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Disciplina: Cálculo Aplicado à Química 

Carga horária: 83 horas 

Pré-requisitos: Matemática Básica 

 

1. Ementa 

Neste componente curricular pretendemos que o aluno (a) se aproprie de conhecimentos sobre 

funções, limite, derivada e integral aplicando esses conhecimentos na resolução de problemas da Química. 

 

2. Objetivos 

 Auxiliar o aluno a desenvolver a habilidade de cálculo, bem como capacitá-lo na interpretação e 

resolução de problemas inerentes a disciplina e a seu curso. 

 

3. Objetivos específicos 

 Identificar, traduzir e aplicar os conhecimentos de cálculo diferencial no estudo de taxas de 

variação e problemas de otimização nas diversas áreas da ciência, sobretudo em química. 

 Selecionar, enunciar e utilizar os conhecimentos de cálculo integral e suas aplicações em 

ciências, em especial em química. 

 Formular hipóteses e prever resultados. 

 Examinar o uso da matemática na interpretação e intervenção de situações reais, em especial 

na química. 

 Julgar o uso adequado de softwares matemáticos identificando suas limitações e 

potencialidades. 

 Criar e aplicar tabelas e gráficos para representação e estudo de conceitos, sobretudo em 

química. 

 

4. Conteúdo Programático 

 

Unidade 1 – Função e Limite de uma Função 

 1.1 – função: definição e funções elementares; 

 1.2 – limite de uma função, limites laterais, continuidade de uma função, propriedades de limites, 

“limites infinitos” e “limites no infinito”; 

 

 



Unidade 2 – Derivada de uma Função 

 2.1.1 – definição de derivada, taxa de variação, reta tangente e normal, derivadas laterais; 

 2.1.2 – derivadas de funções elementares, regras de derivação, regra da cadeia; 

 2.1.3 – derivadas das funções trigonométricas, funções trigonométricas inversas e suas derivadas; 

 2.2.1 – extremos de funções, teorema do valor médio, teste da derivada primeira e da derivada 

segunda, gráficos, problemas de otimização, regra de L’Hôpital; 

 

 

Unidade 3 – Integral de uma função 

 3.1 – definição de integral indefinida, integrais indefinidas de funções elementares e trigonométricas, 

mudança de variável; 

 3.2 – integral definida: teorema fundamental do cálculo; 

 3.3 – função logarítmica e exponencial: definição, derivada, integral; 

 3.4 – integração por partes; 

 3.5 – cálculo de volumes e áreas usando integrais. 

 

5. Metodologia de ensino 

 Aulas expositivas e dialogadas utilizando os recursos didáticos; aulas de exercícios. 

 

6. Recursos Didáticos 

 Quadro branco e recursos de informática. 

7. Avaliação 

O processo será contínuo, considerando o desempenho do aluno em sala de aula, por meio de provas 

teóricas e exercícios de aplicação referentes a cada prova escrita, realizados em equipe. 

Avaliação 1: unidades 1, 2.1.1 e 2.1.2; 

Avaliação 2: unidades 2.1.3 e 2.2; 

Avaliação 3: unidade 3 
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