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Resolução da Prova Final  de Cálculo II -UFRJ do Período- 2014.2 –(02/12/2014). 

OBS: Esse não é o gabarito oficial. O gabarito oficial será lançado no site do Instituto de Matemática 
alguns dias após a prova. 

 

1) A EDO                  possui uma solução geral da forma: 

Resposta: 

                                   
      

    

2) Considere as superfícies                e              . 

As equações paramétricas da reta tangente à curva         no ponto (1,1,0) são 

dadas por: 

Resposta: 

                   

3) A curva parametrizada                       obtida pela interseção do plano y+z=2 

com o cilindro x²+z²=4 é dada por: 

Resposta:  

                           

4) Seja f(x,y) uma função diferenciável no ponto (1,2). Sabendo que a derivada direcional 

de f no ponto (1,2), segundo a direção do vetor (1,1) é   , e que          ,quanto 

vale          

Resposta: 
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5) Um tanque contém inicialmente 10litros de água pura. Injeta-se no tanque uma solução 

clorada à taxa de 5L/min., contendo 0,4Kg/L. A solução bem misturada é retirada do 

tanque à taxa de 3L/min.. A função Q(t) que representa a quantidade de cloro após t 

minutos é solução do problema com condição inicial: 

Resposta: 

  

  
   

  

     
        

6) Em relação aos pontos críticos                       da função        

          , pode se dizer que: 

Resposta: 

                            

7) A reta normal à superfície xyz=4 no ponto P=(2,2,1) intercepta o plano x=0 no ponto: 

Resposta: 

             

 

1) Dada a função            
   

                          

                                

a) Mostre que                         ao longo de qualquer reta y=mx. 

Resposta: 

Na reta y=mx, temos: 

       

         
   

          
 

   

   
  

 
   

              0  

Logo,                        na reta y=mx é igual a zero. 

b) A função é continua na origem? 

Resposta: 

Para verificar se a função é contínua na origem, primeiro temos que ver se o limite existe 
na origem. 

Fazendo a substituição y=mx³, percebemos que não existe limite, pois: 

        

        
 

   

        
 

 

    
 



Logo, para cada valor de m, teríamos um valor diferente para o limite, logo, ele não existe. 

Se o limite não existe, ela não é contínua. 

c) A função é diferenciável na origem? 

Resposta: 

Para uma função ser diferenciável , a função e as suas derivadas devem ser contínuas, logo 
a função não é derivável, pois nem é contínua. 

 

2) A temperatura (em graus Celsius °C) em uma placa de metal é dada por T(x,y)=36-
2x²-4y², onde x e y são medidos em centímetros. Um objeto está no ponto P=(2,1). 
 

a) Determine as equações paramétricas da curva de nível de T (chamada isoterma) que 
passa pelo ponto P=(2,1) 
 Resposta: 

Temos que a curva de nível no ponto P é dada por: 

             

                  

Substituindo novamente na equação, temos: 

              

             

         

  

 
 
  

 
 

  

  
  

  

  
    

Logo, vemos que é a equação de uma elipse: 

Parametrizando, temos: 

                      

b) Em que direção, a partir de P, a taxa de variação de temperatura com relação à 
posição é máxima? E qual é a taxa nesta direção em °C/cm? 
Resposta: 
Sabemos que o vetor gradiente nos dá a direção em que a taxa de variação é máxima e 
que seu módulo é a taxa de variação máxima. Logo, temos: 

         
       

  
 
       

  
  

       

  
        

 
       

  
        



Logo,                  

A variação é máxima na direção do vetor (-8,-8).  

A taxa de variação máxima é : 

                           

c) Se o objeto seguir na direção do vetor v=(1,1), ele estará se aquecendo ou esfriando? 
Resposta: 
Se o vetor seguir a direção do vetor (1,1),temos: 

                    

Como o vetor (a,b) deve ser unitário, temos: 

      
     

       
  

 

  
 
 

  
  

Substituindo , temos: 

                        
 

  
       

Como a derivada (taxa de variação) é negativa,está ocorrendo um resfriamento. 
d) Determine os vetores unitários u de modo que a taxa de variação de T no ponto P na 

direção u seja dada por -8°C/cm. 
 Resposta: 
 
Considerando o vetor direção                

                    

      

Como o vetor deve ser unitário, temos que: 

         

        

Fazendo um sistema, temos: 

      

            

             

           

Substituindo na primeira equação , encontramos que:  

           

Logo, os vetores u são: 

                     

e) Se o objeto percorrer uma curva   e sua posição em cada instante t (segundos) é 

dada por         
  

 
                                                em 

relação ao tempo quando ele passar pelo ponto Q=(4,4). 
  Resposta: 

Utilizando a regra da cadeia, temos: 

       

  
 

  

  

  

  
 
  

  

  

  
 

  

  
    

  

  
 

 

 
   



       

  
                     


