
 

 

Ementa 

Funções. Noções de limite. Continuidade. Noções de derivadas. Aplicações de 
derivadas. Noções de integral. 

Objetivos 

Geral 

 Dominar os fundamentos matemáticos básicos e de cálculo diferencial 
e integral de funções de uma variável real para o desenvolvimento 
profissional do tecnólogo em alimentos. Propiciar ao aluno 
fundamentos sobre cálculo diferencial e integral e suas aplicações. 

Específicos 
 Revisar e aprofundar os conceitos de equações, funções e inequações; 
 Apresentar o conceito de limite de funções de uma variável; 
 Apresentar o conceito de derivada de uma função de uma variável, 

desenvolvendo competências para tratar de derivadas de funções 
simples e de funções compostas; 

 Contextualizar e formalizar teorias e definições a respeito das 
aplicações da derivada de uma função de uma variável; 

 Apresentar o conceito de cálculo de integrais imediatas; 
 Discutir os métodos de integração de funções. 

Conteúdo Programático 

1. Funções: Definição de Função; funções e representações gráficas de 
funções elementares; funções pares e ímpares; funções polinomiais, 
funções compostas; funções inversas; funções exponenciais e 
logarítmicas; funções trigonométricas.  

2. Limite: Definição de limite; relação entre limites laterais e bilaterais; 
propriedades dos limites; limites indeterminados; assíntotas 
horizontais e verticais. 

3. Continuidade: Definição de função continua. Estudo da continuidade 
e descontinuidade de funções de uma variável real. 

4. Derivada: Definição de derivada de uma função; interpretação 
geométrica da derivada; diferenciabilidade e continuidade; regras de 
derivação; estudo do comportamento de funções por meio de suas 
derivadas. 

5. Diferenciais: Diferencias e aproximação linear local. 

6. Integral e aplicações na tecnologia de alimentos: Antiderivadas e a 
integral indefinida; propriedades da integral indefinida; métodos de 
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cálculo das integrais: integração simples, integração por substituição; 
Teorema fundamental do Cálculo; definição de integral definida 
Propriedades das integrais definidas. Calculo de área e outras 
aplicações utilizando integral definida. 

Metodologia de Ensino 

 Aulas expositivas. 
 Resolução de exercícios. 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 As avaliações devem ser contínuas e sistemáticas e podem ser 
realizadas por meio de provas (teóricas e/ou práticas) com questões 
objetivas e/ou dissertativas, e/ou pelo desempenho na prática (quando 
houver). Também podem ser realizadas atividades como trabalhos  
(impressos, apresentações, exercícios; relatórios, laudos e etc). 

Recursos Necessários 

 Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia.  

Pré-Requisito 

 Nenhum. 
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