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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia Informática 

 

Unidade Curricular: 9119103  - Análise Matemática 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 461 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Teresa Maria Monteiro 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150       30 30                               90 

 
Pré-requisitos (se aplicável): n/a 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1. Conhecer a linguagem matemática; 

2. Formular raciocínios válidos; 

3. Perceber a necessidade das premissas de um dado resultado; 

4. Utilizar a ferramenta das funções reais de variável real, nomeadamente no cálculo de limites, no esboço de um gráfico de 
uma função e na aplicação das propriedades das funções contínuas; 

5. Usar a ferramenta da derivação, nomeadamente na determinação de rectas tangentes a gráficos de uma função, na 
determinação de valores extremos, no levantamento de indeterminações e na aproximação de funções contínuas e 
diferenciáveis a funções polinomiais; 

6. Servir-se da ferramenta da integração, nomeadamente na determinação de comprimentos, áreas e volumes; 

7. Analisar a convergência de uma série e calcular a sua soma sempre que possível. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Números e Sucessões 

Números reais (propriedades de corpo ordenado completo). Números naturais. Método de indução matemática. Sucessões. 
Noção de limite. Limites infinitos. Operações com limites. Indeterminações. 

2. Funções reais de variável real 

Generalidades. Operações com funções. Limites e continuidade. Teoremas de Bolzano e Weierstrass.  

3. Cálculo diferencial em IR 

Noção de derivada. Regras de derivação. Teoremas fundamentais. Derivada de ordem n. Fórmula de Taylor. Regra de Cauchy. 

4. Cálculo integral em IR 

Primitivação em intervalos. Integral de Riemann. Teorema fundamental do cálculo.  

5. Séries numéricas e de potências 

Noção de convergência. Séries geométricas. Séries de termos não negativos. Critério de comparação. Comparação com as 
séries de Dirichlet. Critério de D’ Alembert. Convergência absoluta. Produto de Cauchy. Séries de potências. Raio de 
convergência. Diferenciabilidade. Desenvolvimentos em série. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
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Todos os conteúdos prestam-se à obtenção dos objectivos de 1 a 3 da unidade curricular, na medida em que a apresentação 
dos conteúdos é feita com recurso à linguagem matemática e apela-se à compreensão e aplicação dos seus enunciados. 

Os conteúdos expressos nos pontos 1 e 2 contribuem para alcançar o objectivo 4, na medida em que neles se trabalham os 
conceitos de limite, o conceito de função real de variável real e respectivo gráfico, bem como propriedades destas funções, 
nomeadamente o que diz respeito à continuidade. 

Os conteúdos expressos no ponto 3 contribuem para alcançar o objectivo 5, na medida em que o conceito de derivada aplicar-
se à determinação de rectas tangentes a curvas e extremos, a Fórmula de Taylor à determinação também de extremos e à 
aproximação a funções polinomiais e a Regra de Cauchy ao levantamento de indeterminações. 

Os conteúdos expressos no ponto 4 contribuem para alcançar o objectivo 6 e os conteúdos expressos no ponto 5 contribuem 
para alcançar o objectivo 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As aulas constam de alguma exposição teórica de conteúdos, de demonstrações, de apresentação de exemplos de aplicação e 
da resolução de exercícios com a participação dos alunos. Remete-se para o trabalho autónomo a resolução dos restantes 
exercícios propostos. 

Antes da introdução de um tema novo, é feita uma introdução histórica e um enquadramento do tema no âmbito do programa da 
unidade curricular, com a definição de objectivos. 

Para além da utilização da sebenta elaborada pela docente, que contém definições, propriedades, exemplos de aplicação e 
propostas de exercícios, os alunos são encorajados a procurar e a utilizar outros meios com vista a, ele próprio, adquirir 
competências e ser corresponsável pela sua própria formação. 

Na época normal, os alunos são avaliados por dois testes escritos e pela participação em sala de aula, facultativa para os 
trabalhadores-estudantes. Na época de recurso, os alunos podem recuperar qualquer um dos testes atrás referidos ou 
submeter-se a Exame Fina 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A exposição teórica é feita com recurso à linguagem matemática e explorando o contexto em que cada resultado é válido. 
Sempre que possível, são feitas demonstrações de resultados trabalhando a formulação de raciocínios válidos. 

Os exemplos feitos em aula e os exercícios propostos englobam o cálculo de limites, o esboço de gráficos de funções, a 
aplicação das propriedades das funções contínuas, a determinação de rectas tangentes a gráficos, a determinação de valores 
extremos, o levantamento de indeterminações, a aproximação de funções contínuas e diferenciáveis a funções polinomiais, a 
determinação de comprimentos, áreas e volumes, a análise da convergência de uma série e o cálculo, sempre que possível, da 
sua soma. 

Ao longo das aulas, a par do rigor da argumentação e da exposição, os alunos são encorajados a aplicar os seus 
conhecimentos, a verificar em que contexto podem usar os resultados conhecidos, a explicar os seus raciocínios e a aferir a 
argumentação dos colegas. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita a partir dos testes escritos presenciais realizados pelo aluno, parciais ou globais, podendo ser 
complementada pela resolução escrita de trabalhos propostos, com ou sem apresentação oral dos mesmos. 
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