
Análise Matemática I
Civil e Território

1
o

Semestre de 2001/02
Sumários

0 Caṕıtulo zero (aulas 1 a 3)

01.10.01 Apresentação.
Elementos de lógica. Designações e proposições. Proposições equiva-
lentes. Negação, conjunção, disjunção de porposições. Primeiras leis de
De Morgan. Implicação. Hipótese e tese. A implicação em termos da
negação e da disjunção. Implicação contra-rećıproca. A equivalência
em termos da implicação.
Ler I.1 e I.2 de [1].

03.10.01 Expressões designatórias e condições. Quantificadores existencial e uni-
versal. Se p(x) é uma condição, ∀x p(x) é uma proposição. Importância
da ordem dos quantificadores. Segundas leis de De Morgan. Exemplos
de aplicação.
Noção de conjunto como conceito primitivo. Conjuntos definidos por
extensão e compreensão. Os śımbolos “∈” e “⊂”. Exemplos. Cardinal
de um conjunto. Conjunto vazio. Complementar, união, intersecção e
diferença de conjuntos.
Ler I.3 e II.1 de [1].

08.10.01 Produto cartesiano de conjuntos. Relações binárias entre dois conjun-
tos. Relação inversa. Função. Domı́nio e contradomı́nio. Funções
injectivas e sobrejectivas. Função inversa. Aplicação.
Ler II.2 e II.3 de [1].

As páginas indicadas abaixo referem-se ao texto [2]

1 Números reais (aulas 4 a 8)

10.10.01 IR, IR+, + e × como conceitos primitivos. Axiomas da adição. Asso-
ciatividade, comutatividade, existência de elemento neutro. Unicidade
do elemento neutro. Existência de simétrico. Unicidade do simétrico.
(IR, +) é um grupo comutativo. Definição da subtracção.
Axiomas da multiplicação. Associatividade, comutatividade, existência
de elemento neutro diferente de zero. Unicidade do elemento neutro.
Existência de inverso. Unicidade do inverso. (IR \ {0},×) é um grupo
comutativo. Definição da divisão.
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Axioma da distributividade da multiplicação em relação à adição. Zero
como elemento absorvente da multiplicação.
(IR, +,×) é um corpo.
Ler pp. 17-23.

12.10.01 Axiomas de ordem. Tricotomia e 0 < 1.
(IR, IR+, +,×) é um corpo ordenado.
Definição de IN.
Ler pp. 23-29.

15.10.01 Prinćıpio de indução matemática. Soma dos termos de uma progressão
geométrica.
Conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números racionais.
Máximo, mı́nimo, supremo e ı́nfimo de um conjunto de números reais.
Exemplos. Axioma do supremo.
Ler pp. 29-36.

17.10.01 (IR, IR+, +,×) é um corpo ordenado completo.
O conjunto dos números naturais não é majorado. Propriedade Arqui-
medeana.
Existência de irracionais. A operação de radiciação em IR.
Ler pp. 36-41.

19.10.01 Densidade de Q e IR \ Q em IR. Conjuntos equipotentes. Conjuntos
contáveis. O conjunto Q é numerável. IR não é numerável.
Valor absoluto e vizinhança de um número real.
Ler o fim da p. 44, o Lema da p. 48, as pp. 49-53, o prinćıpio da p. 54
até ao enunciado do Teorema 19 (inclusive) e as pp. 59-66.
Opcional: Ler o prinćıpio de encaixe e a prova de que IR não é numerável
(Teorema 14 na p. 42 e Teorema 19 na p. 54).

2 Sucessões (aulas 9 a 17)

22.10.01 Definição de sucessão. Termo de uma sucessão e sua ordem. Gráfico
de uma sucessão e representação dos termos de uma sucessão na recta
real. Sucessões monótonas, limitadas e convergentes. Exemplos. Toda
a sucessão convergente é limitada.
Ler pp. 81-89 e 91-94.

24.10.01 Toda a sucessão convergente é limitada. Unicidade do limite. Toda a
sucessão monótona e limitada é convergente.
Ler o Teorema 2 na p. 94, o Teorema 3 na p. 95 e o Teorema 14 na p.
105.
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26.10.01 Aplicação da última proposição à sucessão un =
∑n−1

k=0
1
k!

. Definição do
número de Neper: e = lim un = limn→+∞

∑n−1
k=0

1
k!

.
Subsucessão de uma sucessão.
Ler p. 88 e pp. 106-107.

Leitura complementar: e = lim
(
1 + 1

n

)n
, pp. 107-110.

29.10.01 Toda a sucessão tem subsucessões monótonas. Teorema de Bolzano-
Weierstrass. Definição de sucessão de Cauchy. Toda a sucessão conver-
gente é de Cauchy.
Ler o Teorema 1 na p. 90, o Teorema 15 na p. 115, a p. 120 (começando
na definição de sucessão de Cauchy) e a p. 121.

31.10.01 As sucessões de Cauchy são limitadas. As sucessões de Cauchy são
convergentes.
Limite da soma, diferença, produto e quociente de sucessões convergen-
tes. Limite do módulo e da raiz de uma sucessão convergente. O pro-
duto de um infinitésimo por uma sucessão limitada é um infinitésimo.
Se (un) e (vn) são convergentes com un < vn para todo o n, então
lim un ≤ lim vn. Se un → a, wn → a e un ≤ vn ≤ wn, então (vn)
também converge e o seu limite é a.
Ler o Lema e o Teorema 20 na p. 121, ver o exemplo da p. 122. Ler
pp. 96-101.

2.11.01 Definição do conjunto, S, dos sublimites de uma sucessão (un), de
lim un e lim un. Exemplo de sucessões para as quais S = {−1, 1},
S = {0, 1, 2} e S = IN. Opcional: em casa, construir uma sucessão tal
que S = IR.
Se (un) é limitada e ε > 0, é finito o conjunto das ordens n para as
quais un > lim un + ε.
Quatro propriedades do conjunto dos sublimites de uma sucessão (un)
limitada: S 6= ∅, S é singular sse (un) é convergente, se (un) é monóto-
na, então é convergente, (un) tem limite superior e inferior. Estas
propriedades falham para sucessões não limitadas.
O conjunto ĪR e relação de ordem em ĪR. Em ĪR qualquer conjunto é
limitado, tem supremo e ı́nfimo. Definição das vizinhanças ε de +∞
e −∞. Convergência em ĪR. Extensão das quatro propriedades das
sucessões limitadas a sucessões de termos reais com a noção de con-
vergência em ĪR.
Ler o fim da p. 118, a p. 119 e o prinćıpio da p. 120. Ler a p. 124
(a partir de II.1.4), as pp. 125-126 e a p. 127 (até ao fim do primeiro
parágrafo). Ler as pp. 128-132 (até ao fim do Teorema 24).
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5.11.01 Limites de un = an.
Seja (un) uma sucessão de termos positivos. Se un+1

un
converge em ĪR

para l ∈ [0, +∞], então n
√

un também converge e o seu limite é l.
lim n

√
n = 1.

Comparação do crescimento de algumas sucessões convergentes em ĪR
para +∞: se p > 0 e a > 1, então lim np

an = 0, lim an

n!
= 0 e lim n!

nn = 0.

Definição de ax para a > 0 e x irracional. lim
(
1 + x

n

)n
= ex.

Ler o exemplo nas pp. 96-97. Ler p. 134 (a partir do ponto 2.) e p.
135. Ler o exemplo no último parágrafo da p. 144 e primeiro parágrafo
da p. 145. Opcional: ler as pp. 148-152 e pp. 155-157 e a p. 158 até ao
fim do primeiro parágrafo.

7.11.01 As sete indeterminações: ∞−∞, 0 ·∞, ∞
∞ , 0

0
, 1∞, ∞0 e 00. Exemplos.

A sucessão
∑n

k=1
(−1)k+1

k
é de Cauchy, pelo que converge.

Ver os exemplos i), ii), iii) e iv) das pp. 137, 138, 153 e 154.

9.11.01 Seja (an) uma sucessão decrescente convergente para zero. A sucessão
de termo geral un =

∑n
k=1(−1)k+1ak é de Cauchy, pelo que converge.

Paradoxo de Zenão. A sucessão
∑n

k=1
1
k

converge em ĪR para +∞.
Os exemplos desta aula podem ser encontrados no Teorema 13 na p.
195, na p. 161 e na p. 171, embora estejam abordados de forma ligei-
ramente diferente, pelo que se recomenda nesta altura apenas a leitura
cuidada das notas da aula, deixando para a próxima semana a leitura
do livro.

3 Séries (aulas 18 a 23)

12.11.01 O termo geral de uma série convergente converge para zero. Exemplos.
Séries geométricas e de Mengoli.
Séries de termos não negativos: a sucessão das somas parciais é cres-
cente. Convergem sse a sucessão das somas parciais é majorada.
Ler pp. 159-176.

14.11.01 Cirtério geral de comparação. A série de Dirichlet,
∑+∞

n=1
1

nα , converge
sse α > 1. Se an ≥ 0, bn > 0, para todo o n ∈ IN1, e lim an

bn
= l ∈

]0, +∞[, então
∑+∞

n=1 an e
∑+∞

n=1 bn são da mesma natureza. Aplicações.
O que se pode dizer quando l = 0 e l = +∞.
Ler pp. 177-179.

16.11.01 Critério d’Alembert. Aplicações. Critério de Cauchy.
Ler pp. 180-186.
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19.11.01 Aplicação do critério de Cauchy. A permutação dos termos de uma
série de termos não negativos não altera nem a sua convergência nem
a sua soma. Séries de termos sem sinal fixo. Revisão do critério de
Leibnitz e aplicação. Séries absolutamente convergentes, simplesmente
convergentes e divergentes. As séries absolutamente convergentes são
convergentes. Critério de Cauchy. Referência ao teorema de Riemann.
Ler o Teorema 11 na p. 189. Ler pp. 195-197. Ler o Teorema 4 na p.
170. Ler o Teorema 15 na p. 200 e as pp. 201-207.

21.11.01 Produto de séries: definição e sua motivação. O produto de duas séries∑+∞
k=0 ak e

∑+∞
k=0 bk, absolutamente convergentes, é absolutamente con-

vergente e a série produto,
∑+∞

k=0 ck com ck =
∑k

l=0 albk−l, é igual ao

produto das séries. Séries de potências. A série E[x] :=
∑+∞

k=0
xk

k!
é

absolutamente convergente para x ∈ IR e E[x] = ex para x racional.
Ler pp. 212-216.

23.11.01 Algumas propriedades da função exponencial. Definição do seno e do
coseno, séries absolutamente convergentes em IR. A série de potências∑

anx
n é absolutamente convergente se |x| < r := 1

lim sup n
√
|an|

e diverge

se |x| > r. Raio de convergência. Aplicação a
∑ xn

n
. O raio de con-

vergência de
∑

anx
n é igual a lim

∣∣∣ an

an+1

∣∣∣, sempre que este limite exista.
Ler pp. 216-221.

4 Continuidade e limite (aulas 24 a 29)

26.11.01 Definições de continuidade de Cauchy e Heine. Exemplos.
Ler pp. 270-277.

28.11.01 Prova da equivalência das definições de continuidade de Cauchy e Heine.
Continuidade da soma, diferença, produto e quociente em pontos em
que o denominador não se anule. Continuidade da função módulo.
Continuidade da raiz de ı́ndice p ∈ IN1. Continuidade das séries de
potências. Exemplos. Continuidade da função composta.
Ler pp. 278-283.

30.11.01 Continuidade da função composta. Análise do comportamento da fun-
ção x 7→ sin x

x
em torno de zero. Definição de ponto aderente. Definições

de limite de Cauchy e Heine. Prolongamento por continuidade.
Ler pp. 283-287, 289-293 e 295-296.

3.12.01 Exemplos: limx→0
ex−1

x
, limx→0

1−cos x
x2 e função de Dirichlet. Limites

infinitos. Limites laterais. Teorema do valor intermédio.
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Ler pp. 300-302, 310 e o Teorema 19 na p. 315.

3.12.01 As funções logaritmo. As funções trigonométricas inversas. As funções
hiperbólicas. Uma função estritamente monótona e cont́ınua definida
num intervalo tem inversa cont́ınua.
Ler pp. 247-250, 265-270 e o Teorema 22 na p. 318.

5.12.01 Teorema de Weierstrass.
Definição de derivada e sua interpretação geométrica e f́ısica. Cálculo
de derivadas pela definição. Se f é diferenciável em a, então f é
cont́ınua em a.
Ler o Teorema 24 na p. 319 e as pp. 347-356.

5 Diferenciabilidade (aulas 30 a 33)

7.12.01 Regras de derivação. Derivação da função composta. Exemplos.
Ler pp. 357-364.

10.12.01 Derivação da função inversa. Aplicações: derivada da raiz, do loga-
ritmo, das funções trigonométricas inversas e de uma potência-expo-
nencial.
Se f é diferenciável em a e tem um extremo em a, então f ′(a) = 0.
Teorema de Rolle e suas interpretações geométrica e f́ısica.
Ler pp. 365-369 e 375-376.

12.12.01 Corolários do Teorema de Rolle: considere-se uma função diferenciável
definida num intervalo; entre dois zeros da função existe pelo menos
um zero da sua derivada, e entre dois zeros consecutivos da derivada
não pode existir mais do que um zero da função.
Teorema de Lagrange e suas interpretações geométrica e f́ısica. Co-
rolários: uma função com derivada identicamente nula num intervalo
é constante nesse intervalo; se a derivada é positiva, então a função é
estritamente crescente.
Teorema de Cauchy.
Ler p. 377, pp. 380-382 e p. 385.

14.12.01 Regra de Cauchy. Exemplos.
Ler pp. 386-392.
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6 Fórmula e série de Taylor (34 a 40)

17.12.01 Fórmulas de Taylor para funções uma vez diferenciáveis em torno de
a, com restos de Lagrange e Peano:

f(x) = f(a) + f ′(ξ)(x− a),

onde ξ está entre a e x,

f(x) = f(a) + f ′(a)(x− a) + (x− a)E1(x, a),

com limx→a E1(x, a) = 0. Fórmulas de Taylor para funções duas vezes
diferenciáveis em torno de a, com restos de Lagrange e Peano:

f(x) = f(a) + f ′(a)(x− a) +
f ′′(ξ)

2
(x− a)2,

onde ξ está entre a e x,

f(x) = f(a) + f ′(a)(x− a) +
f ′′(a)

2
(x− a)2 + (x− a)2E2(x, a),

com limx→a E2(x, a) = 0. Fórmulas de Taylor para funções n vezes
diferenciáveis em torno de a, com restos de Lagrange e Peano:

f(x) = f(a) + f ′(a)(x− a) +
f ′′(a)

2
(x− a)2

+
f ′′′(a)

3!
(x− a)3 + . . . +

fn−1(a)

(n− 1)!
(x− a)n−1

+
fn(ξ)

n!
(x− a)n

onde ξ está entre a e x,

f(x) = f(a) + f ′(a)(x− a) +
f ′′(a)

2
(x− a)2

+
f ′′′(a)

3!
(x− a)3 + . . . +

fn−1(a)

(n− 1)!
(x− a)n−1

+
fn(a)

n!
(x− a)n + (x− a)nEn(x, a)

com limx→a En(x, a) = 0.
Estudar as provas dadas na aula. Estes resultados podem ser encon-
trados no Teorema 15 na p. 404 e no Teorema 16 na p. 406.
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19.12.01 Conclusão da prova das fórmulas de Taylor.
Aplicação da fórmula de Taylor para classificar pontos de estacionari-
dade. Definição da funcão convexa/côncava num ponto. Aplicação da
fórmula de Taylor para funções duas vezes diferenciáveis para determi-
nar a concavidade de uma função num ponto.
Ler pp. 436-441.

21.12.01 Definição de função de classe Cn (n ∈ IN) e de classe C∞. Definição de
Série de Taylor e Série de Mac-Laurin. Definição de função anaĺıtica.
Uma função é anaĺıtica num ponto a sse o termo complementar (ou
resto), rn(x), da fórmula de Taylor tende para zero quando n → +∞,
para x numa vizinhança de a. A função seno definida no fim do es-
tudo das séries de potências coincide com a função seno definida no
ensino secundário. Para calcularmos o desenvolvimento em série de
uma função de classe C∞, em vez de provarmos que o termo comple-
mentar da série de Taylor tende para zero, muitas vezes usamos outros
desenvolvimentos já conhecidos. O desenvolvimento em série de Mac-
Laurin de x 7→ 1/(1− x).
Ler pp. 240 e 417-419.

4.1.02 Determinar de entre todos os rectângulos com um determinado peŕıme-
tro aquele que tem área máxima. Determinar de entre todos os cilindros
com um dado volume aquele que tem superf́ıcie mı́nima. Esboço dos
gráficos das funções x 7→ 3x4 − 4x3, x 7→ |3x4 − 4x3|, x 7→ x log |x| e
x 7→ xx (para x > 0).
Ler pp. 442-457.

7.1.02 Diferenciabilidade de séries de potências.
Fórmulas de Mac-Laurin e séries de Mac-Laurin de x 7→ eax e de x 7→

1
1−x

. Séries de Mac-Laurin de x 7→ 1
a−x

, x 7→ 1
1+x2 , x 7→ arctan x e

x 7→ ln(1− x). Série de Taylor de x 7→ 1
1−x

em torno de 2.
Ler o Corolário 2 na p. 415 e as pp. 423-430.

9.1.02 Fórmulas e série de Mac-Laurin de x 7→ (1 + x)α com α ∈ IR.
Exerćıcios de revisão.
Ler as pp. 421-422.

9.1.02 Exerćıcios de revisão.
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