
Análise Matemática III
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Duração: 3 horas
Justifique todas as respostas

1. Considere a função f : IR2 → IR, definida por

f(x, y) =

{
x

x2+y2 se x2 + y2 > 1,

x se x2 + y2 ≤ 1.

a) Verifique se f tem pontos de estacionaridade. Em caso afirmativo (1)
determine- -os.

b) Determine as curvas de ńıvel de f . (2)
Represente essas curvas de ńıvel no plano xy.
Determine os extremos de f .

c) Seja k um natural. Determine para que valores de k a potência fk é (1)
integrável à Lebesgue.

d) Calcule, caso exista, limk→+∞
∫∫

IR2 fk. (1)
e) Diga se é posśıvel, nos pontos com ambas as coordenadas racionais, (1)

alterar os valores de f , de modo a obter uma função que não seja
integrável à Lebesgue, no disco de raio um, centrado na origem. Em
caso afirmativo diga como.

2. Sejam R > ρ > 0. Considere o toro (
√

x2 + y2 −R)2 + z2 = ρ2.

a) Determine os pontos em torno dos quais o Teorema da Função Impĺıcita (1)
não garante que x pode ser expresso em função de y e z.
Represente esses pontos geometricamente.

b) Analise se x pode, ou não, ser expresso em função de y e z, em torno (1)
dos pontos em que o Teorema da Função Impĺıcita não é aplicável.

c) Determine a razão R/ρ, de modo a que a razão entre a área da porção (2)
de toro fora do cilindro x2 +y2 = R2, e a área da porção de toro dentro
do mesmo cilindro, seja dois.

d) Verifique que o campo (− y
x2+y2 ,

x
x2+y2 , 0) é tangente ao toro. (1)

Calcule o fluxo deste campo através da superf́ıcie do toro.
e) Usando o Teorema da Divergência, calcule o fluxo do campo (− y

x2+y2 , (2)
x

x2+y2 , z) através da superf́ıcie do toro.

f) Verifique que o campo da aĺınea e) tem rotacional nulo. (2)
Verifique também que é 2π a circulação do campo, ao longo da fronteira
do disco que está no plano xy, tem raio R, e centro na origem.
Explique porque é que isto não contradiz o Teorema de Stokes.
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3. Seja α > 0. Considere a curva Cα, representada parametricamente pela
função gα : [2π, +∞[→ IR2, definida por gα(θ) = 1

θα (cos θ, sin θ).

a) Determine para que valores de α é rectificável gα. (2)
b) Determine se C1 é uma variedade. Em caso afirmativo, determine (1)

também se C1 ∪ {(0, 0)} é uma variedade. Em caso negativo, deter-
mine qual o maior subconjunto de C1 que é uma variedade.

c) Determine todos os pontos (x0, y0) ∈ IR2 \ C1, tais que (1)

I(x0, y0) =

∫
C1

− y − y0

(x− x0)2 + (y − y0)2
dx +

x− x0

(x− x0)2 + (y − y0)2
dy = 2π.

d) Verifique se existe o limite de I(x0, y0), quando (x0, y0) tende para (1)
( 1

2π
, 0), (x0, y0) em IR2 \ C1.


