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Vídeo Aula 21 e 22
Texto A
São duas as ideias fundamentais do Cálculo: a de Derivada e a de Integral.
A Derivada é uma medida da rapidez com que uma grandeza cresce ou decresce. A forma
mais simples de crescimento é crescer de modo uniforme, a taxas constantes. Quando uma grandeza
é diretamente proporcional a outra, então ela uniformemente com a outra, ou seja, a taxa de
crescimento é constante. Por exemplo, se compramos 3m de um fio e pagamos 15 reais, então por 7
metros pagaremos 35 reais, ou seja, o custo de cada metro é 5 reais e o custo total C na compra de x
metros é igual a 5x: C = 5x. O gráfico de C em função de x é uma reta.

Naturalmente, essa não é a única forma de crescimento.
Se uma criança de 1 ano tem 10kg de massa, não é razoável esperar que, aos 5 anos tenha
50kg, que aos 10 anos tenha 100kg, que aos 20 anos tenha 200kg...
A taxa de crescimento, ou seja, o crescimento na massa por ano a mais de vida, não é
constante. No início, o crescimento é mais rápido; depois, diminui a rapidez e tende a estabilizarse
na idade adulta.
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Exercício I
Em cada caso, identifique se a taxa de crescimento é constante, é crescente ou é decrescente:
1. O crescimento de uma criança com a idade (altura em função do tempo)
Decrescente
2. A massa (o peso...) de uma criança em função da idade
Decrescente
3. A pressão atmosférica quando descemos verticalmente no mar (a cada 10m, a pressão aumenta de
1 atmosfera)
Crescente
4. A massa m de uma substância radioativa que se decompõe, reduzindose à metade do valor
inicial 16kg a cada 100 nos (a taxa é a diminuição da massa por ano).
Constante
5. A altura de um eucalipto, em função do tempo de vida (após um crescimento inicial mais rápido,
ela se aproxima de 0,5 metro por ano (entre 20 e 40 anos), tendendo depois a estabilizarse.
Decrescente
Este fato é bem visível no gráfico abaixo, que mostra no eixo das abscissas a idade (em anos) do
eucalipto e nas ordenadas a altura (em metros)
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Exercício II
Analise cada uma das situações abaixo em termos da rapidez de crescimento ou
decrescimento. Procure esboçar um gráfico para representar as grandezas envolvidas em cada caso.
1. Um carro de fórmula 1 aumenta sua velocidade de 0 a 100km/h em 5 segundos.
Crescente
2. Para cozinhar arroz, costumase colocar 2 copos de água para cada copo de grãos.
Constante
3. Uma pessoa de 120kg faz um regime que a leva a perder 5kg por semana.
Constante
4. A população de um país cresce a uma taxa de 3 milhões de habitantes por ano.
Constante
Texto B
Nas vídeo aulas foram os conceitos de derivada e integral de uma função f(x): o primeiro
representa a rapidez com que a função varia, entendida com a inclinação da reta tangente ao gráfico
da função em cada ponto; o segundo representa a área da região situada entre o gráfico de f(x) e o
eixo x.
Estes elementos se tornaram extremante úteis na abordagem matemática dos fenômenos
físicos. A cinemática é aquela parte da física que busca uma descrição matemática do movimento.
Posição (s), velocidade (v), aceleração (a) e tempo (t) são as principais variáveis usada para modelar
as diferentes situações.
Dada a velocidade em função do tempo
, a taxa de crescimento ou decrescimento de
v(t) é a aceleração a; a área do gráfico sob v(t) representa a variação da posição s, ou seja, o espaço
percorrido pelo móvel.
Considere então um movimento onde a velocidade assume os valores de acordo com o
gráfico abaixo:

Segundos
1. A velocidade é constante? Não
2. Quanto vale o espaço percorrido do tempo 0 até o tempo 45? 8 metros
3. Quanto vale a aceleração nos trechos AB, BC e CD?
a(AB) = 1m/2,5s = 0,4m/s
a(BC) = 0 = constante
a(CD) = 2m/10s = 0,2 m/s
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Texto C
A ideia de integral é fortemente associada ao conceito de área: calcular a integral de uma
função pode ser interpretado como calcular uma área sob o gráfico de uma função.
Na página http://calculusapplets.com/riemann.html é presente uma aplicação para calcular a
área de várias curvas (hipérbole, parábola, semicircunferência, etc. ). O método consiste em
aproximar trechos da função com trechos constantes, obtendo assim vários retângulos, dos quais o
software pode facilmente calcular a área. Cada aproximação é feita por falta (retângulos “blue”) e
por excesso (retângulos “pink”).
1. Considere a hipérbole representada pela função
.
Usando o aplicativo citado, considere a área abaixo da curva delimitada pelos valores de x =
0,5 e x = 2,5.
Aproximando a função com 2, 20 e 50 trechos constantes respectivamente, aproxime o valor
da área subjacente a curva. Copie e cole os gráficos obtidos pelo aplicativo.
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Texto D
Como foi visto na videoaula, a ideia de
integral pode ser útil também para calcular o
valor médio de uma função. A ideia é a
seguinte: entre dois valores de x, a e b por
exemplo, o gráfico de uma função f(x) e o
eixo dos x delimitam certa área; o valor médio
da função é o que corresponde ao ponto c,
entre a e b, tal que o retângulo de base ba e
de altura f(c) tem área igual à sob o gráfico de
f(x) no mesmo intervalo.
1. Utilizando a aplicação presente no site http://calculusapplets.com/aveval.html, calcule o valor
médio da função f(x)
entre o intervalo [0,3]. Copie e cole o gráfico obtidos pelo aplicativo.
Observação: o software utiliza um número finito de retângulos para aproximar a área, então
tanto a superfície quanto o valor médio serão aproximados.
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Texto E
Os criadores do moderno cálculo, Newton e
Leibniz, desenvolveram as noções, os métodos e o
formalismo independentemente um do outro no
final do século XVII. É interessante destacar que
alguns conceitos fundamentais do cálculo como por
exemplo, a ideia de aproximação de uma quantia
variável por quantidades constantes já estava “no
ar” na Grécia Clássica.
Particularmente,
Arquimedes
foi
o
matemático que mais utilizou e desenvolveu estes
fundamentos.
Nascido no século III antes de Cristo em
Siracusa, na Sicilia, Arquimedes foi sem dúvida um
dos maiores matemáticos da antiguidade.
Construiu bombas de águas, alavancas para levantar navios inteiros; descobriu princípios de
hidráulica e produziu verdadeiras obra primas no campo da geometria.
Arquimedes deu uma grande contribuição à Geometria, esboçando modos de calcular áreas
de figuras com contorno curvo, como um círculo. Uma de suas obras primas foi o cálculo da área de
um círculo por meio de uma aproximação com triângulos. A ideia de Arquimedes foi simples:
dividir um circulo em fatias triangulares (como se fosse um bolo numa festa de aniversário).
Ora, os “triângulos” não são exatamente triângulos, já que um lado é um arco de
circunferência.

Naturalmente, os triângulos não são exatamente triângulos. Arquimedes, no entanto, pensou
que, se a subdivisão do círculo não fosse em 4 setores, mas em 400 pequenos setores, ou, de modo
geral, em n setores, cada um deles poderia ser aproximado por um pequeno “triângulo” com base b
= C/n e com altura (praticamente) igual ao raio.
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Assim, a área de cada triângulo seria
b.h/2, ou seja, aproximadamente, b.r/2, sendo b =
C/n. Ora, a soma das áreas de todos os pequenos
“triângulos” seria igual à área do Círculo, ou seja:
Área do Círculo = A = (soma das bases dos
“triângulos” x altura)/2, de onde resulta A =
C.r/2, pois a soma das bases citadas corresponde
justamente ao comprimento da circunferência C =
2πr. Logo, A = πr 2 .
1. À luz do que foi visto nas vídeo aulas, comente a demonstração de Arquimedes individuando e
explicando que fundamentos do cálculo foram utilizados.

2. Combinando a ideia de Arquimedes com a ideia de proporcionalidade, mostre como calcular a
área de um setor circular de ângulo central α.

3. Analogamente, mostre como calcular o comprimento de um arco de circunferência
correspondente a um ângulo central α.
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Vídeo Aula 23 e 24
Exercícios
1. Considere uma esfera de isopor de 20 cm de diâmetro, que está sendo usada para representar a
Terra, cujo raio é de aproximadamente 6371 km. Determine a escala de comprimentos utilizada
nessa representação.
Diâmetro da Esfera = 20 cm
Raio da Terra = 6371 cm
Diâmetro = 2.raio
Escala = 6371 km / 10 cm
637,1 km/cm
2. A figura a seguir representa dois pontos (A e B) sobre a superfície da esfera de isopor descrita no
exercício anterior, sendo que ambos estão em , que é uma circunferência máxima sobre a esfera
de isopor. Sendo C o centro da esfera de isopor, e AĈB um ângulo de medida 24°, responda o que
se pergunta abaixo.

a) Qual é a medida do comprimento, em centímetros, do arco AB sobre
? Adote =3,14 nos
cálculos.
ℓ = α * π * r / 180º
ℓ = 24º * 3,14 * 10 / 180º
ℓ = 753,60 / 180
ℓ = 4,19 cm
b) Se A e B representam duas cidades sobre o globo terrestre, qual é a distância, em quilômetros,
entre elas?
ℓ = α * π * r / 180º
ℓ = 24º * 3,14 * 6371 / 180º
ℓ = 480118,56 / 180
ℓ = 2667,32 Km
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3. Observe o globo terrestre indicado abaixo e, em seguida, respondas o que se pede.

a) Qual é a localização geográfica do ponto P?
Noroeste
b) Consulte um atlas e identifique em que país do globo terrestre está localizado o ponto P.
Estados Unidos
c) Calcule a distância entre o ponto P e a linha do Equador. Adote =3,14 nos cálculos e o raio da
Terra como sendo 6371 km.
ℓ = α * π * r / 180º
ℓ = 23º * 3,14 * 6371 / 180º
ℓ = 460113,62 / 180
ℓ = 2556,19 Km
4. Apresente uma proposta de aula de matemática para estudantes das séries finais do ensino
fundamental em que se possa utilizar bolas de isopor para o estudo da geometria do globo terrestre.
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Exercícios
1. Calcule a distância entre os pontos A(5, 7) e B(2, 3) por meio das fórmulas da geometria
euclidiana e da geometria do taxista. Em seguida, determine as coordenadas de um par de pontos
tais que as distâncias euclidiana e do taxista entre eles seja igual ao mesmo número.
Euclidiana
De (A,B) = √(XaXb)² + (YaYb)²
Não Euclidiana  Taxista
Dt (A,B) = | Xa  Xb | + | Ya  Yb |
De = √(52)² + (7(3))²
De = √ 49 + 100
De = √ 149 = 12 √5
Dt = | 52 | + | 7(3) |
Dt = 7 + 10
Dt = 3
2. Sendo dado o ponto A(6,6), represente no plano cartesiano o conjunto dos pontos P tais que:
a) d E ( P , A ) 3
b) d T ( P , A ) 3
3. Sendo A(0,0) e B(4,2), represente no plano cartesiano todos os pontos P tais que d T ( P , A ) d T
(P,B).
Sugestão: discuta esse problema em um fórum com a participação de outros alunos (a colaboração
de todos pode ser produtiva na investigação da situação proposta).
4. O centro de uma cidade é representado pelo ponto (0,0) do plano cartesiano, e todas as ruas dessa
cidade pela grade quadriculada do plano cartesiano passando apenas por números inteiros.
A companhia de telefonia dessa cidade quer instalar telefones públicos de maneira tal que cada
ponto das ruas da cidade que estiverem a exatas 6 unidades de distância do centro da cidade deverão
ter estações com telefone público a 1 unidade de distância desses pontos. Determine quantos
telefones públicos a companhia deverá instalar.
Obs. leve em consideração nesse exercício que “distância” quer sempre dizer “distância do taxista”.
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