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Para a resolução do teste, leia as seguintes informações e
instruções, antes de responder
- Leia estas instruções na totalidade antes de iniciar a resolução do teste.
- O enunciado do teste incide sobre os cap. 1 a 4 do livro recomendado e sobre a
linguagem de programação octave, tem 10 páginas e termina com a palavra FIM.
- O único elemento de consulta permitido é o formulário que se encontra anexo a este
enunciado.
- Para a execução do exame É INDISPENSÁVEL a utilização de calculadora.
- O cabeçalho deve ser preenchido de modo legível antes do início da resolução.
- As respostas devem ser escritas unicamente com caneta azul ou preta.
- O teste é constituído por 5 grupos. A cotação total do teste é de 20 valores.
- Nas respostas, tenha a preocupação de utilizar uma letra legível por outra pessoa.
- As suas respostas devem ser claras, indicando todos os passos e cálculos
intermédios necessários à compreensão da resolução de cada questão. À
simples indicação do resultado é atribuída a cotação zero.
- Utilize apenas o espaço disponibilizado para as respostas. Se necessário utilize
folhas de rascunho para cálculos/gráficos/passos auxiliares e só depois transcreva a
resposta adequada para o exame.
- O não cumprimento das instruções implica a anulação das respectivas questões.
- O tempo de realização do teste é de 120 minutos, mais 30 minutos de tolerância.
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V [8 valores]
5.1. [1] Considere os vectores v1=[0 2], v2=[6 8] e v3=[3 4]. Apresente o comando
Octave que utilizando estes vectores, obtenha por concatenação a matriz A.
⎡ 6 8 3⎤
A=⎢
⎥
⎣0 2 4 ⎦
R: A=[ [v2; v1] v3']

5.2. [2] Considere as funções f(x)=cos(x) e g(x)=x2. Apresente um pequeno programa
em Octave que crie um gráfico conjunto das funções f() e g() para x de -2 a 2
com intervalos de uma décima e com as seguintes características:
- f() a traço contínuo de cor azul, com legenda;
- g() a traço contínuo de cor verde, com legenda;
- com grelha;
- o ponto (1,cos(1)) deve ser assinalado com um marcador tipo cruz, de cor
vermelha;
- o eixo das abcissas deve ter a etiqueta “x”;
- o eixo das ordenadas deve ter a etiqueta “f(x), g(x)”.
R:
x=-2:0.1:2;
f=cos(x); g=x.^2;
plot(x, f, "-b;cos(x);", x, g, "-g;x^2;", 1, ...
cos(1), "rx");
grid; xlabel("x"); ylabel("f(x), g(x)");
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5.3. [5] Escreva a função em Octave
function [x,y]=eqnl_newton(x0,n)
%
% Metodo de Newton (Equacoes nao lineares)
% x0: estimativa inicial para a raiz
% n: numero de iteracoes a efectuar
% x: vector com a evolucao da estimativa da raiz
% y: vector com a evolucao do valor da funcao
% Nota: x,y devem ter dimensao n+1
que implemente o método de Newton particularizado para a resolução da
equação do grupo II.

R:
function [x,y]=eqnl_newton(x0,n)
x=zeros(n+1,1); y=x;
x(1)=x0; y(1)=f(x0);
for k=1:n
x(k+1)=x(k)-y(k)/df(x(k));
y(k+1)=f(x(k+1));
end
function y=f(x)
y=(x-2)*exp(x)-8;
function d=df(x)
d=(x-1)*exp(x);

FIM
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