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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): 
   
    _________________________________________ 
 
Pontuação (preenchido pelo Professor): 
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Questões 
Refaça a lista E1 do ano passado (veja lista e rotinas na página: 
http://www.ambiental.ufpr.br/portal/professores/tobias/teaching/matematica-aplicada-i/ 
no final da página) e acrescente a cada questão uma alteração com os seguintes 

valores e discute diferenças e conceitos: 
 
1. k = 1 : 1000000 e k de 1 a 1280000. 
2. Fazendo leitura de Keeling & Rohani (p. 5 dos anexos) e: 

a. Comparando em termos conceituais (poucas frases). 
b. Alterando passo temporal (para horário ou minuto) e comparando soluções 

quantitativamente calculando as diferenças. 

c. Fazendo calculo inverso (para passado) e retornando para futuro e 
comparando valores quantitativamente e discutindo resultados. 

3. Funções adicionais: 
a. Visualizar as funções seguintes no intervalo definido 

i. f(x) = x5 em -1 ≤ x ≤ 1 
ii. f(x) = x-1/2 em 1 ≤ x ≤ 8 

iii. f(x) = cos x em 0 ≤ x ≤ 2∏ 
iv. f(x) = (sen x)3/3 - sen x  em -1 ≤ x ≤ 1  

4. Modifique um termo da equação f (livre modificação, mas diferente do colega). 
5. Modifique dois pontos (livre modificação, mas diferente do colega) 
6. Utiliza a função f modificada da questão 4.  
7. Modifique a função z (livre escolha, porém mantendo a bidimensionalidade) 
8. Funções adicionais: 

a. f(x) = 


1

x
dx*/x2* para x=2 

b. g(x) = 


0

x
sen²x*dx* para x=1 

c. h(x) = 


0

x
 x*e-2x* dx* para x=4 

 
Analise os dados ambientais da estação meteorológica da TecPar 
(http://sonda.ccst.inpe.br/basedados/curitiba.html, dados no anexo na página): 
 

I. Plotando series temporais de todas as variáveis um em cima do outro. 
II. Adicionando média móvel (moving mean ou moving average) ao gráfico anterior. 

III. Plotando series temporais das taxas de variação das variáveis um em cima do 
outro. 

IV. Fazendo análise estatística de cada dado (min, max, desvio padrão, media, 
mediana, histograma, …) em forma tabelar. 

V. Fazendo boxplots diárias da velocidade de vento. 
VI. Fazendo rosa de vento para cada mês e para o período todo. 

VII. Fazendo “feather plot” para dados de vento. 
VIII. Fazendo gráfico de flutuações turbulentas da velocidade do vento (subtrair 

velocidade média de todos os dados) 
IX. Fazendo gráficos de correlação (velocidade de vento vs. Temperatura, radiação 

vs. Temperatura, vento vs. Pressão, …) com ajustes de curvas características 
(linear, polinômio, …) 

X. Discute os resultados com poucas palavras. 
 

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