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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 e a
conversa com outros alunos.
Por favor, escreva em cada folha de prova o seu nome, número de matŕıcula, e o cabeçalho
da prova.

Questão I(0,7 pts) Ache dy
dx

para:

a (0,25 pts) y = 2e−2x cos 5x

b (0,25 pts)
(

x2−1
x2+1

)3

c (0,25 pts)
√
xy = 1 + x2y

Questão II

a (0,3 pts) Ache as equações de ambas as retas que passam pelo ponto (2,−3) e que
são tangentes à parábola y = x2 + x.

b (0,3 pts) Mostre que não existe nenhuma reta que passe pelo ponto (2, 7) e que seja
tangente à parábola.

c (0,1 pts) Esboçe o gráfico da parábola e das duas retas tangentes no item (a) e plote
os pontos (2,−3) e (2, 7).

Questão III(0,7 pts) Encontre os valores máximo e o mı́nimo de f(x) = x
x2+1

no
intervalo [−2, 2]

1



Questão IV (0,7 pts) Dada a curva y = xe−x2
,

a (0,1 pts) Encontre o domı́nio da função, a interseção com os eixos coordenados e
estude a simetria (função par, função impar, função periódica...),

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) Encontre as dimensões de um retângulo com área 500m2 cujo
peŕımetro seja o menor posśıvel.

Bom Trabalho!

“Justo é o SENHOR em todos os seus caminhos, e benigno em todas as suas obras.
Perto está o SENHOR de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade.
Ele cumpre o desejo dos que o temem; ouve o seu clamor, e os salva.” Salmos 145:17-19.
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