Cálculo a Uma Variável
Lista 1

1. Trace ponto a ponto o gráfico da função x = t2 na
vizinhança do ponto t = 3, desenhe a reta tangente
correspondente e verifique que sua inclinação é de
fato igual a 2t neste ponto. (Use papel quadriculado, marque alguns pontos próximos a t = 3
no eixo horizontal e os pontos correspondentes no
gráfico da função, e em seguida ligue-os por segmentos de reta).

2. Conforme o anterior, trace o gráfico de x = sen e3
na vizinhança de t = 0 e a reta tangente, e estime
sua inclinação. Resposta: 0,5403023058 (mas obviamente você não atingirá esta precisão com este
método).

3. Derive as seguintes funções com respeito a t:
1, 7, t, 7t, t2 , 7t2 , t3 , 7t3 .

4. Derive 3t7 − 4t2 + 6 com respeito a t.
5. Derive at2 + bt + c com respeito a t.
6. Encontre duas funções diferentes cujas derivadas
sejam constantes e iguais a 3, e forneça uma interpretação geométrica.

7. Encontre uma função cuja derivada seja t7 (em
outras palavras, integre esta função).

8. Encontre uma função cuja derivada seja 3t7 .
9. Encontre uma função cuja derivada seja 3t7 −4t2 +
6.

10. A Energia Cinética é uma medida da quantidade
de movimento de um objeto; quando se compra

gasolina, a energia pela qual se está pagando será
convertida na energia cinétida do carro (na verdade, apenas uma parte, uma vez que a eficiência
do motor nunca é perfeita). A energia cinética de
um objeto com massa m e velocidade v é dada por
K = (1/2)mv 2 . Para um carro acelerando a uma
taxa constante, com v = at, determine a taxa K 0
segundo a qual o motor produz energia cinética.
K 0 , com unidade de energia sobre tempo, é chamada de potência. Certifique-se de que sua resposta apresenta a unidade correta.

11. Um quadrado de metal expande e contrai conforme
sua temperatura, e o comprimento do lado varia
de acordo com a equação ` = (1 + αT )`0 . Encontre a taxa de variação de sua área com respeito
à temperatura, isto é, encontre `0 onde a variável
com respeito à qual você está derivando é a temperatura T . Novamente, verifique as unidades.

12. Encontre a segunda derivada de 2t3 − t.
13. Encontre quaisquer pontos de inflexão da função
t3 + t2 (os pontos de inflexão são os pontos onde
a curvatura muda de sinal. Lembre-se que a curvatura está relacionada à segunda derivada). Desenhe o gráfico e verifique que a concavidade da
função se inverte no ponto encontrado.

14. Prove que o número máximo de pontos extremos
de um polinômio de grau 3 é 2 (um ponto de extremo é um ponto de máximo ou de mı́nimo).

