
Cálculo I – 2o. Semestre 2019 (TURMA ESPECIAL) 
 
Professor Responsável: Lino Grama      Sala 203/IMECC 
 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Avaliação: 3 (três)  provas durante o semestre nas datas indicadas abaixo. Cada prova valerá 10 
pontos. Os pesos serão 3 para a primeira prova, 3 para a segunda prova e 4 para a terceira prova. A nota 
de aproveitamento (NA) será a média ponderada das três provas daquele semestre: 
 
 

NA= (3P1+3P2+4P3) / 10 
 
Para aprovação nesta disciplina o aluno deverá obter nota de aproveitamento, NA >= 5.0 
 
No caso NA < 5.0, o aluno deverá fazer o exame final. A nota final NF será calculada da seguinte 
forma  

NF= (NA+Exame)/2 
 

Se NF >= 5.0 o aluno estará aprovado; caso contrário, o aluno estará reprovado. 
 
O conteúdo a ser cobrado nas provas é o mesmo que o das turmas regulares. O conteúdo do exame é 
toda matéria do semestre. 
 
O aluno matriculado na turma especial deverá manifestar sua preferência por horário de prova 
até 31/08/2019, preenchendo o formulário disponível em www.ime.unicamp.br/~lino .  
 
Se o aluno não se manifestar até essa data, ele será colocado automaticamente na sala com maior 
disponibilidade de vagas. Este horário será mantido durante todo o semestre para a realização das 
Provas e, se for o caso, do Exame. Sob hipótese nenhuma poderá ser alterado. 
O aluno deverá optar por um dos seguintes horários:  
 
DATAS DAS PROVAS - TARDE  
20/09 - 16:00 -- 18:00 (SEXTA-FEIRA) 
18/10 - 16:00 -- 18:00 (SEXTA-FEIRA) 
29/11 - 16:00 -- 18:00 (SEXTA-FEIRA) 
13/12 - 16:00 -- 18:00 (SEXTA-FEIRA) 
 
DATAS DAS PROVAS - NOITE 
19/09 - 19:00 -- 21:00 (QUINTA-FEIRA) 
17/10 - 19:00 -- 21:00 (QUINTA-FEIRA) 
28/11 - 19:00 -- 21:00 (QUINTA-FEIRA) 
12/12 - 19:00 -- 21:00 (QUINTA-FEIRA) 
 
Atenção: as salas onde serão realizadas as provas vão ser divulgadas em breve.  
 
Conteúdo de cada prova: 

• P1: Limites, Continuidade, Teorema do Valor Intermediário, Limites no infinito e assíntotas 
horizontais, derivadas e taxas de variação, derivadas de funções polinomiais e funções 
exponenciais. Regra do quociente e do produto. 

• P2: Derivadas de funções trigonométricas, regra da cadeia, diferenciação implícita, taxas 
relacionadas e aproximações lineares, valores máximos e mínimos, teorema do valor médio, 
regra de L'Hospital, construção de gráficos, problemas de otimização. 

• P3: Integral indefinida, regra da substituição, integração por partes, integrais trigonométricas, 
substituição trigonométricas, integração de funções racionais por frações parciais, volumes, 
teorema fundamental do cálculo.   
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