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Período de Realização

Decorre de 6 a 13 de novembro de 2022

Data de Limite de Entrega

13 de novembro de 2022, até às 23h55 de Portugal Continental

Temas

Tópico 1 da UC.

Objetivos

Testar o domínio, por parte do estudante, dos conteúdos correspondentes ao
tópico indicado supra.

Critérios de avaliação e cotação

Para a avaliação das respostas constituem critérios de primordial importância,
além da óbvia correção científica das respostas, a capacidade de escrever
clara, objetiva e corretamente, de estruturar logicamente as respostas e de
desenvolver e de apresentar os cálculos e o raciocínio matemático corretos,
utilizando notação apropriada.
Justifique cuidadosamente todas as suas respostas, e apresente todos os
cálculos que julgue necessários para a compreensão do seu raciocínio. Não
será atribuída qualquer cotação a uma resposta não justificada.

1. 1,0 valores

2. 2,0 valores

Total: 3,0 valores
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Normas a respeitar

Todas as páginas do seu documento devem ser numeradas.

O seu E-fólio não deve ultrapassar 10 páginas A4

Nomeie o ficheiro com o seu número de estudante, seguido da identificação
do E-fólio, segundo o exemplo apresentado: 000000efolioA.

Deve carregar o referido ficheiro para a plataforma no dispositivo e-fólio A até
à data e hora limite de entrega. Evite a entrega próximo da hora limite para
se precaver contra eventuais problemas.

O ficheiro a enviar não deve exceder 8 MB.

Votos de bom trabalho!

Fernando Pestana da Costa

Trabalho a desenvolver

1. Considere o intervalo bidimensional I = [0, 2] × [0, 1] e seja f : I → R a
função definida por

f(x, y) = 2y

a. Considere as partiçõesPn de [0, 2] e Qn de [0, 1], ambas constituidas
por n + 1 pontos equidistantes entre si. SejaRn = Pn × Qn a cor-
respondente partição do intervalo I. Seja sn a maior função em escada
associada à partição Rn de I para a qual sn(x, y) ⩽ f(x, y) e tn a
menor função em escada associada à partição Rn de I para a qual
tn(x, y) ⩾ f(x, y). Determine

∫
I
sn e

∫
I
tn.

a. Baseado-se no resultado da alínea anterior determine, justificando cui-
dadosamente, se f é, ou não, integrável em I e, se for, calcule

∫
I
f.

2. Seja Ω o subconjunto limitado de R2 representado na Figura 1.

a. Escreva expressões integrais que permitam calcular a área de Ω, Vol2(Ω),
usando um ou mais integrais iterados em coordenadas :

(i) cartesianas, na ordem dydx,

(ii) cartesianas, na ordem dxdy,
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Figura 1: Esboço de Ω, subconjunto limitado de R2 cuja fronteira é a linha
verde.

(iii) polares.

b. Calcule Vol2(Ω) utilizando uma das três expressões que determinou an-
teriormente, à sua escolha.

FIM
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