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Instruções:

1. Atividade de elaboração e apresentação individual;

2. Desenvolver toda a atividade à mão em papel A4. Toda e qualquer parte desenvolvida via computar será desconsiderada;

3. Usar somente caneta de cor preta ou azul. Exerćıcios e/ou exemplos podem ser resolvidos à lápis;

4. Apresentar esta atividade, valendo 02 pontos, no dia da avaliação escrita da 2a unidade.

Descrição:

O sistema de coordenadas polares é um outro recurso que podemos utilizar para localizar pontos no plano

e consequentemente, representar lugares geométricos através de equações, o que é de grande utilidade em várias

áreas da Matemática, como por exemplo, no cálculo de áreas limitadas por duas ou mais curvas planas, áreas de

superf́ıcies, etc.

Assim, esta atividade consiste em apresentar este sistema de coordenadas e as fórmulas para o cálculo de área

e comprimento de arco para curvas sob coordenadas polares. Deve conter, pelos menos, os itens a seguir:

1. O Sistema Polar; Transformação de coordenadas polares e cartesianas;

2. Gráficos em coordenadas polares:

2.1 Equação polar da reta que passa na origem;

2.2 Equação Polar do Ćırculo: de centro no pólo e nos eixos polares contendo o pólo;

2.3 Traçado rápido de curvas: Limaçon (cardiódes, com laço e sem laço), Rosácea e Lemniscata;

3. Cálculo de área e comprimento de arco em coordenadas polares.

Em seguida, resolver as questões “1); 2) A); 2) B); 5) B); 19); 20)” da 2a lista de exerćıcios da UFBA atualizada

em 01/03/2004 e mostrar que o comprimento de uma circunferência de raio r é 2πr e que a área é πr2.
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Bom estudo!
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