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Resumo da PREC (14/07/19) 

Autor: Bruno Maione 

 

Sobre a PREC: 

 

Sobre a matéria da P1: 

 Por ser a matéria que menos aparece na prova, parece ser a que menos 
deve ser estudada, mas não: os tópicos estudados para a P1 são necessários 
em todos os outros tópicos e teoremas que usamos na P2 e na P3. Logo, para 
acertar um exercício de matéria das outras provas, precisa estar com a matéria 
da P1 manjada. 

Os principais exercícios de matéria da P1 propriamente dita que caem 
na prova de recuperação envolvem o cálculo de volumes e massas e o 
esquema de troca de variáveis, mas não descarte a possibilidade de uma 
questão um pouco mais simples de teorema de Fubini (e a inversão da ordem 
de integração a partir desse) aparecer na sua prova. 

Tópicos da matéria da P1: 

 Integrais duplas e triplas; 
 Teorema de Fubini e a inversão da ordem de integração; 
 Mudança de variáveis e Jacobiano; 
 Cálculo de volumes, massas, centros de massa e momentos de 

inércia de um sólido qualquer. 

Geralmente a maior dificuldade dessa parte da matéria é visualizar o 
sólido e a região que você deve integrar, ou ainda, perceber quando deve 
utilizar uma troca de variáveis para resolver determinada integral. Foque seus 
estudos nesses problemas, pois geralmente são os que pegam os alunos na 
prova! 
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Exercícios da PREC: 

 

1- (PREC 2017) Calcule a massa do sólido dado por: 
 

𝑆 = {(𝑢, 𝑣, 𝑤): 𝑢 + 𝑣 + 𝑤 ≥ 1, 𝑢 + 𝑣 + 𝑤 ≤ 2𝑢} 

 Sendo a densidade ℷ(𝑢, 𝑣, 𝑤) = 𝑢. 

 

2- (PREC 2016) Calcule a integral: 
 

 
 

Exercícios extras de P1: 

 

3- (P1 2012) Calcule a integral: 
 

 
 
 

4- (P1 2018) Calcule o volume do sólido 𝑆 limitado por 𝑧 = 5 −  e 𝑧 = 2 +

2𝑦 + 𝑦 . 
 
 
 

5-  (P1 2016) Calcule a massa do sólido dado por 𝑆 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧)  ∈ 𝑅 | 𝑥 +

𝑦 + 𝑧 ≤ 9; 𝑥 + 𝑦 + ≥ 1; 𝑧 ≥ 0} com densidade ℷ(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑥 + 𝑦 . 
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Respostas: 

1: 9π/8 (se sua resposta deu 13π/12, verifique seus limites de integração) 

2: ************* 

3:-1\2*[1-cos(2/3)] 

4: 16π 

5: 964π/15 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre a matéria da P2: 

Os principais exercícios de matéria da P2 propriamente dita que caem 
na prova de recuperação envolvem o cálculo de massas e comprimento de 
fios (integral de linha em campos escalares), o conhecimento e aplicações 
possíveis em campos vetoriais conservativos e o Teorema de Green. 

Tópicos da matéria da P2: 

 Funções vetoriais, curvas no R3 e campos vetoriais; 
 Integrais de linha (campos escalares e vetoriais); 
 Propriedades de campos vetoriais conservativos (campo 

gradiente, função potencial, região simplesmente-conexa, campo 
rotacional, etc); 

 Teorema de Green (com e sem singularidades). 

Geralmente a maior dificuldade dessa parte da matéria é visualizar e 
parametrizar as curvas que você deve integrar (visto que muitas vezes elas são 
dadas como intersecções de superfícies) e a aplicação do Teorema de Green 
com singularidades (que muitas vezes são difíceis de ser percebidas e 
paremetrizadas). Foque seus estudos nesses problemas e perceba o padrão 
de exercícios que são cobrados nas provas antigas de recuperação.  

 

Exercícios da PREC: 

 

1- (PREC 2017) Determine  a massa de um arame cujo formato é o da 
curva ℓ(𝑡) = (2𝑡, 𝑡 , 𝑡 ), 𝑜𝑛𝑑𝑒 0 ≤ 𝑡 ≤ 1, e a densidade de massa em 
cada ponto é ℷ(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑥. 

 

2- (PREC 2016) Determine  a massa de um fio dado pela intersecção de 
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 1  𝑒  𝑧 = 𝑦 com densidade ℷ(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 2𝑥 + 𝑦 . 
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3- (PREC 2017)  
 

 

Exercícios extras de P2: 

 

4- (P2 2018) Calcule a integral de linha: 
 
 
 
 

5- (P2 2018) Calcule a integral de linha: 
 
 
 
 
 
 
 

6- (P2 2014) Calcule  

 

 

7- (P2 2013) Calcule a integral de linha: 

 

 

 

 

 

8- (P2 2011) Calcule a integral 
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Respostas: 

1: 2√3 – 2/3 

2: ************* 

3: 𝜋/2-2 

4: -2 

5: 2𝜋 + 125/6 

6:11/30 - 1/e 

7: 0 

8: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre a matéria da P3: 

 Como visto no gráfico do começo do resumo, a matéria que estudamos 
para a P3 é a que mais aparece na prova de recuperação e, felizmente, é a 
que possui menos tópicos a serem estudados (mas também são os mais 
complexos). 

 Os principais exercícios de matéria da P3 propriamente dita que caem 
envolvem o Teorema de Gauss e o Teorema de Stokes, os quais aparecem 
em todas as provas passadas (em algumas o que vemos é o caso específico 
de Stokes que já estudamos para a P2, Green), mas não considere impossível 
que uma questão de integral de superfície simples (massa, centro de massa, 
etc.) caia na sua prova, apesar de nunca ter aparecido até agora. 

 Tópico da matéria da P3: 

 Integral de superfície (campos escalares e vetoriais); 
 Teorema de Gauss (com e sem singularidades); 
 Teorema de Stokes (com e sem singularidades). 

Geralmente a maior dificuldade dessa parte da matéria é a resolução de 
exercícios de teorema de Gauss e Stokes com singularidades, assim como 
parametrizar as regiões problemáticas que aparecem nesses exercícios. 

Como dica final desse resumo: estude prioritariamente os tópicos da P3 
e foque nos teoremas que falamos nessa parte (Stokes/Green e Gauss), pois 
esses serão figurinhas certas na prova (treine muito as exclusões de 
singularidades) e, por último, não esqueça de exercitar os tópicos da P1 e P2 
que geralmente aparecem na prova (que falei nas páginas anteriores), pois 
assim você garantirá aquela notinha a mais que ajuda muito no final. 
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Exercícios da PREC: 

1- (PREC 2017)  

 

2- (PREC 2016) 

 
3- (PREC 2016) 

 

Exercícios extras de P3: 

 

4- (P3 2015)  

 
Dica: O tipo de exercício acima raramente cai na PREC, mas é 
sempre bom relembrar essa matéria para garantir uns pontos caso 
ele apareça de surpresa. 
 
 

5- (P3 2018) 
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6- (P3 2018)  

 
7- (P3 2016)  

 
8- (P3 2016)  

 
9- (P3 2013)

 
10-  (P3 2013) 

 

 

 

 



Oferecido por Sinapse Página 8 
 

Respostas: 

1: 549𝜋/4 

2: ************* 

3: ************* 

4: 7𝜋/72 

5: 4𝜋 

6: -2𝜋 

7: 64√2/3 

8: 629𝜋/4 

9: 82𝜋/5 

10: a) 12𝜋 

  b) 2𝜋 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Espero que o resumo tenha ajudado! 

                                         Ótima prova! 

;) 


