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1. EMENTA 

Aprofundamento de funções, derivadas e integrais, com destaque para a diferenciabilidade 

e regara da cadeia. 

 

2. OBJETIVOS 

1.- Capacitar o aluno a utilizar as operações de diferenciação na resolução de problemas 

onde são necessárias estas técnicas. 

2.- Levar o aluno a aprofundar os conhecimentos adquiridos em Cálculo diferencial e 

integral I. 

 

 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

0.- Sequências e Series. 

0.1 Sequências infinitas. 

0.2 Séries de termos positivos. 

0.3 Séries Alternadas. 

0.4 Séries de Potências. 

0.5 Séries de Taylor e de Maclaurin. 

1.- Topologia de Rn. 

  1.1 O espaço vetorial R
n
. 

1.2 Produto escalar, perpendicular idade e distância entre vetores. 

1.3 Conjunto aberto e de acumulação. 



2.- Funções de uma variável real a valores em Rn 

2.1 Função de uma variável real a valores em R
2
. 

2.2 Operações com funções de uma variável real a valores em R
n
 

2.3 Limite e continuidade 

2.4 Derivada. 

2.5 Integral. 

2.6 Comprimento de curva. 

3.- Funções de várias variáveis reais a valores reais. 

3.1 Gráfico e curva de nível. 

3.2 Superfície de nível. 

4.- Limite e continuidade. 

4.1 Limite. 

4.2 Continuidade. 

5.- Derivadas Parciais. 

5.1 Derivadas Parciais . 

5.2 Derivadas parciais de funções de três ou mais variáveis. 

6.- Funções diferenciáveis. 

5.1 Diferenciabilidade 

5.2 Condição suficiente para diferenciabilidade. 

5.3 Plano tangente e reta normal.. 

5.4 Diferencial e vetor gradiente. 

7.- Regra da cadeia, Gradiente e derivada direcional. 

7.1 Regra da cadeia. 

7.2 Teorema das função implícita. 

7.3 Gradiente de funções de várias variáveis, interpretação geométrica.  

7.4 Derivada direcional e gradiente. 

8.- Máximos e mínimos. 

8.1 Pontos de máximo e minimo. 

8.2 Condição necessária para um ponto da função f seja um extremante local. 

8.3 Condição suficiente para um ponto crítico ser extremante local. 

 

 

4.   METODOLOGIA 

Aulas expositivas (dialogadas ) com uso de do material permanente (quadro e giz); Aula 

prática de resolução de exercícios (individual ou em grupo). 

 

 

5.  AVALIAÇÃO 

Provas escritas; Trabalhos (individual ou em grupo); Participação das aulas. 

 



 

6. BIBLIOGRÁFIA  BÁSICA: 

Ávila, Geraldo S. S. Cálculo Diferencial e Integral Vol. III Rj, Ed. LTC, 1983. 

Guidorizzi, Luiz H. Um curso de Cálculo. Vol. 2. Ed. LTC Rj., 2004.  

Lang, Serge. Cálculo. Vol. III. Rj. Ed. LTC, 1982.  

Leithold, Lovia. O Cálculo com Geometria Analítica. Vol. II. Ed. Harbra Sp. 1982. 

Stewart, James. Cálculo. Vol. II. Ed. Thompson Learning. Sp. 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

7. PLANEJAMENTO SEMANAL DE AULAS  

 SEMANAS CONTEÚDO METODOLOGIA 

 

1
a
 

 

Series e Sequências.  

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

2
a
 

 

O espaço R
n
.  

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

3 
a
 

 

Topologia de R
n
. 

Conjunto aberto e de acumulação. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

4 
a
 

 

Funções de uma variável real a R
n
. 

Operações com funções de uma variável real 

a R
n
. 

Limite e continuidade. 

 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

5 
a
 

Integral e comprimento de curva. 

Exemplos, revisão e avaliação. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

AED. Determinação dos 

exercícios a serem trabalhados e 

entregues, eletronicamente em 

Word com uso de programas 

para resolver os exercícios,  ate 



o dia da avaliação, . 

 

6 
a
 

Gráficos e curvas de nível. 

Superfícies de níveis. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

7 
a
 

Limite. 

Continuidade. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

8 
a
 

Aplicações revisão e avaliação. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

AED. Determinação dos 

exercícios a serem trabalhados e 

entregues, eletronicamente em 

Word com uso de programas 

para resolver os exercícios,  ate 

o dia da avaliação, . 

 

9 
a
 

Derivadas Parciais. 

Derivadas Parciais de três ou mais variáveis.   

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

10 
a
 

Diferenciabilidade. 

Condição suficiente para diferenciabilidade. 

Diferencial e vetor gradiente. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

11 
a
 Aplicações revisão e avaliação. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

AED. Determinação dos 

exercícios a serem trabalhados e 

entregues, eletronicamente em 

Word com uso de programas 

para resolver os exercícios,  ate 

o dia da avaliação, . 

12 
a
 Regra da Cadeia. 

Teorema da função implícita. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

13
 a
 Gradiente de uma função de duas variáveis. 

Gradiente de função de três variáveis. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 



Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

14
 a

 Derivada direcional. 

Derivada direcional e gradiente. 

Derivadas de ordem superior. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

15
 a

 Aplicações revisão e avaliação. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

AED. Determinação dos 

exercícios a serem trabalhados e 

entregues, eletronicamente em 

Word com uso de programas 

para resolver os exercícios,  ate 

o dia da avaliação, . 

16
 a

 Pontos de máximo e mínimo. 

Condição necessária para um ponto ser um 

extremante local. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

17
 a

 Condição suficiente para um ponto ser um 

extremante local. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

18
 a

 Exemplos variados de aplicação de máximos 

e mínimos. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

19
 a
 Aplicação a Mínimos Quadrados. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

20
 a
 Revisão. Avaliação. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

AED. Determinação dos 

exercícios a serem trabalhados e 

entregues, eletronicamente em 

Word com uso de programas 

para resolver os exercícios,  ate 

o dia da avaliação, . 
 


