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Nome: Cartão :

Instruções : (1) Essa prova tem duração de 2 horas. Ao término do tempo, pare de escrever e entregue sua
prova ao professor. (2) A correta interpretação dos enunciados faz parte da verificação . Leia atentamente.

Questão 1. (a) (1.0 pt) Localize, enumere e separe
todas as ráızes reais da equação

x4
− 6x3 + 8x − 2 = 0,

preenchendo a tabela abaixo:
mult intervalo mult intervalo

(b) (2.5 pt) Encontre as referidas ráızes com 5
d́ıgitos significativos exatos. Indique o método
usado, e apresente uma tabela (n, xn) comprovando
a convergência para cada raiz encontrada.
Questão 2. (a) (1.0 pt) Localize, enumere e separe
todas as ráızes reais no intervalo [−3, 3] da equação

e−2x cos(x2) = 3x2

preenchendo a tabela abaixo:
mult intervalo mult intervalo

(b) (2.5 pt) Encontre as referidas ráızes com 7
d́ıgitos significativos exatos. Indique o método
usado, e apresente uma tabela (n, xn) comprovando
a convergência para cada raiz encontrada.
Questão 3. Ajuste de dados sugere que a ex-
ploração indiscriminada, durante certo ano, de de-
terminado recurso mineral obedeceu a regra

δ = 1 + 2 cos

(

πt

52

)

sen

(

πt

52

)

onde t é o tempo transcorrido no ano, medido em
semanas, e δ = Em/Ep é a razão entre a taxa de
exploração medida (Em) e a taxa de exploração
máxima permitida pelo órgão governamental (Ep).
Para autuação , precisamos determinar em quê in-
tervalo semanal a exploração excedeu em mais de
10 % o valor permitido.
(a) (1.0 pt) Equacione como um problema de
cálculo numérico de ráızes. Localize, enumere e
separe suas posśıveis soluções .
(b) (2.0 pt) Responda o problema usando cálculo
numérico de ráızes. Indique o método usado, e
apresente uma tabela (n, tn) comprovando a con-
vergência para cada raiz encontrada.

xn digse xn digse

xn digse xn digse
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xn digse xn digse

xn digse xn digse

Suas observações sobre a prova:
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Nome: Cartão :

Instruções : (1) Essa prova tem duração de 2 horas. Ao término do tempo, pare de escrever e
entregue sua prova ao professor. (2) A correta interpretação dos enunciados faz parte da verificação
. Leia atentamente.

1. A tabela abaixo mostra a medição experimental, para uma determinada classe de solo, da densi-
dade d (em gcm−3) correspondente a determinados valores da profundidade p (em cm).

p 20 40 60 80 100
d 1.2 1.24 1.38 1.41 1.42

Queremos determinar a quê profundidade p∗ pode ser encontrado um solo com densidade d =
1.3gcm−3. Por hipótese, aceitamos que a densidade cresce conforme a profundidade aumenta, e
portanto podemos pensar que d é a variável independente, sendo p a variável dependente.

(a) (3.0. pt) Aproxime p∗ usando o Polinômio de Lagrange que interpola a tabela dada;
(b) (2.0 pt) Aproxime p∗ usando Interpoladora Segmentada Linear;
(c) (2.0 pt) Aproxime p∗ usando a curva

p = A + Be−d + Ce−d2

que melhor aproxima a tabela no sentido dos Mı́nimos Quadrados.

2. Encontre uma aproximação numérica para

I =

∫

6

0

cos(x)

1 + ex
dx

usando
(a) (1.5 pt) Regra Composta do Trapézio e 3 intervalos;
(b) (1.5 pt) Regra Composta de Simpson e 3 intervalos.

Suas observações sobre a prova:
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Nome: Cartão :

Instruções : (1) Essa prova tem duração de 2 horas. Ao término do tempo, pare de escrever e
entregue sua prova ao professor. (2) A correta interpretação dos enunciados faz parte da verificação
. Leia atentamente.

A fim de estudar a permeabilidade de um composto qúımico através de uma amostra de solo
compactado, mediu-se seu gradiente de propagação (em `/cm, litros por cent́ımetro) através de uma
seção de 1m2 em função da profundidade (em cm) dessa seção . A tabela abaixo mostra os resultados.

p 0 20 40 60 80 100
v(p) 8.8 6.7 6.0 4.8 3.6 3.5

Questão 1. (2.0 pt) Encontre os valores de A, B e C tais que v = A + Bp + Cp2 melhor aproxima
os dados no sentido dos Mı́nimos Quadrados.

Questão 2. (3.0 pt) Encontre os valores de D, e E tais que v = De−Ep ( e então ln(v) = ln(D)−Ep
) melhor aproxima os dados no sentido dos Mı́nimos Quadrados.

Questão 3. (2.0 pt) Interpole a tabela dada para p = 50 cm, usando polinômio de Lagrange.

Questão 4. (3.0 pt) Aproxime a quantidade da substância (litros por m2) que atravessa os primeiros
100 cent́ımetros de solo, dada por

A =

∫

100

0

v(p)dp

usando a Regra Composta do Trapézio e 5 intervalos, de maneira que os valores v(pi) sejam os
tabelados.

Suas observações sobre a prova:


