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1. Comente num máximo de 5 linhas as seguintes proposições:

(a) (1 valor) Todas as sucessões com limite �nito têm pelo menos um ponto de

acumulação: o seu limite.

(b) (1 valor) Se uma função real de variável real tiver derivada, então a função é

sempre contínua.

2. Considere os seguintes produtos de pastelaria:

� um pão de ló (L) de raio 10 centímetros com um buraco quadrado de 6

centímetros de lado;

� um bolo quadrado (Q) de 20 centímetros de lado com um buraco redondo de 6

centímetros de raio.

(a) (1 valor) Os bolos têm a mesma altura e são perfeitamente lisos e feitos da

mesma massa. Qual dos bolos seria escolhido por um guloso? Pode responder a

esta pergunta usando técnicas elementares de jardinagem e valores aproximados.

(b) (1,5 valores) Indique como calcularia as áreas superiores dos bolos (ou seja, as

áreas da base dos bolos) por cálculo integral. Note bem:

� há in�nitas maneiras de resolver este problema mas deve escolher a mais
preguiçosa/prática;

� o aluno deve indicar os integrais, as funções a integrar, os limites de inte-
gração mas NÃO SE PEDE QUE EFECTUE O CÁLCULO.

Seja a função de R2 em R
g(L;Q) =

p
L2Q

função das variáveis L (pão de Ló) e Q (bolo Quadrado), que mede a satisfação

dos gulosos dada pelas quantidades consumidas (apesar de os bolos serem iguais

há factores psicológicos que os diferenciam!)

(c) (1,5 valores) Determine a expressão da função real de variável real, f(Q) cor-

respondente à linha de nível em que g (L;Q) = 2. O que representam os pares

ordenados (L;Q) que formam esta curva?
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(d) (1 valor) Admitindo que se mantém na curva de nível da alínea (c), calcule

aproximadamente a variação que ocorre no consumo do pão de Ló quando o

consumo de Bolo Quadrado aumenta de 0.2 unidades.

3. Sejam as funções:

f(x) = �x2 � 9 g(x) =

8>><>>:
�2; se x < 0
1
2
; se x = 0

2; se x > 0

(a) (1 valor) Averigue se lim
x!0

g2(x) existe. O que pode dizer acerca da continuidade

da função g2 no ponto de abcissa 0?

(b) (1 valor) Averigue se g tem derivada no ponto de abcissa 0. Será g uma função

diferenciável no ponto de abcissa 0?

(c) (0,5 valores) Determine lim g
�
�
�
1 + 1

n

�n�
:

(d) (1 valor) Seja A =
�
x 2 RnQ : g(x) � 1

2

	
: Represente sob a forma de intervalos

o conjunto A: Determine o seu interior, fronteira, exterior, aderência e derivado.

Será o conjunto A fechado, aberto, ambos ou nenhum dos dois. Determine o

cardinal do conjunto A.

(e) (1 valor) Determine a expressão analítica da função h = gof; represente-a gra�-

camente, e determine o seu domínio e contradomínio.

4. Sejam as sucessões un = (�2)(�1)
n

e wn = u2n
n
:

(a) (0,5 valores) Será a sucessão un monótona?

(b) (1 valor) Determine o conjunto dos majorantes e dos minorantes, o supremo, o

máximo, o ín�mo e o mínimo dos termos da sucessão un.

(c) (1 valor) Veri�que que wn = �2
n
e mostre, pela de�nição, que 0 é o seu limite:

(d) (1 valor) Determine a partir de que ordem há in�nitos termos da sucessão wn a

uma distância de zero inferior a 0; 01.
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5. Considere a relação implícita dada por: y2+x2y+5 = 30x+y. A partir desta relação

pode pensar-se numa função y = f(x).

(a) (0,5 valores) Calcule a ordenada negativa do ponto de abcissa x = 1.

(b) (1 valor) Calcule, pela regra da derivada de uma função na forma implícita, o

valor de f 0(1).

(c) (1 valor) Desenvolva até à primeira ordem em série de Taylor em torno do ponto

do qual tem dados a função g(x) = f�1(x).

6. Seja a função

f(x) =

(
x2sen 1

x

0

se x 6= 0
se x = 0

(a) (1,5 valores) Determine lim
x!+1

d
dx

�
xR
1

f(t)dt

�
:

(b) (1 valor) Determine
2R
1

5
t4
f(t)dt:
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