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(trabalhos atrasados receberão a nota 0) 

 

Estes são os exercícios da disciplina Matemática Aplicada I. Não é permitido copiar ou 

entregar trabalhos em grupos. As soluções deverão ser por escrito, não impressas 

(apenas gráficos, tabelas ou códigos computacionais). Obs.: Figuras sem descrição dos 

eixos e legenda e números com dígitos significativos exagerados causarão redução 

significativo de pontos. Os trabalhos computacionais podem ser feitos com programas de 

livre escolha (se não for indicado um especifico na questão), desde que providenciado a 

informação da ferramenta e o código fonte do exercício (impresso em anexo).  

 

O trabalho corrigido será devolvido depois e conta para a nota final. 

 

Informações adicionais (software, livros textos, avaliação, etc.): 

http://www.ambiental.ufpr.br/portal/professores/tobias/teaching/matematica-aplicada-i/ 

 

  Nome:  ________________________________________________ 

 

  Matricula: ________________________________________________ 

   

  Assinatura (garantindo que o trabalho foi feito sem copiar): 
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  E-mail (somente para avisos importantes): 

 

    _________________________________________ 

 

Pontuação (preenchido pelo Professor): 
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Questões 

1. Refaça o exemplo de sala de aula a respeito de erros de truncamento e precisão 

numérica (código exemplar: delta = 1/100; S = 0; for k = 1 : 10000 S=S+delta; 

end). Podem usar qualquer ferramenta computacional e adaptar o código a respeito.  

a. Descreva em poucas palavras o que o código faz e apresente a equação 

matemática analítica correspondente com o resultado exato.   

b. Faça o cálculo numérico com os valores indicados.  

c. Refaça os cálculos usando um delta de 1/128 e variando o k de 1 a 12800. 

d. Refaça os cálculos usando valores diferentes de livre escolha.  

e. Descreva o resultado do código numérico (S) para todos os cálculos com 

diferentes números significativos em forma tabelar e acrescente os erros 

absolutos e relativos entre a solução S e o cálculo analítico (na mesma 

tabela). 

f. Visualize os erros absolutos e relativos em um gráfico de barras (no 

Octave/Matlab é o comando bar) e explique e discute os resultados. 

g. Anexa o código completo em forma impresso. 

2. Faça um programa para um modelo epidêmico seguindo a estrutura apresentada em 

sala de aula (modelo SIR).  

a. Descreva o contexto e o modelo em poucas palavras. 

b. Define os parâmetros e escolhe valores para os constantes e condições iniciais 

(seguindo o exemplo apresentado ou escolhendo valores seguindo 

recomendações da literatura citando a referência).  

c. Calcule os resultados para 30 dias e apresente-los em uma tabela. 

d. Faça um gráfico com duas figuras, uma em cima da outra. A primeira 

mostrando o tempo no eixo horizontal e os resultados para SIR no eixo 

vertical e a segunda com tempo no eixo horizontal e os resultados para S´, 

I´e R´no eixo vertical.  

e. Define o pico da infecção e descreva os resultados para S, I e R e S´, I´e R´ 

neste momento. 

f. Em qual dia ocorreu o número máximo de infecções? Quantos? 

g. Modifique o programa para calcular resultados no passado. Descreva e discute 

os resultados e define o inicio da epidemia.  

h. Modifique os dados de entrada (ou taxas ou condições iniciais) e refaça todos 

os cálculos e analise e apresente os dados com os dois resultados nas mesmas 

figuras e discute o resultado. 

3. Utilize um programa para fazer as operações seguintes: 

a. Visualizar as funções seguintes no intervalo definido 

i. f(x) = x4 em -1 ≤ x ≤ 1 

ii. f(x) = x-1 em 1 ≤ x ≤ 8 

iii. f(x) = sin x em 0 ≤ x ≤ 2∏ 

iv. f(x) = (cos x)3/3 - cos x  em -1 ≤ x ≤ 1  

b. Na figura abaixo do item a) visualize a função g(x) = (f(x+0,01) - f(x-

0,01))/0,02 qual é utilizado para estimar a inclinação da função f em x. 

c. Na mesma figura do item b, visualize a função h(x) = f´(x) utilizando a 

derivada analítica para f´ utilizando derivação manual ou programas para 

cálculos simbólicos.  

d. Visualize numa terceira figura abaixo da figura do item c a função h(x)-g(x) e 

discute o resultado. 

4. Dada a função f(x)=1/((x-0,3)²+0,01)+1/((x-0,9)²+0,04)-6 num intervalo de 0 a 2: 

a. Visualize a função  

b. Encontre as raízes da função no intervalo citado e descreve o método utilizado 

c. Faça a integração analítica no intervalo citado 

d. Faça a integração numérica utilizando o método dos retângulos e o método 

dos trapézios, ambos com várias resoluções numéricos (no mínimo 3) 

e. Compare todos os resultados quantitativamente (erro absoluto e erro relativo) 

numa tabela e interprete o resultado. 

f. Anexe o código e os resultados. 
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5. Dado os valores de x = (0    0.2000    0.4000    0.6000    0.8000    1.0000    1.2000    

1.4000    1.6000    1.8000    2.0000) e y = (5.1765   45.8868   47.4483   11.6923   

17.8462   16.0000    2.9118   -1.7321   -3.5250   -4.3811   -4.8552) 

a. Visualize os pontos 

b. Ajuste polinômios de diferentes ordens aos dados 

c. Encontre as raízes dos polinômios e descreve o método utilizado 

d. Faça a integração analítica dos polinômios no intervalo citado 

e. Compare todos os resultados quantitativamente (erro absoluto e erro relativo) 

com resultados da solução analítica da questão 4c e interprete o resultado. 

f. Anexe o código e os resultados. 

6. Utiliza a expansão em series de Taylor com ordem n = 0 a 4 para aproximar a função 

f(x) = y = 1/((x-0,3)²+0,01)+1/((x-0,9)²+0,04)-6 em xi+1 = 1/4 (num segundo 

cálculo em xi+1 = 1,2, num terceiro em xi+1 =0,32) na base do valor de f e das 

derivadas em xi = 1/5 (no segundo cálculo utilizando xi = 1, no terceiro cálculo com xi 

=0,28).  

a. Calcule o erro absoluto e relativo para cada aproximação 

b. Visualize a função junto com os valores aproximados 

c. Visualize a variação dos erros com cada aproximação 

d. Discute o resultado 

7. Dada a função z = sen(x)*cos(y) +1 e os intervalos x = (0, ∏) e y = (-∏, ∏)  

a. Visualize a superfície dado por z com no mínimo 3 métodos de visualização 

(por exemplo linhas de nivel, superfície 2D, grade 2D, pontos em 2D, etc.). 

b. Faça a dupla integração de z nos intervalos dados (manualmente ou utilizando 

ferramentas de cálculo simbólico) 

c. Faça a dupla integração de z numericamente (por exemplo com dblquad ou 

outros comandos ou programas) e descreve os resultados usando diferentes 

resoluções do método de integração numérica. 

d. Compare as soluções numéricas com a solução analítica calculando e 

visualizando os erros absolutos e relativos num gráfico único. 

 


