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1 Exerćıcios

1. Operações com funções Leia e rode o programa exer04 01.gnuplot

(a) (V)[ V]

(b) (F)[ F] o grau nem sempre é o mesmo que de f

(c) (V)[ V] nem sempre do mesmo grau que f e g.

(d) (V)[ V]

2. diferenças e o grau

(a) (F)[ F] não é do segundo grau.

(b) (V)[ V] é do primeiro grau.

(c) (F)[ F] não é do segundo grau.

(d) (V)[ V] é do primeiro grau.

(e) (F)[ F] não é do terceiro grau.

(f) (V)[ V] é do segundo grau.

(g) (F)[ F] não é do terceiro grau.

(h) (V)[ V] é do segundo grau.

(i) (F)[ F] não é do terceiro grau.

(j) (V)[ V] é do grau n − 1.

(k) (F)[ F] não é do terceiro grau.

(l) (V)[ V] é de grau n − 1.

(m) (F)[ F] exceto n = 0

(n) (V)[ V] n > 0
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3. Operações algébricas e a operação diferença Notação: ∆(f)ρ = f(x+ρ)−
f(x)

(a) (V)[ V](F)[ ] ∆(f + g)ρ = ∆(f)ρ + ∆(g)ρ

(b) (V)[ V] ∆(f + g)ρ == ∆(f)ρ + ∆(g)ρ

(c) (F)[ F] ∆(fg)ρ 6= ∆(f)ρ∆(g)ρ

(d) (V)[ V] ∆(f)ρ(x)∆(g)ρ(x) =

= f(x + ρ)g(x + ρ) − f(x)g(x + ρ) − f(x + ρ)g(x) + f(x)g(x)

(e) (V)[ V] Q(f)ρ =
∆(f)ρ

ρ

Fórmulas e Notação

Qρ(f + g) = Qρ(f) + Qρ(g) (1)

Qρ(fg) 6= Qρ(f)Qρ(g) (2)

Qρ(fg) =
∆ρ(fg)

ρ
= (3)

Qρ(fg) =
f(x+ρ)∆ρ(g)+∆ρ(f)g(x)

ρ
= (4)

Qρ(fg) = f(x + ρ)Qρ(g) + Qρ(f)g(x) (5)

lim
ρ=0

Qρ(fg) = lim
ρ=0

f(x + ρ)Qρ(g) + lim
ρ=0

Qρ(f)g(x) (6)

lim
ρ=0

Qρ(fg) = (fg)′ = fg′ + f ′g (7)

(fg)′ = fg′ + f ′g (8)

(f + g)′ = f ′ + g′ (9)

É uma “curiosidade”, ou um fato lógico que é preciso dominar. Nas ex-
pressões abaixo não tem “x”. Levante esta discussão em aula.

Notação para derivada

lim
ρ=0

Qρ(f) = f ′ =
df

dx

Aqui também não tem “x” (em nenhuma das expressões abaixo tem “x”)
ou melhor, a presença da letra “x” (chamada de variável local) é um defeito de
comunicação necessário... Numa função (de uma linguagem de computação),
em calc, por exemplo

define g(x) {return x*x;}

a letra “x” representa uma variável chamada local.
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