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Resumo com exercícios resolvidos do assunto: 

1.0 – Auxílio ao Calouro. 

Fala galera!! Parabéns, agora você é um universitário de um curso de tecnologia, 

engenharia e afins. Seja bem vindo à Escola Politécnica da UFRJ! Sabemos que você ralou 

muito pra conseguir chegar aqui, mas agora é hora de ralar muito mais. É importante curtir as 

festas , choppadas , trotes e calouradas, mas se você quer se dar bem no seu curso é 

muito mais importante que você dedique algum tempo do seu dia para exercitar. NUNCA 

deixe para estudar tudo em cima da hora da prova, você fica inseguro e muitas vezes não dá 

tempo de terminar o assunto. O conselho que a gente dá é tentar sempre acompanhar a 

matéria que o professor está dando no momento e deixar os últimos 7 dias apenas para 

resolução de provas antigas (quando disponíveis) e para retirar as últimas dúvidas. #Fikadik 

que isso realmente funciona, falo por experiência própria.  

Show! Indo pro cálculo, quando fui calouro todos falavam: “Ah calouro, cálculo é algo 

impossível” ou “Ah, terminar o ciclo básico em dois anos é coisa de nerd”. Cara, felizmente 

descobri que nem é assim. Disciplina, e o investimento de pelo menos uma hora por dia nos 

estudos é o suficiente pra ter um ótimo rendimento. 

Sem mais papo, vamos nos lembrar daquilo que vimos no ensino médio e que vamos 

utilizar no nosso curso de cálculo, lembrando que não vamos ensinar TODA A MATÉRIA, só 

aquilo que você MAIS vai utilizar no curso de cálculo que vale a pena dar uma revisada. Boa 

sorte calourada, e honrem o nome da nossa querida UFRJ. (João Filho, Fundador do 

Engenharia Fácil). 

 

 



1.1 – Funções: 

No cálculo I vamos trabalhar muito com os conceitos de domínio, máximo, mínimo e 

outros conceitos que se é estudado em funções. 

A gente, nesse material, vai falar um pouco sobre o domínio de uma função, que é 

uma parte bastante cobrada, não que as outras não são importantes, mas para o conteúdo de 

funções ela é mais. 

 Domínio nada mais é do que o conjunto de valores de x tal que f(x) existe. Simples 

não?  Saca só... 

 Sendo a função              . Em que pontos f(x) existe? 

“Como assim? Oo” 

Quais valor de x em que f(x) é determinado? 

Bora jogar alguns valores para x pra ver no que dá... 

                                                 

                                              

A gente nota que f(x) existe para qualquer valor de x, na verdade todos os polinômios 

        
       

             sendo     . 

“Mas como eu constato isso?” 

Em polinômios não é possível ter a existência de indeterminações do tipo 
 

 
  
 

 
              

        , entre outras indeterminações. Logo, dizemos que o domínio de f(x) é:  

                   

(conjunto dos valores de x que pertencem aos números reais) 

Já que para os polinômios não existem valores de x para que f(x) não exista, em qualquer caso 

de polinômio o domínio será esse exposto acima. 

 E se tivéssemos a função      
    

   
, qual seria o domínio? 

Vamos lá! Quando existem um polinômio no denominador e outro no numerador ,chamamos 

de função Racional.Fazendo a mesma coisa que já fizemos no primeiro caso, vamos ter: 

     
    

   
            

    

   
            

       

    

 

    
 
 

 
 

E quanto é 
 

 
  Sei lá, isso é uma indeterminação! Logo, a gente vê que x = - 1 não pertence ao 

domínio de f(x). Tá, beleza! Mas existe algum outro valor de x  que eu encontro outra 

indeterminação? Vemos que indeterminação geralmente é dada quando há um zero no 



denominador. Então, vamos reformular a pergunta:  Existe outro valor de x que zero o 

denominador?” 

Só testar igualando o denominador a zero. 

             

Único valor de x que gera indeterminação 

Logo, dizemos que o domínio de f(x) é: 

                       

Conjunto de valores pertencentes aos números reais tal que sejam diferente de -1. 

Para funções racionais, basta igualar a zero o denominador e encontramos o ponto que está 

fora do domínio. 

 Então, fala aí o domínio de            . 

Mais uma vez, devemos ver os pontos que estão fora do domínio, ou seja, aqueles pontos 

que nos trazem indeterminação. 

Sabemos que        
       

        
. Logo, para existir uma indeterminação basta que a gente 

encontre um(ns) ponto(s) tal que o denominador se anule. Logo, a gente vai ter: 

          

Para um cosseno zerar, devemos temos que para     ,   
 

 
    , k=0,1,2,3,... 

Como       a gente vai ter: 

   
 

 
    

  
 

 
 
  

 
 

Logo, o domínio de f(x)  é: 

                    
 

 
 
  

 
              

 As funções Seno e Cosseno, que variam entre 1 e -1  ,tem como domínio todos os 

números reais, sem pontos fora do domínio. Já as funções Tangente, Secante e 

Cossecante basta utilizar seus conceitos fundamentais e igualar o denominador a 

zero para saber os pontos que estão fora do domínio. 

 Qual o domínio de               ? 

É, nesse caso não tem denominador,mas e então o domínio é tudo? 

Não! Para sacar isso, vamos ver o conceito de logarítimo. 

Temos que: 



Para                , teremos que      . 

Nesse caso os únicos valores de   em que não há solução, são os valores negativos, pois 

uma exponencial,com base positiva elevada a qualquer número nunca será negativo, ou seja, 

  tem que ser maior ou igual a zero       .  

No caso da nossa questão teremos que          

     

            

Essa é a condição pra f(x) existir, então seu domínio será: 

                               

 Por último, calcula aê o domínio de             e de           . 

Agora você quem faz!!! 

#Fikadik! Lembrar que sempre trabalhamos com funções nos números reais (não podemos 

usar os complexos, como por exemplo             ). 

                             

                 

Showw!! Agora é só fazer alguns exercícios, como os lá do final ,e esperar pra rever 

esses conteúdos como aplicações de limites, derivadas e integrais. 

1.2 – Trigonometria: 

Ah! Essa é a parada que geral odeia (haha), mas o que vamos estudar pro cálculo é 

tranquilão .  Vamos revisar, o que principalmente nas derivadas e integrais o 

Instituto de Matemática costuma nos cobrar nas provas. Algumas coisas são bem tranquilas, 

mas vamos revisar mesmo assim. 

Para um triângulo retângulo qualquer, teremos: 

 



       
             

          
 

       
                

          
 

      
             

                
 

      

      
 

        
                

             
 

 

     
 

       
          

                
 

 

      
 

          
          

             
 

 

      
 

Além disso, a Relação Fundamental da Trigonometria nos trás uma relação que nos 

ajuda muito na solução de problemas. 

                
              

           
 
                 

           
 

Do Teorema de Pitágoras, sabemos que:  

                                                

Logo, substituindo, a gente vai ter: 

                
           

           
   

Então, quando soubermos o Seno de um ângulo, por essa relação, também sabemos o 

cosseno. Também podemos fazer outras relações a partir desse teorema, são elas: 

                  

Dividindo ambos os lados por Cos²(x)... 

       

       
 
       

       
 

 

       
 

                 

Além dessa, também podemos dividir todo mundo por Sen²(x) e encontrar: 

                      

Nada absurdo né? Mas não acaba por aí não, veremos também um pouco sobre soma de 

arcos, mas dessa vez sem as demonstrações pra não ficar cansativo, pode confiar!  

                                   



                                   

        
           

            
 

No caso de Arco Duplo, teremos: 

                       

                                                       

       
      

        
 

Também nos é solicitado frequentemente em algumas questões de aplicações de derivadas 

que saibamos semelhanças de triângulo, que são algumas relações que existem por causa do 

conceito de seno, cosseno e tangente. Na figura 1.2 temos as seguintes relações: 

 

Figura 1.2 

       
 

 
 

 

   
 

 

     
 

       
 

 
 

   

   
 

     

     
 

      
 

 
 

 

   
 

 

     
 

Vamos ver também, acredito que pra muitas pessoas pela primeira vez, as Regras de 

Prostaferese, que nada mais é a transformação de produto de funções trigonométricas senos e 

cossenos em somas.  Aconselho que não decore essas regras, apenas aprenda como aplica-las. 

Saca só!  

 Para transformar o produto entre seno e cosseno de diferentes ângulos em soma, 

podemos utilizar as seguintes relações: 

                                   

                                   

Somando as duas equações, teremos: 



                                

             
                 

 
 

 Já para transformar o produto entre senos de diferentes argumentos (ângulos) em 

soma, a gente pode fazer: 

                                         

                                         

Subtraindo a equação (I) da (II), teremos: 

                                

             
                 

 
 

E por último, para transformar o produto entre cossenos de diferentes argumentos em soma, 

a gente utiliza a relação: 

 Somando as equações (I) e (II), temos: 

                                

             
                 

 
 

O ideal é se ligar que sempre em que houver produto entre funções trigonométricas 

iguais utilizamos a soma e subtração de arcos de cosseno, já pra funções trigonométricas 

diferentes utilizamos a soma e a subtração de arcos de seno. Simples assim! 

1.3 -  Fatoração 

A fatoração é uma forma de simplificar algumas expressões para facilitar as 

operações. Geralmente as fatorações transformam soma e/ou subtração de 

expressões em produtos de outras expressões que possuem grau menor que a inicial 

até quando ela não for possível mais ser separada. Este conteúdo será visto 

principalmente no estudo de limites, o primeiro assunto. Então se tá com dificuldade é 

uma boa revisar pra mandar bem! 

As principais formas de fatoração são: 

 Por fatores comuns: 

Separar fatores que se repetem e passar multiplicando pela soma dos valores que os 

acompanham, como no exemplo: 

             



                                     

 Multiplicação de fatores com as raízes: 

No caso de polinômios que tenham todas as raízes reais (                 ), 

sua forma fatorada pode ser escrita por: 

                              

Daí que vem aquelas regras que a gente sabe de diferença de quadrados, 

quadrado perfeito, etc. 

Diferença de quadrado: 

      

Para achar as raízes desses polinômios, basta igualar a zero. 

                        

E então a forma fatorada será: 

                               

Quadrados perfeitos: 

          

Igualando a zero para achar as raízes, teremos: 

            

   
          

  
 

               

 
    

     
          

  
 

               

 
    

Temos raiz dupla (      ), logo: 

                                          

A mesma coisa serve pra                   

Polinômio qualquer: 

Só fazer a mesma coisa que a gente já fez para os outros, achar as raízes e 

multiplicar por aqueles fatores que a gente viu, como no exemplo: 

        



Achando as raízes, teremos: 

   
          

  
 

            

 
    

     
          

  
 

            

 
    

Substituindo, teremos: 

                                 

E assim será para qualquer polinômio de raízes reais. 

 Cubo quadrado perfeito: 

Também advém da multiplicação de fatores de raízes, todavia, como não sabemos 

calcular as raízes de um polinômio do 3° grau, devemos mesmo apelar para uma forma 

de fatoração mais chata, a qual temos que desmembrar uma soma para fazer as 

separações, como abaixo: 

                                             

                                                  

Mesma coisa pra subtração... 

                       

 Soma e Subtração de cubos 

Por constatação temos que as seguintes relações são verdadeiras: 

                        

                        

Show! Antes de partir pros exercícios, vamos ver alguns exemplos resolvidos de 

fatoração pra ver algumas situações de como pode ser cobrado isso. 

   : Fatore             . 

Resposta: 

Quando uma fatoração não está bem clara pra gente, vale a pena a gente tentar 

manipular algumas equações, como trocando de lugar algumas coisas pra ver se fica 

mais claro, ou somando e subtraindo algum valor, enfim. Nesse caso, podemos 

reescrever essa equação por: 



                       

Assim , notamos que pela subtração de quadrados, teremos: 

                            

   :  Fatore      . 

Resposta: 

Chamando            , teremos: 

                       

Substituindo os valores de w e j, teremos: 

               

Que são uma soma e subtração de cubos, logo pelo que a gente viu no último tópico a 

gente vai ter: 

                                              

Pronto! O ideal agora é você exercitar pra ficar seguro , pois você usará BASTANTE 

essas relações (Pode ter certeza!!) , não só no Cálculo I, mas na Física I, Cálculo II, Física II e por 

aí vai... 

Exercícios Recomendados: 

1) Qual(is) pontos estão fora do domínio da função      
 

    
. 

2) Qual(is) pontos estão fora do domínio da função               . 

3) Qual(is) pontos estão fora do domínio da função         
 

       
 . 

4) Qual o domínio de  
         

 

 
 
. 

5) Se         
 

 
, calcule          

6) Transforme                em soma. 

7) Transforme Cos(7w)Cos(3w) em soma. 

8) [Temas Selectos /Lumbreras-Traduzido] Fatore e simplifique a expressão 

                             . 

9)  [Temas Selectos /Lumbreras-Traduzido] Se                    , calcule 

cossec(x). 

10) Encontre         sabendo que                          

11) [Temas Selectos /Lumbreras-Traduzido] Reduza a expressão: 

                                   

12)  Se         
 

 
            

 

 
                 



13) Calcule o valor de   
                    

       
 para x diferente de múltiplos de 

  

 
. 

a)1       b)2     c)4     d)0     e)1/4 

14) No gráfico abaixo se conhece que MD=3, AM=2 e       
  

  
. Calcule DE. 

 

15) Fatore                            . 

16) Fatore      . 

17) Fatore             . 

18)  Fatore          . 

19) Fatore                   

abarito: 

                                                               
 

 
    

    
              

 
       

                

 
             

  

 
       

 

 
                

     
  

  
                 |15)           |16)                           

|17)            |18)                            |19)          

Bons Estudos!! 

Dúvidas?  

Acesse o Solucionador na página www.engenhariafacil.net ou mande email para 

contatoengenhariafacil@gmail.com . 


