
UFBA SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA

SECRETARIA GERAL DE CURSOS

PROGRAMA DE
DISCIPLINA

2005.1

Código: MATA02 Nome: Cálculo A

Teórica Prática Total Unidade: Instituto de Matemática

Carga horária 102 102 Departamento de Matemática

Créditos Requisitos: Inexistentes.

Cursos:

EMENTA:

• As funções polinomiais e as funções racionais. A interpolação por polinômios. 

• O limite e a continuidade de funções reais de uma variável real: principais propriedades. 

• A derivada de funções reais de uma variável real. As propriedades da derivada de tais funções.

• Os extremantes de funções reais de uma variável real e o polinômio de Taylor. A construção do
gráfico de tais funções.

• A integral de uma função real definida em um intervalo limitado e fechado. Principais teoremas.

• O cálculo de primitivas de funções reais.

OBJETIVOS:
Proficiência no uso da derivada de funções reais de uma variável real e na integração 

de funções reais contínuas de uma variável real. 

HABILIDADE ESPECÍFICA:

                  Determinar os valores mínimo, médio e máximo de uma função real diferenciável, 
definida em um intervalo compacto.

METODOLOGIA:

Aulas expositivas e aulas de discussão.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

• Funções polinomiais e racionais. 

• Interpolação por polinômios (método de Newton). 

• O limite de funções reais de variável real e suas principais propriedades.

• A continuidade de funções reais de variável real e suas principais propriedades.

• A derivada de funções reais de variável real e suas principais propriedades. A regra da cadeia.

• As funções circulares (seno, cosseno e tangente). As funções localmente inversíveis e a existência da fun-
ção inversa. A derivação da função inversa. As funções arcsin, arccos e arctan.

• Os pontos extremantes de funções: o mínimo e o máximo locais. O teorema de Rolle e o teorema de La-
grange. O crescimento e o decrescimento de funções. O teorema de Cauchy e o critério da segunda deri-
vada. A concavidade e os pontos de inflexão. Estudo do gráfico de funções. As assíntotas oblíquas.

• A funçao logarítmica (definida como a área de um trapezóide). A derivada dessa função: (d/dx)lnx. A
existência da função exponencial. A derivada dessa função. As funções hiperbólicas.

• A definição implícita de funções e a sua derivada. 

• A regra de l’Hôpital e o cálculo de limites (levantamento de indeterminações).

• O polinômio  de Taylor. O refinamento do estudo dos pontos críticos.

• O problema do cálculo da área de um trapezóide. As partições de um intervalo limitado e fechado. As
somas inferiores e superiores. A integral definida. O conceito de valor médio de uma função em um inter-
valo limitado e fechado. O teorema do valor médio. O teorema de Barrow (a derivação sob o sinal de in-
tegração). 

• A existência de primitivas de funções contínuas. A fórmula fundamental do cálculo integral. O cálculo de
primitivas. A mudança de variável no cálculo de primitivas. A mudança de variável no cálculo de inte-
grais definidas. A integração por partes.

• Principais técnicas de cálculo de primitivas: decomposição em frações parciais, funções irracionais em
que  figuram  raízes  de  quocientes  de  polinômios  de  primeiro  grau,  funções  compostas  de  funções
circulares, funções irracionais em que figuram raízes de polinômios de segundo grau. 
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