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1) Donada la funció ( )
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a) Calcula els valors , ,a b c i d  sabent que té una asímptota vertical en el punt 
1,x =  que la recta 3 2y x= +  n´és una asímptota obliqua, i que ( )f x  té un 

extrem relatiu en el punt d’abscissa 0.x =  
b) A partir del domini, asímptotes i monotonia feu un esbós de la gràfica de la 

funció. 
(2.5 punts)  

2) Una funció f(x) contínua i 
derivable, té un màxim en 
x=A, un mínim en x=E   i tres 
punts d’inflexió en x=B, x=C i 
x=D.  
 
El seu gràfic és el que 
mostra la figura. 
 
Dibuixa de manera raonada i 
esquemàticament el gràfic 
de f ’(x) (funció derivada) 

 
[1,5 punts] 

3) Donada la funció 




 +−= 442)( xxxexf   

a) Quin és el seu domini?  
b) Trobeu les seves asímptotes  
c) Calculeu i simplifiqueu les dues primeres derivades 
d) Estudieu el seu creixement, decreixement i l'existència de màxims i mínims. 
e) Estudieu la seva curvatura (concavitat, convexitats i punts d'inflexió) 
f) Amb la informació anterior dibuixeu la seva gràfica 

 [0,25+0,5+0,5+0,75+0,75+0,75= 3,5 punts] 

4) Dins del triangle limitat pels eixos 
OX, OY i la recta  2 x + y = 8, 
s'inscriu un rectangle de vèrtex 
A(0,0) B(a,0), C(a,b) i D(0,b). 
Determineu el punt C(a,b) al què 
correspon el rectangle d'àrea 
màxima  

 

[2,5 punts] 
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2) Una funció f(x) contínua i 

derivable, té un màxim en 
x=A, un mínim en x=E   i tres 
punts d’inflexió en x=B, x=C i 
x=D.  
 
El seu gràfic és el que 
mostra la figura. 
 
Dibuixa de manera raonada i 
esquemàticament el gràfic 
de f ’(x) (funció derivada) 
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3) Donada la funció 
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a) Quin és el seu domini?  
b) Trobeu les seves asímptotes  
c) Calculeu i simplifiqueu les dues primeres derivades 
d) Estudieu el seu creixement, decreixement i l'existència de màxims i mínims. 
e) Estudieu la seva curvatura (concavitat, convexitats i punts d'inflexió) 
f) Amb la informació anterior dibuixeu la seva gràfica 

 [0,25+0,5+0,5+0,75+0,75+0,75= 3,5 punts] 
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4) Dins del triangle limitat pels eixos 
OX, OY i la recta  2 x + y = 8, 
s'inscriu un rectangle de vèrtex 
A(0,0) B(a,0), C(a,b) i D(0,b). 
Determineu el punt C(a,b) al què 
correspon el rectangle d'àrea 
màxima  
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