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1a aula de Cálculo II - - 02/08/2017 - Mônica

Bem-vindos à turma de cálculo II (Monica). O programa do curso pode ser dividido em
três partes:

1. Noções iniciais de equações diferenciais ordinárias.

2. Funções vetoriais; curvas parametrizadas; superf́ıcies.

3. Funções reais de mais variáveis.

Na primeira parte, estaremos trabalhando com equações diferenciais ordinárias, lidando com
funções reais de uma variável como no curso de cálculo I. Este tópico é bastante importante
como apoio ao curso de f́ısica. Estaremos apresentando um ’gostinho’ deste importante tópico
que será revisitado no curso de cálculo IV. Antes de estudar, faça uma revisão de derivadas e
integrais (cálculo I).

Nosso objetivo no cálculo II será apresentar as noções de limite, continuidade, diferencia-
bilidade e trabalhar com problemas de máximos e mı́nimos para funções reais de duas e mais
variáveis. Este é o conteúdo da terceira parte.

A fim de visualizar gráficos simples de funções de duas variáveis, que são superf́ıcies, apren-
deremos na segunda parte, a trabalhar com curvas no espaço. Para tal, apresentamos funções
vetoriais e curvas parametrizadas. Algumas superf́ıcies simples serão esboçadas a partir de cur-
vas espaciais. Antes de estudar, faça uma revisão de vetores e cônicas (geometria anaĺıtica).

Todas as informações a respeito do curso (bibliografia, exerćıcios indicados, datas das provas,
notas, monitoria, etc) estão dispońıveis no site www.im.ufrj.br/calculo2 . Outras dúvidas podem
ser tiradas no site www.im.ufrj.br/monica .

É muito importante fazer muitos exerćıcios e ter um dos livros indicados na bibliografia
do curso. Sugiro, para esta primeira aula, que utilize o livro ’Aprendendo Cálculo de várias
variáveis’ do professor Waldecir Bianchini (ver como baixar o livro no site do cálculo II unifi-
cado).

ROTEIRO.

1. O que é uma equação diferencial ordinária?
Resposta na página 9 do livro.

2. O que é ordem de uma equação diferencial?
Resposta na página 9 do livro.

3. O que é solução de uma equação diferencial?
Resposta na página 9 do livro.

4. O exemplo mais simples de equação diferencial já sab́ıamos resolver no cálculo I.
Ler exemplo 1.1 na página 9 do livro.

5. Resolva o exemplo de corpo em queda livre desprezando a resistência do ar.
Ler exemplo 1.2 na página 9 do livro.



6. Dê outros exemplos de equações diferenciais ordinárias.
Resposta em várias páginas do caṕıtulo 1.

7. O que é um problema de condição inicial?
Resposta na página 17 do livro.

8. Resolva o exemplo de corpo em queda livre com resistência do ar proporcional à velocidade
do corpo.
Ler exemplo 1.3 na página 9 do livro.

9. O que é uma equação diferencial separável?
Resposta na página 12 do livro.

10. Resolva um exemplo de equação diferencial separável.
Ler exemplo 1.4 nas páginas 12, 13 e 14 do livro.

11. Resolva um exemplo de crescimento populacional ou decaimento radioativo.
Ler exemplos nas páginas 17 e 18 do livro.

12. A questão da existência e unicidade de soluções de equações diferenciais é uma questão
delicada e dif́ıcil de responder em geral. O que pode encontar no livro?
Resposta na página 17 do livro.

13. Resolva exerćıcios 1 ao 4 do caṕıtulo 1 do livro.

Boa Sorte!
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