplina. Este terceiro volume explora temas como integrals duplas, integrais triplas, integrais lineares e outros. É mostrado aos alunos de matemática, engenharia e ciências exatas que frequentam disciplinas de cálculo diferencial e integral e cálculo relacionado. Saiba quais recursos digitais estão disponíveis
a partir desta sexta Tutoriais exclusivos em vídeo que representam temas importantes abordados para aprofundamento e práticas de conteúdo; Videoaulas com soluções de exercício selecionadas: áudio e vídeo com explicações detalhadas de exercícios selecionados do livro; alinhar matemática, pré-cálculo com o texto geral da revisão dos principais
temas da disciplina, exemplos e exercícios; Problemas adicionais e problemas com a solução; Planos de aula com cenários de apoio aos professores na formação (exclusivamente para professores); Ilustrações de apresentação (exclusivamente para professores); e guia de decisão (exclusivamente para professores). Saiba mais sobre os produtos usados
que são vendidos em nossa categoria Outlet, estes são livros quebrados, mas que preservam a integridade do conteúdo original, permitindo que você leia novos livros muito de perto. Esses produtos podem ter páginas amassadas ou tampas, manchas, arranhões ou sinais de uso e podem estar fora de suas embalagens originais. DISPONIBILIDADE DE
ESTOQUEPara produtos outlet são limitados e, por isso, as oportunidades de compra são únicas. Se houver defeitos no produto após a compra, o consumidor poderá solicitar o reembolso dos valores cobrados pela política de devolução da Saraiva.IMAGENS NO SITE As imagens são apenas uma ilustração de um novo livro com exemplos de unidades
que mostram sinais de uso que podem ou não estar presentes em uma unidade à venda. Os livros utilizados são exibidos no site impresso por USO para destacar outros produtos. LIVRO USADO Livros de selos vendidos no Estado, Troca Não Autorizada na capa e/ou tampa traseira para identificar produtos que podem não ser trocados. Embalagem e
CONTEÚDOOs produtos vêm em embalagens recicladas originais, com possíveis modificações, ou em embalagens neutras herméticas. Não pode conter caixas especiais e/ou gabinetes, especialmente em kits e caixas. RETORNO O prazo para saques é de até 7 (sete) dias corridos a partir da data de entrega. O produto deve ser enviado com todos os
seus componentes e na mesma embalagem em que foi recebido. Devido ao estoque limitado das mercadorias, não é possível trocar produtos, apenas devolvê-los e solicitar o reembolso do valor pago. O valor pago será reembolsado no mesmo método de pagamento utilizado para a compra. Para obter mais informações, verifique nossa política de
comércio e devolução.APARÊNCIA E OPERAÇÃOOs livros utilizados podem conter amassados, marcas, manchas, arranhões ou sinais de uso. Essas marcas estéticas não comprometem a leitura ou a integridade do conteúdo original. Todos os produtos utilizados foram testados e estão em estado de leitura. Leitura. um curso de calculo guidorizzi vol 3
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