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Exame 2 
Identifique-se nas páginas 1 e 3. 

1. As funções seguintes contêm (~3) erros fatais. Corrija-as. Admita que, em todos os casos se fez 
import numpy as np 

(a) Cálculo de (𝑥, 𝑦, 𝑧) 

{

2𝑥 + 4𝑦 − 2𝑧 = 0
−𝑥 + 𝑦 − 4𝑧 = 0
6𝑥 + 8𝑦 + 9 = 0

 

M=[[2,4,-2],[-1,1,-4],[6,8,9]] 

b=np.array([0.,0.,0.]) 

X=np.linalg.solve(M,b) 

x=X[1];y=X[2];z=X[3] 

 

(b) Cálculo do volume de um cilindro 
def volCIL(R): 

    volume=pi*R^2*h 

    return volume 

 

 

(c)  Cálculo de 𝑁! = 𝑁 × (𝑁 − 1) × … × 2 × 1  

 
def factorial(N): 

    y=1 

    for k in range(N): 

        y=y*k 

    return factorial 

(a) corrigido 
M=np.array([[2,4,-2],[-1,1,-

4],[6,8,0]]) 

b=np.array([0.,0.,-9.]) 

X=np.linalg.solve(M,b) 

x=X[0];y=X[1];z=X[2] 

 

(b) corrigido 

def volCIL(R,h): 

    volume=np.pi*R**2*h 

    return volume 

 

 

 

(c) corrigido 

def factorial(N): 

    y=1 

    for k in range(2,N+1): 

        y=y*k 

    return y 

 

 

(d) corrigido 

(d)  Contagem do número de elementos positivos  

numa matriz 

def numPOS(M): 

    lin,col=M.shape 

    for i in range(1,lin): 

        for j in range(1,col): 

            if M[i,j]>0: 

                nPOS=nPOS+1; 

    return nPos 

  

def numPOS(M): 

    lin,col=M.shape 

    nPOS=0 

    for i in range(lin): 

        for j in range(col): 

            if M[i,j]>0: 

                nPOS=nPOS+1; 

    return nPOS 
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2. Escreva uma função que possa ser usada na forma lista=findM(M,x) que dada o array 
numpy bidimensional M, devolva a lista de elementos dessa matriz de valor igual ou superior 
a x. 

import numpy as np 

def findM(M,x): 

    lista=[] 

    lin,col=M.shape 

    for i in range(lin): 

        for j in range(col): 

            if M[i,j]>=x: 

                lista.append(M[i,j]) 

    return lista 

3. Escreva um script que produza a figura, incluindo anotações, com uma resolução no eixo das abcissas 
de 0.02 s (Nota: as partes curvas das linhas são sinusóides). A linha s1 é a de maior amplitude. 

 

 

 

  

 
import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

plt.close('all') 

t=np.linspace(0,10,1001) 

T1=5. 

s1=0.5-2*np.cos(2*np.pi*t/T1) 

plt.plot(t,s1,label='s1') 

s2=-0.5+np.sin(2*np.pi*t/2) 

for k in range(len(s2)): 

    if s2[k]<-0.5: 

        s2[k]=-0.5 

plt.plot(t,s2,label='s2') 

plt.legend() 

plt.xlabel('t(s)') 

plt.ylabel('V (volt)') 
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4. A função 𝑦 = 𝑥2 + 𝑒−𝑥 − 20 tem uma raiz no intervalo [0,6]. Escreva um script python capaz de 

localizar essa raiz com um erro inferior a 10−5, usando o método da bissecção.  
 
import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

def y(x): 

    y=np.exp(-x)+x**2-20 

    return y 

xmin=0 

xmax=6 

xroot=0.5*(xmax+xmin) 

while xmax-xmin>1e-5: 

    if y(xmax)*y(xroot)>0: 

        xmax=xroot 

    else: 

        xmin=xroot 

    xroot=0.5*(xmax+xmin) 

 

 

5. Escreva um script python que calcule numericamente o integral ∫ cos3(𝑥) 𝑑𝑥
𝜋/2

0
, utilizando o método 

do trapézio, com 1000 intervalos. 

import numpy as np 

 

a=0 

b=np.pi/2 

n=1000 

x=np.linspace(a,b,n+1) 

dx=x[1]-x[0] 

fun=np.cos(x)**3 

S=(fun[0]+fun[n])/2 

for k in range(1,n): 

    S=S+fun[k] 

S=S*dx 
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6. Um projétil desloca-se no plano (x,z) sob a ação da gravidade (g=9.8 ms-2), partindo como uma 
velocidade inicial de 50 m/s numa direção a 45° da horizontal. Despreze a resistência do ar e o efeito 
de Coriolis. Neste caso o projétil satisfaz as equações (onde 𝑢 é a velocidade na direção 𝑥, e 𝑤 é a 
velocidade na direção 𝑧): 

  
𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝑤;

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑢;

𝑑𝑤

𝑑𝑡
= −𝑔;

𝑑𝑢

𝑑𝑡
= 0 

  

Escreva uma função python a usar como X,Z,W=traj(x0,z0,u0,w0,t), que dadas as condições iniciais 
(𝑥0, 𝑧0) e (𝑢0, 𝑤0) e o vetor de tempos (𝑡) (regularmente espaçado), calcule a trajetória (vetores 𝑋, 𝑍) e 
a evolução da velocidade vertical (vector 𝑊). Use o método do ponto médio. 

import numpy as np 

g=9.8065 

def traj(x0,z0,u0,w0,t): 

    n=len(t) 

    dt=t[1]-t[0] 

    u=u0 

    W=np.zeros(t.shape) 

    X=np.copy(W) 

    Z=np.copy(X) 

    X[0]=x0 

    Z[0]=z0 

    W[0]=w0 

    for k in range(1,n): 

        X[k]=X[k-1]+u*dt 

        W[k]=W[k-1]-g*dt 

        Z[k]=Z[k-1]+0.5*(W[k]+W[k-1])*dt 

    return X,Z,W 

 

 

 

 


