
1C�alulo 2 - Lista de exer��ios 1Eduardo Ohs - PURO-UFF - 2009.2Vers~ao: 2009sep28, 9:10(1) O Malta/Peso/Lopes (\C�alulo a uma Vari�avel, volume II - Derivada eIntegral") de�ne na p.216 o que �e uma \boa primitiva" para uma fun�~ao f(x): �euma fun�~ao F (x) tal que F 0(x) = f(x) e tal que a de�ni�~ao de F (x) n~ao envolveo sinal \R ".Neste exer��io voê vai tentar enontrar uma \boa primitiva" para umafun�~ao f(x), mas om uma outra no�~ao de \boa". Lembre que em alguns asospreferimos de�nir fun�~oes por asos e evitar o sinal \j � j", em outros asospreferimos de�ni�~oes numa linha s�o, e permitimos usar o \j � j". Neste exer��iovoê vai prourar respostas de�nidas por asos, sem \j � j" e sem \R " | masvoê pode usar \j � j", \R " e gr�a�os nos passos intermedi�arios.Seja f(x) = 8><>:�x; para x � 2�1; para x 2 (2; 4)x� 6; para x � 4,e seja F (b) = R b0 f(x) dx.(a) Calule F (0), F (1), F (2), F (3), F (4), F (5), F (6), F (7).(b) Enontre uma de�ni�~ao por asos, sem \j � j" e \R ", para F (b).() Calule F (b+ 1) para b = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6.(d) Enontre uma de�ni�~ao por asos, sem \j�j" e \R ", paraH(x) = F (x+1).(e) Enontre uma \boa derivada" (de�nida por asos, sem \j � j" e \�0") paraH(x), de dois modos diferentes: \na marra", isto �e, omo se voê n~ao onheessef(x), e usando os TFCs.(2) As duas ontas abaixo est~ao ertas? Sim, n~ao, porquê?Z (x � 1)2 dx = h u=x�1x=u+1dx=du i Z u2 du = u33 = (x� 1)33 = x33 � x2 + x� 13Z (x� 1)2 dx = Z x2 � 2x+ 1 dx = x33 � x2 + xExplique o que est�a aonteendo, o que estes dois resultados querem dizer,e loalize nos livros de C�alulo a que voê tiver aesso os trehos que disutemid�eias relaionadas a isto.(3) Calule e interprete gra�amente ada uma das express~oes abaixo:a) R x=2x=�2 1� x2 dxb) R x=2x=�2 j1� x2j dx) ���R x=2x=�2 1� x2 dx���d) R x=�2x=2 1� x2 dx2009-2-C2-lista-1 September 28, 2009 11:24



2(4) Calule: a) F (a; b) = R x=bx=a x+ 2 dxb) G(a; b) = R t=bt=a t+ 2 dt) H(x) = R t=3xt=2x t+ 2 dtd) H 0(x)(5) Seja f : R ! R uma fun�~ao ont��nua que vale 2 em (1; 1℄, vale -2 em[5;1) e �e um segmento de reta em [1; 5℄. A partir do gr�a�o de f(x) desenhe ogr�a�o de f 0(x), o gr�a�o de uma primitiva de f(x) e o gr�a�o de uma integralde�nida (diga qual!) de f(x).Sugest~oes:Quando voê estiver em d�uvida sobre o melhor n��vel de detalhe de umaresposta esreva-a om v�arios n��veis de detalhes diferentes, releia depois as suasv�arias solu�~oes, disuta om os seus olegas.V�arios livros { o Malta/Peso/Lopes, na introdu�~ao, o Sheinerman deMatem�atia Disreta em v�arios lugares, et { falam bastante sobre \reda�~ao deprovas" (\provas" no sentido de \demonstra�~oes" e \solu�~oes de problemas").O termo \reda~ao" �e muito adequado... lembre que quando voê fazia aula deReda�~ao uma reda�~ao n~ao estava \erta" ou \errada" { se ela n~ao tivesse errosde onordânia, erros l�ogios, et, voê podia pensar em reda�~oes melhores epiores, e em omo melhorar uma reda�~ao reesrevendo trehos dela... A mesmaoisa aontee om os ursos de Matem�atia na universidade: hegar ao resul-tado erto �e s�o metade do problema, a outra metade �e esrever o aminho at�ea solu�~ao do modo melhor e mais laro poss��vel, inlusive \traduzindo" entrerepresenta�~oes alg�ebrias, em Português, e gr�a�as.
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