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Curso Responsável
Bacharelado em Engenharia de Software

EMENTA

Limite e continuidade de funções reais; derivadas de funções reais: definições e propriedades; aplicações
do cálculo diferencial.

OBJETIVOS

Geral
Compreender  a teoria sobre limites de funções reais  e sua relação com a continuidade de funções.
Compreender a definição formal de derivada, sua interpretação geométrica, e sua relação com o cálculo
de  derivadas  de  diversas  funções  usuais  a  exemplo  das  funções  polinomiais,  trigonométricas,
exponenciais, logarítmicas, entre outras. Compreender sobre a aplicação do cálculo de derivadas.

Específicos

 Executar  cálculo  de  limites  de  funções  reais  assim  como  analisar  gráficos  de  funções

relacionando-os aos conceitos de limites;

 Saber explicar a definição formal de derivada, sua interpretação geométrica e sua representação

analítica. Saber  aplicar propriedades básicas das derivadas: soma, produto, quociente, regra da

cadeia,  etc.  Saber  calcular  derivadas  de  diversas  funções  usuais  a  exemplo  das  funções

polinomiais, trigonométricas, exponenciais, logarítmicas, entre outras.

 Saber calcular limites utilizando a regra de L’Hospital. Saber construir, utilizando os conceitos de

derivadas,  gráficos  de  diversas  funções  usuais  a  exemplo  das  funções  polinomiais,

trigonométricas, exponenciais, logarítmicas, entre outras.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. Limite de funções reais: definição de limites, teoremas sobre limites, limites unilaterais, limites no



infinito,  assíntotas  horizontais  e  verticais.  Continuidade  de  funções  reais:  definição  de

continuidade; teoremas sobre continuidade.

2. Derivadas de funções reais: o conceito de reta secante e reta tangente, coeficiente angular da

rela  tangente,  definição  formal  de  derivada  utilizando  o  conceito  de  limite  à  zero  e  sua

interpretação  geométrica,  a  derivada  de  uma função  do  tipo  axn  para  “a”  constante  e  “n”

considerado a princípio pertencente aos números naturais. A derivada da soma, da diferença, do

produto e do quociente de funções reais. A regra da cadeia: aplicação às funções construídas das

funções polinomiais, das trigonométricas, das exponenciais, logarítmicas e hiperbólicas. Análise

do gráfico de funções reais: funções crescentes e decrescentes, pontos de máximos e mínimos

relativos e absolutos, concavidade e pontos de inflexão.

3. Aplicação do cálculo diferencial:  regra de L`Hospital; estudo do comportamento do gráfico de

funções reais. Utilização de programas computacionais para construção de gráficos de funções

reais.

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS

Metodologia dinâmica, priorizando a aprendizagem do estudante. Exposição dialogada com utilização de
diferentes recursos didáticos. Abordagem PBL (Aprendizagem Baseada em Problemas), Abordagem PDCA
(Plan, Do, Check, Act).  Trabalhos individuais – leituras,  pesquisas bibliográficas,  pesquisas de campo,
observações,  provas.  Trabalhos  de Grupos  –  projetos,  seminários,  painéis,  palestras,  conferências,  e
dinâmicas  de  grupo.  Textos,  livros,  periódicos,  vídeos/filmes,  filmes/filmadora,  slides,  materiais  de
expediente diversos e adequados à Disciplina.

AVALIAÇÃO

A Avaliação é contínua, sistemática, processual e participativa. Na avaliação da aprendizagem dar-se-á
especial  atenção  ao trabalho  individual  do  discente.  São avaliados  os  conhecimentos  adquiridos,  as
habilidades, e atitudes indispensáveis à formação do Bacharel em Engenharia de Software. A avaliação
do ensino com a participação do discente tem como finalidade precípua à melhoria do desempenho
docente. No processo avaliativo serão utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como:
realização de projetos, provas, observação, autoavaliação, avaliação cooperativa, e amostra de trabalho.
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