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EMENTA

Funções Reais, limites e continuidade de funções. Derivadas e suas aplicações. Integral indefinida, integral definida,

teorema fundamental do cálculo, aplicações de integral, integral por substituição e por partes     

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

Geral:

Compreender os conceitos do cálculo diferencial e integral de uma variável real e suas aplicações básicas.

Específicos:

Introduzir e estudar o conceiro de limites, derivada e de continuidade de funções e suas

aplicações.

Conhecer as propriedades de limites, derivadas e suas aplicações.

Conhecer o conceito, métodos de cálculo e aplicações de integral.

Conhecer as propriedades de Integral e suas aplicações.

Conhecer e determinar área de figuras cujos limites são determinados por funções.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

I. Funções:

Funções e sua representação

Funções fundamentais



Funções exponenciais

Funções inversas e logaritmos

II. Limites e Derivadas:

Definição, propriedades e regras operatórias

Limites fundamentais

Continuidade

III. Derivadas:

Definição e interpretação geométrica

Propriedades e regras operatórias

Derivada da função composta, inversa, implícita e paramétrica

Derivadas de ordem superior

IV. Aplicações de Derivadas:

Taxa de variação

Análise do comportamento de funções

Máximos e mpinimos

Terorema do Valor Médio

Crescimento, decrescimento, concavidade, ponto de inflexão e assíntotas

V. Integrais

Integral indefinida

Integral definida

Teorema fundamental do cálculo

Integral por substituição e por partes

Aplicações de integral

METODOLOGIA DE ENSINO

O conteúdo será ministrado por meio de aulas expositivas, fazendo uso dos recursos audiovisuais. Ao final de cada

conteúdo programático uma lista com exercícios extraídos das referências será proposta como complemento de cada

tópico apresentado. Todo o material necessário ao acompanhamento das aulas será previamente disponibilizado aos

discentes.

RECURSOS DIDÁTICOS

[X] Quadro

[X] Projetor

[ ] Vídeos/DVDs

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[X] Softwares: Geogebra online e Winplot

[ ] Outros

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação de aprendizagem será feita por meio de três avaliações objetivas escritas e individuais (P1, P2 e P3) e um

trabalho em grupo (G1).
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