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Avaliação 02 – Equações algébricas e Transcendentes 

Considerações	
1. O	resultado	final	deverá	ser	preenchido	com	caneta	esferográfica	azul	ou	preta;	
2. Cada	questão	tem	seu	peso	definido	ao	final	do	enunciado	
3. Poderá	ser	utilizado	material	próprio	e	o	empréstimo	de	qualquer	tipo	de	material	
durante	a	prova	é	proibido.		

4. Trabalhos	 semelhantes	 a	 de	 colegas	 ou	 da	 internet	 serão	 considerados	 plágios	 e	
será	anulada	a	Avaliação	de	todos	os	envolvidos.		

5. Atenção:	a	validação	resposta	se	dará	através	da	comprovação	de	todo	o	processo	
de	resolução,	respostas	simples,	sem	o	passo-a-passo	serão	desconsideradas.	

6. Encontrar	a	função	derivada	da	função	dada	faz	parte	da	avaliação.		
	

Questões teóricas 

Questões: 
1. Através	do	Teorema	de	Lagrange	encontre	os	4	 (quatro)	 limites	das	equações	polinomiais	
abaixo	[Peso:	1,0]:	
	

𝑓(𝑥)  =  3𝑥³ +  7𝑥² −  36𝑥 +  20 
 

L		 4,46	
n	 3	
an	 3	

k	 1	
B	 36	

	
L	1	 0,36	

n	 3	
an	 20	

k	 2	
B	 36	

	
L	2	 -13,00	

n	 3	
an	 3	

k	 2	
B	 36	

	
L	3	 -0,65	

n	 3	
an	 20	

k	 0	
B	 3	



	
2. Utilizando	 	a	equação	da	questão	anterior	e	os	 limites	calculados,	encontre	2	 (duas)	 raízes	
através	do	Método	de	Newton	[Peso:	2,0]:	

	
L		 4,46	
Valores	de	intervalo	não	aceito	
	
L	1	 0,36	
------Método	de	Newton------	
		N					|			Xn			 |	f(Xn)		 |f`(Xn)	|	
		0					|0.360			 |8.087		|-29.794								|	
		1					|0.631		 |8.087		|-23.571								|	
		2					|0.666			 |0.814		|-22.684								|	
		3					|0.667			 |0.015		|-22.667								|	
raiz1	=		0.66667	
Raiz	4:	0.666667	
	
L	2	 -13,00	
	
------Método	de	Newton------	
		N					|			Xn			 |	f(Xn)	 	 |f`(Xn)	|	
		0					|-13.000				|-4920.000					 |1303.000							|	
		1					|-9.224		 |-4920.000							 |600.619								|	
		2					|-6.882		 |-1406.814						 |293.890								|	
		3					|-5.594		 |-378.497								 |167.314								|	
		4					|-5.088		 |-84.712									 |125.729								|	
		5					|-5.002		 |-10.722								 |119.179								|	
		6					|-5.000		 |-0.280		 |119.000								|	
raiz1	=	-5.0000	
Raiz	4:	-5.000000	
	
L	3	 -0,65	
	
------Método	de	Newton------	
		N					|			Xn			 |	f(Xn)		 	 |f`(Xn)	|	
		0					|-0.650		 |45.534		 |-41.297								|	
		1					|0.453		 	|45.534		 |-27.821								|	
		2					|0.647			 |5.419				 |-23.165								|	
		3					|0.666			 |0.442				 |-22.672								|	
		4					|0.667			 |0.005				 |-22.667								|	
raiz1	=		0.66667	
Raiz	4:	0.666667	
	
	
	
3. O	gráfico	a	seguir	foi	gerado	da	expressão:	
	

𝑓 𝑥 = 3 −
𝑥

5 − 𝑥!

3 + 5
𝑥!

	

	



	
	
	 Aproxime	as	2	(duas)	raízes	da	função,		cada	raiz	deve	ser	calculada	com	um	método	
diferente	entre	esses:	Bisseção,	Cordas	ou	Pégaso,	com	precisão	de	0,01	(utilize	o	máximo	
de	20	iterações)		[Peso:	2,0].	
	

------Método	de	Bissecao------	
N					|			A									|		f(A)		 |			B				 	|		f(B)			|			Xn					|	f(Xn)	|	
		0					|-4.100	|-38.883				|-5.000	|1.222		|-4.550	|-0.281	|	
		1					|-4.550	|-0.281		 |-5.000	|1.222		|-4.775	|0.707		|	
		2					|-4.550	|-0.281		 |-4.775	|0.707		|-4.662	|0.305		|	
		3					|-4.550	|-0.281		 |-4.662	|0.305		|-4.606	|0.042		|	
		4					|-4.550	|-0.281		 |-4.606	|0.042		|-4.578	|-0.111	|	
		5					|-4.578	|-0.111		 |-4.606	|0.042		|-4.592	|-0.032	|	
raiz0	=	-4.5992	
Raiz	1:	-4.599219	
	
------Método	de	Cordas------	
		N					|			A							|		f(A)		 				|			B									|		f(B)			|			Xn					|	f(Xn)	|	
		0					|-4.100	|-38.883								|-5.000	|1.222		|-4.973	|1.173		|	
		1					|-4.100	|-38.883								|-4.973	|1.173		|-4.947	|1.124		|	
		2					|-4.100	|-38.883								|-4.947	|1.124		|-4.923	|1.077		|	
		3					|-4.100	|-38.883								|-4.923	|1.077		|-4.901	|1.030		|	
		4					|-4.100	|-38.883								|-4.901	|1.030		|-4.880	|0.983		|	
		5					|-4.100	|-38.883								|-4.880	|0.983		|-4.861	|0.938		|	
		6					|-4.100	|-38.883								|-4.861	|0.938		|-4.843	|0.894		|	
		7					|-4.100	|-38.883								|-4.843	|0.894		|-4.826	|0.852		|	
		8					|-4.100	|-38.883								|-4.826	|0.852		|-4.811	|0.810		|	
		9					|-4.100	|-38.883								|-4.811	|0.810		|-4.796	|0.770		|	
	10					|-4.100	|-38.883								|-4.796	|0.770		|-4.783	|0.731		|	
	11					|-4.100	|-38.883								|-4.783	|0.731		|-4.770	|0.693		|	
	12					|-4.100	|-38.883								|-4.770	|0.693		|-4.759	|0.656		|	
	13					|-4.100	|-38.883								|-4.759	|0.656		|-4.748	|0.621		|	
	14					|-4.100	|-38.883								|-4.748	|0.621		|-4.737	|0.588		|	
	15					|-4.100	|-38.883								|-4.737	|0.588		|-4.728	|0.556		|	
	16					|-4.100	|-38.883								|-4.728	|0.556		|-4.719	|0.525		|	
	17					|-4.100	|-38.883								|-4.719	|0.525		|-4.711	|0.495		|	
	18					|-4.100	|-38.883								|-4.711	|0.495		|-4.703	|0.467		|	
	19					|-4.100	|-38.883								|-4.703	|0.467		|-4.696	|0.440		|	
raiz1	=	-4.6894	
Raiz	2:	-4.689354	
	



------Método	de	Pégaso------	
		N					|			A				 |		f(A)		 									|			B				 |		f(B)		 |			Xn			 |	f(Xn)	|Delta		|	
		0					|-4.100		 |-38.883								|-5.000		 |1.222		|-4.973	|1.173		|-0.027	|	
		1					|-4.100		 |-19.841								|-4.973		 |1.173		|-4.924	|1.078		|-0.049	|	
		2					|-4.100		 |-10.340								|-4.924		 |1.078		|-4.846	|0.902		|-0.078	|	
		3					|-4.100		 |-5.630										|-4.846		 |0.902		|-4.743	|0.607		|-0.103	|	
		4					|-4.100		 |-3.366										|-4.743		 |0.607		|-4.645	|0.229		|-0.098	|	
		5					|-4.100		 |-2.445										|-4.645		 |0.229		|-4.598	|0.001		|-0.047	|	
raiz1	=	-4.5983	
Raiz	3:	-4.598314	
	
	
	
------Metodo	de	Bissecao------	
		N					|			A							|		f(A)		 |			B				 |		f(B)		 |			Xn			 |	f(Xn)	|	
		0					|4.000		|-20.556				|3.500		|0.510		 |3.750		|-1.634	|	
		1					|3.750		|-1.634		 |3.500		|0.510			|3.625		|-0.258	|	
		2					|3.625		|-0.258		 |3.500		|0.510			|3.562		|0.174		|	
		3					|3.625		|-0.258		 |3.562		|0.174			|3.594		|-0.027	|	
		4					|3.594		|-0.027		 |3.562		|0.174			|3.578		|0.076		|	
		5					|3.594		|-0.027	 |3.578		|0.076			|3.586		|0.025		|	
raiz0	=		3.5898	
Raiz	1:	3.589844	
	
------Método	de	Cordas------	
		N					|			A						|		f(A)		 				|			B							|		f(B)				|			Xn					|	f(Xn)	|	
		0					|4.000		|-20.556								|3.500		|0.510		|3.512		|0.451		|	
		1					|4.000		|-20.556								|3.512		|0.451		|3.523		|0.398		|	
		2					|4.000		|-20.556								|3.523		|0.398		|3.532		|0.350		|	
		3					|4.000		|-20.556								|3.532		|0.350		|3.539		|0.307		|	
		4					|4.000		|-20.556								|3.539		|0.307		|3.546		|0.269		|	
		5					|4.000		|-20.556								|3.546		|0.269		|3.552		|0.235		|	
		6					|4.000		|-20.556								|3.552		|0.235		|3.557		|0.206		|	
		7					|4.000		|-20.556								|3.557		|0.206		|3.562		|0.180		|	
		8					|4.000		|-20.556								|3.562		|0.180		|3.565		|0.156		|	
		9					|4.000		|-20.556								|3.565		|0.156		|3.569		|0.136		|	
	10					|4.000		|-20.556								|3.569		|0.136		|3.571		|0.119		|	
	11					|4.000		|-20.556								|3.571		|0.119		|3.574		|0.103		|	
	12					|4.000		|-20.556								|3.574		|0.103		|3.576		|0.090		|	
	13					|4.000		|-20.556								|3.576		|0.090		|3.578		|0.078		|	
	14					|4.000		|-20.556								|3.578		|0.078		|3.580		|0.068		|	
	15					|4.000		|-20.556								|3.580		|0.068		|3.581		|0.059		|	
	16					|4.000		|-20.556								|3.581		|0.059		|3.582		|0.051		|	
	17					|4.000		|-20.556								|3.582		|0.051		|3.583		|0.044		|	
	18					|4.000		|-20.556								|3.583		|0.044		|3.584		|0.038		|	
	19					|4.000		|-20.556								|3.584		|0.038		|3.585		|0.033		|	
raiz1	=		3.5854	
Raiz	2:	3.585439	
	
------Método	de	Pégaso------	
		N					|			A							|		f(A)		 				|			B							|		f(B)				|			Xn					|	f(Xn)	|Delta		|	
		0					|4.000		|-20.556								|3.500		|0.510		|3.512		|0.451		|-0.012	|	
		1					|4.000		|-10.911								|3.512		|0.451		|3.531		|0.351		|-0.019	|	
		2					|4.000		|-6.138	 				|3.531		|0.351		|3.557		|0.208		|-0.025	|	
		3					|4.000		|-3.852		 				|3.557		|0.208		|3.580		|0.068		|-0.023	|	
		4					|4.000		|-2.908				 				|3.580		|0.068		|3.589		|0.004		|-0.010	|	



raiz1	=		3.5891	
Raiz	3:	3.589052	 	



 

Curso de Ciência da computação 
Disciplina: Métodos Numéricos 

Professor: Marcelo Cendron 

	
 Aluno (a) : ________________________________________________________________________ Data 25/09/2018 

Avaliação 02 – Equações algébricas e Transcendentes 

Considerações	da	avaliação	prática	
1. Não	serão	aceitas	funções	prontas	a	não	ser	aquelas	nativas	da	linguagem.		
2. Trabalhos	semelhantes	a	de	colegas	ou	da	internet	serão	considerados	plagiados	
e	será	anulada	a	Avaliação	de	todos	os	envolvidos.		

3. O	 programa	 deve	 apresentar	 todo	 o	 processo	 de	 resolução	 na	 saída	 padrão	 do	
computador.		

4. O	peso	da	questão	está	definido	entre	colchetes	ao	final	do	enunciado	
5. Será	aceito	programas	apenas	em	linguagem	da	HP	PPL	
6. Atenção:	a	validação	resposta	se	dará	através	da	comprovação	de	todo	o	processo	
de	resolução.	Respostas	simples,	sem	o	passo-a-passo	serão	desconsideradas.	

7. A	 data	 de	 entrega	 será	 1	 SEMANA	 APÓS	 A	 PROVA	 TEÓRICA,	 através	 do	 e-mail	
marcelo.cendron@ifc.edu.br	
	

Questão teórica 
	

	 	
1. Faça	um	programa	que	receba	uma	função	(pode	ser	em	forma	de	equação	ou	através	da	vetor	
de	 coeficientes)	 e	 calcule	 os	 limites	 de	 uma	 equação	 polinomial	 através	 do	 Teorema	 de	
Lagrange.	[Peso:	1.0]	
	

2. Faça	 um	 programa	 (ou	 uma	 série	 de	 programas)	 que	 receba	 uma	 função	 (polinomial	 ou	
transcendental),	os	limites	e	o	erro	e	encontre	a	raiz	dentro	do	intervalo	através	dos	métodos:	

a) Bisseção,		
b) Cordas,		
c) Pégaso,		
d) Newton.		

	
Seu	 programa	 deve	 verificar	 se	 os	 limites	 podem	 ser	 utilizados	 antes	 de	 iniciar	 o	
processamento.		[Peso:	4.0]	
	

	


