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1. A função que você determinou no Teste 12 é da forma

g(x) =

 α∗e
− (x−β∗)2

2(γ∗)2 se x ≤ β∗

α∗e
− (x−β∗)2

2(δ∗)2 se x > β∗

Se você não consegiu fazer o Teste 12, então estime qual é a função g da forma acima que melhor se ajuste
aos dados especificados no Teste 12.

(a) Plote a funcao g junto com os dados considerados no Teste 12. Se você não consegui fazer o Teste
12, então estime α∗, β∗, γ∗ e δ∗ usando o seu gráfico dos dados.

(b) Verifique se g e g′ são diferenciaveis.

(c) Determine pontos λ < β∗ < κ tal que g′′(λ) e g′′(κ) existem e g′′(λ) = g′′(κ) = 0. Pode utilizar um
software da sua escolha, mas justifique a sua resposta.

(d) Use a forma de Newton para interpolar g por quatro polinômios de grau ≤ 2 nos nós de interpolação
seguintes:

i. (1, g(1)), ( 1+λ
2 , g( 1+λ

2 )), (λ, g(λ));

ii. (λ, g(λ)), (λ+β∗

2 , g(λ+β∗

2 )), (β∗, g(β∗));

iii. (β∗, g(β∗)), (β∗+κ
2 , g(β∗+κ

2 )), (κ, g(κ));

iv. (κ, g(κ)), (κ+153
2 , g(κ+153

2 )), (153, g(153));

Plote g e todos os nós de interpolação no intervalo [1, 153]. Além disso, use o mesmo gráfico para
plotar o polinônmios resultantes dos itens i., ii., iii. e iv. nos intervalos [1, λ], [λ, β∗], [β∗, κ] e [κ, 153],
respectivamente.

(e) Estime ∫ 153

1

g(x)dx

usando a regra de Simpson nos intervalos [1, λ], [λ, β∗], [β∗, κ] e [κ, 153]. Interprete o seu resultado
em termos dos números de casos de Covid-19 ou dos números de óbitos causados por Covid-19 nos
meses de março, abril, maio, junho e julho de 2020 em um certo páıs europeio.

(f) Estabelece uma relação entre os itens (d) e (f). Interprete esta relação gráficamente.

(g) Aplique o método da Quadratura Gaussiana em cada um dos intervalos [1, λ], [λ, β∗], [β∗, κ] e [κ, 153]

para estimar
∫ 153

1
g(x)dx e interprete este procedimento geométricamente. Além disso, interprete o

resultado em termos dos números de casos de Covid-19 ou dos números de óbitos causados por
Covid-19 nos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2020 em um certo páıs europeio.


