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Parcial 1 (MA4) 

Exercici 1. Donada la funció f(x)= 2·x3 - 3·x2 + 4 
a. Trobar la seva derivada. 
b. En quins punts la seva derivada és zero. 
c. Què significa gràficament que la derivada en aquests punts és zero? 
d. Trobar en quins punts s’anul·la la segona derivada. 
e. Trobar la recta normal i la recta tangent en el punt x=2,  
f. Troba també l’equació de la tangent i la normal a x=1. 
g. En quina regió la pendent de la recta tangent és positiva? Interpretar-ho. 
h. En quina regió la pendent de la recta tangent és negativa? Interpretar-ho 
 

Exercici 2. Derivar 
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Exercici 3. Donada la funció definida a trams:  
a. Estudiar la continuïtat de la funció 
b. Estudiar-ne la derivabilitat 
c. Fer un esbós de la gràfica (ajut: taula de 

valors, límits infinits...) 
d. Com serà el gràfic d’una funció ( )xfxg =)(

? 

Exercici 4.  
a. Trobeu els valors dels paràmetres a i b per tal que la funció

( )
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b. Dibuixar un esbós de la gràfica de la funció f(x). 

Exercici 5. Donada la funció ( )
x

x
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a. trobar la recta normal i la seva recta tangent al punt x=0.  
b. Calcular l’angle que formen cadascuna de les rectes amb l’eix 

d’abscisses, i verificar que ambdues rectes són perpendiculars. 
 

Exercici 6. Donad
a la gràfica de la funció f(x), 
buscar el gràfic de la funció 
derivada f’(x).  
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Parcial 2 (MA5) 

 

Exercici 7. Com a resultat del test efectuat amb un nou model d’automòbil 
per determinar-ne el consum de benzina, s’ha observat que, per a velocitats 
compreses entre 25  i 175 km/h, el consum C(x) de gasolina, expressat en litres 
consumits en 100 km, fets a la velocitat constant de x km/h, es pot aproximar per 

la funció 
200025.005.05.7)( xxxC +−=  

a) Determineu el consum a les velocitats de 50 km/h i de 150 km/h. 
b) A quina velocitat s’obté el mínim consum? Quin és aquest consum mínim? 
c) Feu un estudi del creixement i decreixement de la funció C(x) a l’interval 
[25,175]. Determineu les velocitats que corresponen a consum màxim, així com 
aquest consum. 
 

Exercici 8. Fer tot el que calgui per a representar gràficament la funció 

)1-(x
x =xfy 2
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)(=  i a continuació representar-la. 

 

Exercici 9.  

a.   Determina els punts de la gràfica de 21
)(

x

x
xf

+
= en què la funció hi té 

màxims i mínims.  
b. Quins són aquests valors màxims i mínims? 
c. Calcular el pendent de la recta tangent en els punts -2, -1, 0, 1, 2. 
d. Trobar l’equació de la recta tangent a f(x) al punt x=0 i al punt x=2 

 

Exercici 10.  
a. Estudiar el creixement i decreixement, trobar màxims i mínims, indicar 

intervals de concavitat i convexitat i els punts d’inflexió de la funció 
següent f(x) = x3 - 4x2 + 7x - 6. 

b. Plantejament del següent problema: Volem fabricar llaunes de 6,28 litres. 
Quines dimensions han de tenir si la superfície total ha de ser mínima? 

 

Exercici 11. Es vol construir una pista d’entrenament per a ciclistes, que 
consta d’un rectangle amb dos semicercles adosats als costats oposats del 
rectangle. Si volem que el perímetre de la pista sigui de 200 m. Troba les 
dimensions que fan màxima l’àrea de la regió rectangular. 

 

Exercici 12.  
a.   La funció 14407005)( 2 ++−= xaxxf  té un extrem relatiu per x = 10. 

Calculeu el valor de a. 
b. Trobeu els valors de b i c per tal que la funció cbxxxf ++= 2)(  tingui 

un extrem relatiu en el punt (–1, –4). Quin tipus d’extrem és? 
 



Parcial 3 (MA6) 

Exercici 13.  

a.  ( ) dxexxx x ··2)ln()sin(
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Exercici 14. Trobar l’àrea determinada entre les funcions f(x) = x 2 + 1   i  
g(x)=   x - 7. Fer també un esbós de la situació. 

 

Exercici 15.   
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Exercici 16. Calcular l’àrea limitada per la corba ( ) 33 23 +−−= xxxxf  i l’eix 
d’abscisses. 

 

Exercici 17.  
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Exercici 18. Trobar l’àrea delimitada per la funció ( ) ·
1 2x

x
xf

+
= , les rectes 

verticals x= -1 ;  x= 3 i l’eix OX. 
 


