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O Diretor da Faculdade de Matemá ca da Universidade Federal de Uberlândia, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Estatuto e o Regimento Geral da Universidade Federal de Uberlândia, faz saber que, a
pedido do discente Ricardo Tadeu Oliveira Ca a Preta - Matrícula nº 11911FMT028, será realizado Exame de
Suﬁciência no Componente Curricular GFM005 - Geometria Analí ca, do Curso de Graduação em Física de
Materiais, conforme deﬁnido neste Edital.
1. Conteúdo programá co do Exame
O conteúdo programá co do Exame é todo aquele que compõe a Ficha do Componente Curricular GFM005 Geometria Analí ca, qual seja:
Vetores: Vetores; Operações com vetores; Vetores no R2 e no R3; Produto escalar e ângulo entre
vetores; Produto vetorial; Produto misto.
Reta: Equação vetorial e equações paramétricas de uma reta; Equações simétricas e equações reduzidas
da reta; Ângulo entre duas retas; Posições rela vas entre duas retas; Interseção de duas retas.
Plano: Equação vetorial e equações paramétricas de um plano; Equação geral do plano; Vetor normal a
um plano; Ângulo de dois planos; Ângulo entre uma reta com um plano; Interseção de dois planos;
Interseção de reta com plano.
Distâncias: Distância entre dois pontos; Distância de ponto a reta; Distância de ponto a plano; Distância
entre duas retas; Distância entre reta e plano; Distância entre dois planos.
Cônicas: Elipse, parábola, hipérbole: deﬁnições como lugares geométricos e determinações das equações
reduzidas; A elipse, a parábola e a hipérbole como seções cônicas; Translação de eixos; Aplicação das
translações ao estudo da equação Ax2 + By2 + Cx + Dy + E = 0.
Coordenadas Polares: O sistema de coordenadas polares; Transformações de coordenadas polares em
coordenadas retangulares e vice-versa; Equações polares de algumas curvas; Esboço de curvas a par r de
sua equação polar.
Super cies quádricas: A esfera; Super cies cilíndricas; Equações reduzidas das quádricas: elipsóide,
hiperbolóides de uma e de duas folhas, parabolóides cilíndrico e hiperbólico e cone quádrico;
Iden ﬁcação de quádricas de revolução.
2. Natureza e forma do Exame
O Exame consis rá de uma prova escrita, composta por questões disserta vas, com peso total de 100 pontos.
3. Data, local e horário de realização do Exame
A prova que compõe o Exame será aplicada na segunda-feira 12 de agosto de 2019, na Sala 1F-149 do Bloco
1F do campus Santa Mônica, com início às 14h e duração de 3 horas.

4. Banca Examinadora
A Banca Examinadora do Exame será composta pelos\as docentes Fábio José Bertoloto (Presidente), Rafael
Antônio Rossato e Ca ana Casona o.
5. Critérios para aprovação
Para ser considerado aprovado, o candidato deverá a ngir, na prova escrita que compõe o Exame, pontuação
igual ou superior a 60 pontos.
6. Data de divulgação do resultado
O resultado do Exame será informado à Coordenação do Curso de Graduação em Física de Materiais e
publicado no sí o eletrônico da Faculdade de Matemá ca (www.famat.ufu.br) no dia 14 de agosto de 2019.
7. Vista de prova
A Banca Examinadora concederá vista de prova ao candidato no dia 19 de agosto de 2019, das 14h às 15h.
8. Homologação do resultado do Exame
O resultado do Exame será subme do à homologação pelo Conselho da Faculdade de Matemá ca em sua
primeira reunião ordinária subsequente à divulgação do resultado.
Uberlândia MG, em 27 de junho de 2019
MARCIO COLOMBO FENILLE
Diretor da Faculdade de Matemá ca
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