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Não serão consideradas respostas sem justificativas. A compreensão da resolução também
faz parte da avaliação. Procure justificar todas as afirmações. A avaliação é individual e
sem consulta, portanto é vedada a posse de qualquer material didático, calculadoras gráficas,
telofones celulares, tabletes, computadores e a conversa com outros alunos.

Questão I(0,7 pts) Ache dy
dx

para:

a (0,25 pts) y = sen
(

1−e2x

1+e2x

)
b (0,25 pts) y = x2 cos 1

x

c (0,25 pts) y5 + x2y3 = 1 + yex
2

Questão II Se uma pedra for atirada verticalmente para cima sobre a superf́ıcie da Lua,
com uma velocidade de 10m/s, sua altura (em metros) após t segundos, será dada por s =
10t− 0, 83t2.
a) Determine sua velocidade após 2s.
b) Qual a velocidade da pedra quando ela atingir 25m?

Questão III(0,7 pts) Encontre os valores máximo e o mı́nimo de f(x) = x2−4
x2+4

no intervalo
[−4, 4]

Questão IV (0,7 pts) Dada a curva y = arctg
(

x2−4
x2+4

)
,

a (0,1 pts) Encontre o domı́nio da função, a interseção com os eixos coordenados.

b (0,2 pts) ache os intervalos onde ela é crescente e onde é decrescente, classifique os números
cŕıticos em máximo e mı́nimo local/global,

c (0,2 pts) estude a concavidade,

d (0,1 pts) encontre as asśıntotas,

e (0,1 pts) use todas as informações acima para esboçar o gráfico.

Questão V (0,7 pts) Uma lata cilindrica sem topo é feita para receber 10.000cm3 de volume.
Encontre as dimensões que minimizam o custo do metal para fazer a lata.

Bom Trabalho!
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“Pois assim diz o Alto e Sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo: “Habito num
lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de esṕırito, para dar novo
ânimo ao esṕırito do humilde e novo alento ao coração do contrito.” Isáıas 57.15

2


