
PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Análise Real 1 CÓDIGO: 71 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 7º 

PRÉ-REQUISITO: Cálculo 3 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h / 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA:  

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Números reais. Sequências de números reais. Séries numéricas. Noções básicas de Topologia. 

Limites de funções. Funções contínuas. Derivadas. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Aprofundar o estudo dos números reais, das sequências e séries numéricas. Introduzir os 

conceitos básicos de topologia da reta, além de detalhar o estudo do limite de funções, 

continuidade e derivadas. 

  

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Compreender o conceito de corpo ordenado completo; 

● Perceber a completude do conjunto dos números reais; 

● Reconhecer sequências limitadas e suas propriedades; 

● Operar com limites de sequências e determinar limites infinitos; 

● Definir sequências de Cauchy; 

● Distinguir séries convergentes, absolutamente convergentes, condicionalmente 

convergentes e divergentes; 

● Aplicar os testes de convergência; 

● Compreender os conceitos básicos de topologia da reta; 

● Calcular limite de funções e aplicar suas propriedades; 

● Reconhecer uma função contínua e suas propriedades; 



● Compreender o comportamento de uma função contínua num intervalo e em conjuntos 

compactos da reta; 

● Definir continuidade uniforme; 

● Formalizar o conceito de derivadas e suas propriedades; 

● Relacionar as derivadas com o crescimento local da função; 

● Elencar as propriedades da derivada num intervalo. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Números Reais 

a. Corpo; 

b. Corpo ordenado completo; 

c. Desigualdade de Bernoulli 

 

2. Sequências de Números Reais 

a. Limite de uma sequência; 

b. Limites e desigualdades; 

c. Operações com limites; 

d. Limites no infinito; 

e. Sequências de Cauchy. 

 

1. Séries numéricas 

a. Séries convergentes; 

b. Séries absolutamente convergentes; 

c. Séries condicionalmente convergentes; 

d. Testes de convergência. 

 

2. Noções Básicas de Topologia 

a. Conjuntos abertos; 

b. Conjuntos fechados; 

c. Pontos de acumulação; 

d. Conjuntos compactos. 

 

3. Limites de funções 

a. Definição e propriedades; 

b. Limites laterais; 

c. Limites no infinito e indeterminações. 

 



4. Funções Contínuas 

a. Definição e propriedades; 

b. Funções contínuas num intervalo; 

c. Funções contínuas em conjuntos compactos; 

d. Continuidade uniforme. 

 

5. Derivadas 

a. Definição; 

b. Operações com derivadas; 

c. Derivadas e crescimento local; 

d. Funções deriváveis num intervalo. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, 

ficando a critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação 

e dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e 

evolução dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 
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