Físi a Matemáti a I - (noturno) - FMA204
Exame 1: 03/05/18
Nome:
Números das questões es olhidas:
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

• Ao entrar na sala da prova desligue o seu telefone elular, se estiver om um, e mantenha-o

desligado até depois de deixar a sala. Desligue e guarde também mp3 players, CD players,
DVD players, rádios, laptops, palmtops e quaisquer outros gadgets eletrni os.

• Antes de omeçar a ler a prova oloque o seu nome ompleto nesta primeira folha de prova,
que deverá ser devolvida om as folhas de resolução. Coloque o seu nome em todas as folhas

de resolução, e entregue todas juntas e devidamente ordenadas, na ordem das questões, junto
om esta primeira folha de prova.

• Marque laramente nesta primeira folha de prova e nas folhas de resolução os números das
questões que de idir fazer, usando as frente e os versos de um onjunto de folhas de resolução
diferente para ada questão. Soli ite folhas de resolução adi ionais, se for ne essário. Não

es reva no anto superior esquerdo das folhas, onde elas serão grampeadas.

•

Nun a

oloque duas questões diferentes numa mesma folha de resolução.

• As respostas nais de ada questão devem estar es ritas om tinta, e devem estar laramente

mar adas nas folhas de resolução.

• Esta prova onsiste de 5 questões, e provavelmente não será possível fazer todas elas no tempo

disponível. Faça o maior número de questões que puder, es olhendo as questões livremente.

• As questões tem níveis diferentes de di uldade, mas têm todas o mesmo valor; es olha as

questões mais simples para fazer primeiro; faz parte do teste saber re onhe er as questões mais
simples.

• Podem existir algumas dependên ias entre os itens das questões, que devem ser levadas em

onta para a es olha; faz parte do teste saber re onhe er estas dependên ias.

• Leia atentamente todas as questões antes de omeçar a prova, pro urando entender om pre isão

o que é soli itado em ada uma, para poder es olher om segurança.

• Es lareça quaisquer dúvidas que apare erem sobre a proposição das questões, om o instrutor,
logo no iní io da prova.
• Lembre-se de que frequentemente existe uma forma de fazer ada questão que é mais fá il e

rápida do que a primeira que vem à mente, portanto não se pre ipite.

• Há um formulário disponível, que é distribuído junto om as folhas de prova. A menos deste

formulário não é permitido fazer onsultas de espé ie alguma.

• Não é permitido o uso de al uladoras ou de omputadores de qualquer tipo durante a prova.

QUESTÕES

1. Considere a função omplexa w(z) = z 1/n =

√
n
z onde n > 1 é um número inteiro.

(a) Mostre que w(z) é uma função de múltiplos valores, om n valores diferentes para ada z .
(b) Mostre que estes n valores estão homogeneamente distribuídos ao longo de um ír ulo no
plano omplexo.
( ) Determine o raio deste ír ulo e os ângulos orrespondentes a ada um dos n possíveis
valores, em termos de z .
(d) Des reva uma superfí ie de Riemann de n folhas que representa o onjunto-imagem da
função; determine o ponto de singularidade.
(e) Mostre que a função é analíti a em toda esta superfí ie de Riemann, usando as relações
de Cau hy-Riemann.
√

2. Considere a função w(z) = 3/ 4 − z , onde z = x + ıy é um número omplexo, enquanto x e
y são números reais.
(a) Determine o domínio de analiti idade desta função no plano omplexo.
(b) Es reva a expansão de Taylor de w(z) em torno de z = 0, ou seja, a expansão de Ma laurin
da função; es reva expli itamente o termo geral da série.
( ) Determine e des reva o intervalo de onvergên ia da série na reta de x real, ou seja, para
y = 0.
√
(d) Use esta série para denir um método para o ál ulo do número irra ional 3 através de
um limite envolvendo apenas números ra ionais.
(e) Mostre que ada termo da série usada no item anterior é um número real √
ra ional; mostre
o mesmo para os elementos da sequên ia de números que onverge para 3.
3. Considere a função f (z) = sin z 2 /z 2 , para z 6= 0.


(a) Es reva a série de Taylor de sin z 2 em torno de z = 0; es reva expli itamente o termo
geral da série.
(b) Es reva uma série, baseada na série a ima, que represente a função f (z) dentro do domínio
onde ela está denida.
( ) Determine o anel ou dis o de onvergên ia desta série, lembrando que a série de sin(z)
onverge em todo o plano omplexo.
(d) Cal ule o limite de f (z) quando z → 0.
(e) Como devemos denir o valor de f (z) em z = 0, de tal forma que ela seja analíti a?
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4. Considere a seguinte integral, a ser al ulada por resíduos:
Z

∞

−∞

x2
dx.
x4 + 3x2 + 2

(a) Estenda esta integral para o plano omplexo, es reva-a em termos de uma variável omplexa z e des reva o domínio de integração neste plano.
(b) Fatore ompletamente o polinmio em denominador, e determine assim as singularidades
do integrando.
( ) Determine omo fe har o ir uito no plano omplexo e quais são as singularidades relevantes.
(d) Mostre que a integral sobre a parte adi ional do ir uito, usada para fe há-lo, se anula.
(e) Cal ule os resíduos relevantes e use o teorema de resíduos para a har o valor da integral.
5. Cal ule a seguinte integral:
Z

2π
0

4
dθ.
5 + 4 sin(θ)

Considere os seguintes passos:
(a) Es reva sin(θ) em termos das exponen iais exp(±ıθ).
(b) Mude variáveis na integral, de θ para z = exp(ıθ); para tal es reva dθ em termos de dz ;
determine também qual é o aminho de integração no plano de z omplexo.
( ) Es reva a integral transformada omo a integral de uma função ra ional, ou seja, da razão
de dois polinmios em z .
(d) Fatore ompletamente o polinmio em denominador, e determine assim quais são as singularidades do integrando.
(e) Cal ule os resíduos relevantes e use o teorema de resíduos para a har o valor da integral.
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