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Obs: Todas as respostas corretas são as letras (A): 

1) 

Resolução: 

Temos uma Equação Diferencial Ordinária de segunda ordem e não-homogênea. 

Para determinar a solução geral, temos:                                                                                       

                                                              

 

               

Para determinar a solução homogênea (         : 

Equação Característica: 

r²-9=0                 

Para determinar a solução particular           :         

Para o polinômio de grau 1, temos A +Bt,já para a expressão      teríamos C   , todavia já 

existe esta solução na homogênea, então utilizamos Ct   .               
 

 

Há casos onde há componentes semelhantes 

entre Yp e Yh, se isso ocorrer, algumas 

alterações na solução serão feitas. Para todo 

caso, devemos encontrar e analisar as duas 

soluções. 
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2) 

Resolução: 

A forma para determinar um fator integranteF(x) é a seguinte:                      ∫                             

                            

                     

       ∫        ∫             ∫              |    |      |     |        

F(x) = cos²x 

3) 

Resolução: 

Igualando o z das equações, temos:                    

Substituindo na primeira equação para achar z em função de y:              

Então temos como parametrização : 

(x,y,z)= (t,-t,1) 

4) 

Resolução: 

No ponto (0,0,0), temos t=0 e s=1. 

As retas tangentes às curvas                           são suas respectivas derivadas das suas 

equações parametrizadas , para t=0 e s=1.       ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗                                       ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗                                  

A reta normal do plano entre       ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗          ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  pode ser definida por: 



      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗         ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      (|            |)    

Resolvendo o determinante e igualando a zero, encontramos: 

i + j=0 que é o vetor normal (i,j) ao plano: 

x+y=0 

5) 

Resolução: 

Para determinar o comprimento da curva, temos: 

       ∫ √(    )  (    )  (    )        

       ∫ √                            
  

       ∫ √                         
  

       ∫ √                  
  

       ∫ √        
  √    ∫     

  

       √      |           √           √                √             (a>0) 

Nenhuma das alternativas 

6) 

Resolução: 

Para determinar a reta tangente horizontal, temos que achar uma reta tangente com 

coeficiente angular nulo, ou seja, C’=0 

                   



                            

                              

     

Substituindo t=-1 nas equações de C , temos: 

(x,y) = (0,4) 

 

7) 

Resposta: 

Para determinar o ponto de auto-interseção em y=3 , devemos igualar a nossa função em y=3 

e determinar o(s) valor(es) de t da auto-interseção.                                          

Substituindo os valores  (I) nas funções parametrizadas, temos: 

Ponto de auto-interseção = (0,3) 

 

Para determinar a reta tangente, temos a seguinte relação:                               

          

Tendo 
                   sido encontrado na questão anterior: 

Substituindo os valores de (I) em 
     encontramos:         

Então: 



       

 

Bons Estudos!! 

 

Dúvidas?  

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

joaofilhoba@gmail.com  
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