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CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 h/a

CARGA HORÁRIA TOTAL: 67 h

DOCENTE RESPONSÁVEL: João Paulo de Araújo Souza

EMENTA

Sequências e Séries Numéricas. Noções de topologia da reta. Funções contínuas, deriváveis e integráveis.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

Geral: 

Caracterizar o conjunto dos números reais; formalizar os conceitos de convergência de sequências e séries de

números reais; formalizar o conceito local de limite, continuidade e derivabilidade de funções reais definidas em

intervalos da reta; apresentar ao aluno uma formalização dos conceitos estudados no cálculo.

Específicos: 

• Compreender as propriedades do corpo ordenado dos números reais e dentre elas a propriedade do supremo.

• Compreender as aplicações das sequências e séries convergentes de números reais. 

• Verificar a relação existente entre a propriedade do supremo de números reais e o Teorema de Bolzano-

Weierstrass.

• Construir as noções topológicas na reta real necessárias ao estudo das funções. 



• Formular os conceitos de limites e continuidade de funções reais e compreender as relações existentes entre

ambos os conceitos.

• Construir formalmente o conceito de derivada de uma função real por meio das propriedades básicas da noção

de derivada. 

• Obter informações sobre a função a partir de informações sobre sua derivada. 

• Obter por meio da continuidade e derivabilidade de uma função real os pontos que anulam a derivada de tal

função. 

• Obter, a partir da continuidade e derivabilidade de uma função real, a reta tangente ao gráfico dessa

função passando por um ponto, paralela a reta dada e que passa por pontos extremos do intervalo onde a função

está definida. 

• Desenvolver o conceito de Integral de Riemann em termos numéricos, por meio do limite das somas superiores

e inferiores de áreas de retângulos obtidos de maneira conveniente. 

• Definir as propriedades das Integrais de Riemann. 

• Estabelecer a conexão do Cálculo Diferencial e Integral por meio do Teorema Fundamental do Cálculo. 

• Determinar as aplicações da Integral de uma função real a partir do Teorema Fundamental do Cálculo. 

• Compreender a presença da Análise no ensino da Matemática Elementar.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

1 Números Reais:  Corpo ordenado completo dos Reais; Axiomas de corpo do conjunto dos números

Reais; Relação de ordem no Conjunto dos Reais e propriedades relacionadas; Supremo e ínfimo de um

Conjunto; Valor absoluto e intervalos; Desigualdade de Bernouilli; Propriedade Arquimediana. 

2 Sequências e Séries Numéricas: Limite de uma seqüência; Limites e desigualdades; Propriedades aritméticas

de limites de sequências; Subsequências e sequências de Cauchy; Limites infinitos de sequências. Séries

Convergentes; Séries Fundamentais: geométrica, de encaixe, harmônica, p-séries; Séries de termos não-

negativos e alternadas; Critério de Leibniz; Séries condicionalmente e absolutamente convergentes; Teste da

D’Alembert. Teste de Cauchy. 

3 Topologia na Reta: Conjuntos abertos; Conjuntos fechados; Pontos aderentes a um conjunto; Pontos de

acumulação; Conjuntos compactos. 

4 Limites e Continuidade de Funções Reais: Funções Limitadas e propriedades; Limite de funções

Reais; Definição do limite de uma função por meio de sequências numéricas; Unicidade do limite; Propriedades

aritméticas de limites de funções reais; Limites Laterais, infinitos e no infinito; Funções Monótonas; Definição de

funções contínuas; Propriedades operatórias entre funções contínuas; Funções contínuas em Intervalos; Teorema

de Máximos e Mínimos de funções reais; Teorema do Valor Intermediário; Funções Uniformemente contínuas. 

5 Funções Deriváveis: Definição e propriedades operatórias; Regra da Cadeia; Teorema de Rolle; Teorema do

Valor Médio de Cauchy; Teorema do Valor Médio de Lagrange; Fórmula de Taylor; Regra de L’Hôpital. 

6 A Integral de Riemann: Somas Superiores e Inferiores; Funções Integráveis: Integral superior e

Inferior; Propriedades Operatórias das integrais superiores e inferiores; Definição da Integral de Riemann; A

integral como limite das somas de Riemann; Propriedades da Integral de Riemann; O Teorema Fundamental do

Cálculo; Integração por Substituição; Integração por partes.

METODOLOGIA DE ENSINO



O conteúdo programático será desenvolvido por meio de aulas expositivas em sala de aula virtual, com a

resolução de exemplos de aplicabilidade da teoria apresentada previamente. Serão utilizados Softwares

matemáticos para visualização dos conceitos matemáticos e softwares específicos para a escrita de textos

matemáticos.

RECURSOS DIDÁTICOS

[X ] Quadro

[ ] Projetor

[ ] Vídeos/DVDs

[X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[X] Softwares: Navegador de internet, OneNote, Leitor de PDF

[X] Mesa digitalizadora

[X] Webcam

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A média da disciplina será composta pela média aritmética de três notas. Cada nota terá 40% da pontuação

referente a duas listas de pontuações iguais (vinte pontos cada) de carácter objetivo e que deveram ser

respondidas por meio de um formulário on-line e um trabalho colaborativo de carácter subjetivo referente aos 60%

restante, que deverá ser produzido em equipe e enviado ao professor. 

Quanto á média final: (i) Caso o aluno fique com uma média menor do que 4 (quatro), estará reprovado. (ii) caso o

aluno fique com uma média maior do que 4 (quatro) e menor do que 7 (sete), precisará fazer mais uma avaliação

(AvF) e (iii) caso o aluno fique com uma média maior ou igual a 7 (sete), estará aprovado. 

Quanto aos alunos que precisarem de AvF: sua média final será determinada a partir de uma média ponderada

sendo a nota da AvF tendo peso quatro e a nota obtida na disciplina tendo peso seis. Caso a média final for maior

do que 5 (cinco) o aluno estará aprova e estará reprovado caso contrário.
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