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Lista de Exerćıcios 03: Ajuste de Curvas

Interpolação Polinomial

1) Os dados da tabela abaixo são obtidos através de um experimento. Determine o polinômio de

Lagrande de terceira ordem que ajusta os dados.

x 16 40 64 88 112

y 4,2 9,2 10 10,7 8,6

2) A economia de um carro (km/litro) varia com sua velocidade. Em um experimento, são feitas as

medições vistas na tabela abaixo. Determine o polinômio de Lagrande de quarta ordem que passa

pelos pontos e use esse polinômio para calcular a economia de combust́ıvel a 105 km/h.

Velocidade (km/h) 16 40 64 88 112

Economia (km/litro) 4,2 9,2 10 10,7 8,6

3) Sabendo-se que
√

1.03 = 1.0149 e
√

1.04 = 1.0198, calcule
√

1.035 usando interpolação linear.

Calcule um limitante superior para o erro de truncamento e estime esse erro.

4) A partir dos dados da tabela abaixo, calcule cos(1.05) usando interpolação quadrática. Calcule um

limitante superior para o erro de truncamento e estime esse erro.

x 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.5

cos(x) 0.6967 0.6216 0.5403 0.4536 0.2675 0.0707

5) A tabela abaixo informa o número de carros que passam por um determinado pedágio em um

determinado dia.

a) Coloque os pontos num gráfico de dispersão horário versus número de carros.

b) Use interpolação linear para encontrar um polinômio P(x) que estima o número de carros em função

do tempo e use esse polinômio para estimar o número de carros que passariam pelo pedágio às 11:10.

c) Faça o mesmo que no item b) usando interpolação quadrática.

Horário 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30

No Carros (mil) 2,69 1,64 1,09 1,04 1,49 2,44
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Método dos Mı́nimos Quadrados

6) Em cada caso abaixo, os pontos (xk, yk) são obtidos através de um experimento. Coloque os dados

num gráfico de dispersão e determine a reta de regressão linear que melhor se ajusta aos dados.

a) {(2, 2), (4, 11), (6, 28), (8, 40)};
b) {(1, 3), (3, 5), (5, 6), (7, 5), (9, 7), (11, 8)};
Resposta: a) y = 6, 55x− 12, 5 b) y = 3

7x + 65
21 .

7) Na tabela abaixo, x representa o número de dias após o aparecimento de certa doença, e y representa

o número de novos casos da doença no x-ésimo dia. Ache a reta de regressão linear para os pontos

dados e use-a para estimar o número de novos casos da doença no sexto dia.

x 1 2 3 4 5

y 20 24 30 35 42

Resposta: y = 5.5x + 13.7; y(6) = 47.

8) O preço de um quadro varia com o tempo de acordo com os dados da tabela abaixo. Determine

a reta de regressão linear que melhor se ajusta aos dados do problema e use esta reta para estimar o

valor do quadro em 1990. Resposta: y = 152x + 1110, y1990 = 4910.

Ano 1965 1970 1975 1980

Preço do quadro 1200 1800 2500 3500

9) Um certo gás em um recipiente lacrado é submergido em água gelada (T = 0oC). A temperatura do

gás é então elevada em incrementos de 10 em 10 graus (aquecendo a água) e a pressão do gás é medida

em cada temperatura, obtendo os dados da tabela abaixo. Determine a reta de regressão linear que

ajusta os dados do problema e use essa reta pra determinar um valor aproximado para a pressão do

gás se a água for aquecida a 120oC. Resposta: P (T ) = 0, 934T + 0, 0034.

T 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

P 0,94 0,96 1,00 1,05 1,07 1,09 1,14 1,17 1,21 1,24 1,28

10) Uma empresa localizada na cidade de São Paulo, produtora de pneumáticos, possui uma rede

distribuidora por todo o interior do estado. Na tabela abaixo, estão colocados os preços desse produto

em relação a cada distância do mercado consumidor até a sede da empresa.

Preço 36 48 50 70 42 58 91 69

Distância 50 240 150 350 100 175 485 335

a) Determine a reta de regressão linear que ajusta os dados da tabela;

b) A empresa tem uma filial no Rio de Janeiro, e o preço de venda do pneumático produzido numa

cidade B do Rio de Janeiro, é de R$ 160,00. Sabendo-se que a distância entre São Paulo e a cidade B

é de 250 km, o produto a ser vendido na cidade B deve ser produzido no Rio de Janeiro ou em São

Paulo?
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11) Num experimento, obtêm-se os dados (xk, yk), k = 1, .., 4 colocados na tabela abaixo. Coloque os

pontos num gráfico de dispersão e ajuste-os a uma parábola.

x -2 -1 1 2

y 1 -3 1 9

12) Os dados de um experimento são colocados na tabela abaixo. Coloque os pontos no gráfico de

dispersão e determine a curva que melhor se ajusta aos dados.

x 0,10 0,20 0,50 0,65 0,70 0,80 0,90 1,10 1,23 1,35 1,57 1,70 1,75 1,80 1,94

y 0,19 0,36 10,75 0,87 0,91 0,96 0,99 0,99 0,94 0,87 0,67 0,51 0,43 0,36 0,11

Resposta: y = 0, 004x2 + 1, 9885x− 0, 9961.

13) Na tabela abaixo estão colocados os dados dos 6 últimos recenseamentos realizados no Brasil.

Determine a função exponencial que melhor se ajusta aos dados da tabela e use esta função para

estimar a população brasileira em 2012 e em 2020.

Ano 1950 1960 1970 1980 1991 2000

População (em milhões) 52 70 93 119 149 170

14) Coloque os dados da tabela abaixo num gráfico de dispersão e determine a curva que melhor se

ajusta aos dados.

x -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

y 0,157 0,234 0,350 0,522 0,778 1,162 1,733 2,586 3,858

Resposta: y = 0, 349e0,08x.

15) Os dados da tabela abaixo representam a população aproximada do mundo entre 1850 e 2000.

Determine a função exponencial que melhor se ajusta aos dados da tabela e use esta função para

estimar a população mundial em 2012 e em 2020.

x (anos) 1850 1900 1950 1980 2000

y (população em bilhões) 1,3 1,6 3 4,4 6

16) Encontre uma aproximação trigonométrica de ordem 1 para a função dada pela tabela abaixo.

x 0,785 1,57 2,355 3,14 3,925 4,71 5,495 6,28

f(x) 126 159 191 178 183 179 176 149

Resposta: f(x) = 167, 625− 19, 978 cos(x)− 12, 425 sen(x).


