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- INSTRUÇOES - 

e Q exarne é composto por 8 grupos de questöes, contém 3 páginas e termina corn a paavra 
FIM. Verifique o seu exemplar e, caso encontre alguma anomalia, dirija-se ao professor 

vigilante nos primeiros 15 minutos da prova. 

o As questóes de escoiha múltipla deveräo ser respondidas no enunciado. As questöes dos 

grupos 5, 6, 7 e 8 deveräo ser respondidas na foiha de ponto. Todos os cabeçaihos e 

espaços reservados à sua identificação deverão ser preenchidos, corn letra legível. 

o Verifique no momento da entrega das foihas de ponto se todas as páginas estäo rubricadas 

pelo vigilante. Çaso necessite de mais do que urna folha de ponto, deverá nurnerá-las no 

canto superior direito. 

G Em hipótese alguma serio aceites foihas de ponto dobradas ou danificadas. Exclui-se, 

para efeitos de classificaçäo, toda e qualquer resposta apresentada em fothas de rascunho. 

e Utilize urna letra legível e no use urna caneta de outra cor que nao seja o preto ou o azul 
- as respostas a lápis nao serâo consideradas. 

G Nao é permitido o uso de máquina de calcular. 

o exame tern a duração máxima de 2 horas e 30 minutos. 

CRITRIos DE AVALIAÇAO E COTAÇAO 

D Corn excepção das 4 questöes de escoiha múltipla, justifique cuidadosa e detalhadamente 
todos os cálculos, raciocInios e afirmaçöes que efectuar. Nao será atribuIda c1assificaço 
a urna resposta nao justificada. 

G Cada questão de escolha múltipla tern a cotaçäo de i valor. Por cada resposta incorrecta 

será descontado de valor. E considerada errada urna questáo corn mais de urna resposta. 
A classificaçáo mínima destas 4 questöes de escoiha múltipla é de O valores. A distribuiçâo 
da cotaçáo pelos restantes grupos de questöes é a seguinte: 
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Nome 

N° de Estudante . B. I. no . 

rp.rma Assinatura do Vigilante 

Questöes de escoiha múltipla 

Em cada questão de escoiha múltipla são apresertadas quatro opçôes. das quais urna. e sóuma. 
obedece às condiçdes pedidas. Indique-a marcando x no quadrado respectivo. Caso pretenda 
anular alguma resposta, escreva "Anulado" junto a essa resposta e indique, se for caso disso, a 

resposta que pretende que seja considerada. 

1. Sejam X e Y dois conjuntos tais que XflY = {a}. Se #X = n e #Y = m, então #(X x Y) 
éiguala 

a)nxrn c)(n-1)xm 

b) (n 
- 

1) x (m - 1) d) (n 1) x (m - 1) +1 

2. 0 coeficiente de x6 no desenvolvimento de (4x + 8)8 é igual a: 

a) (8 
c) 

48(8) 6) 

b) 4() d) 
4682() 

3. Relativamente à soma de três quaisquer números inteiros nao negativos consecutivos pode 
afirmar-se: 

a) A soma não é divisível por 3 

b) A soma é um múltiplo de 3 se a primeira parcela é divisível por 3 

c) A soma é divisível por 3 se a última parcela for um múltiplo de 3 

d) A soma é Um múltiplo de 3 

i 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Nome. 
N° de Estudante . B. I. no . 

Turma ........................ Assinatura do Vigilante ......................... 

4. Re1ativameite soma 

n>1, 

pode dizer-se que ... 

a) a soma é um valor nao negativo 

b) a soma é um valor nao positivo 

c) a soma é um valor estritamente negativo 

d) a soma é um valor estritamente positivo 

RESPONDA S QUESTOES SEGUINTES NA FOLlIA DE PONTO 

Justifique cuidadosa e detaihadamente todos os cálculos. raciocinios e afirrnaçöes que efectuar. 

5. No conjunto dos números naturais N = {O, 1, . . .}, considere a equaçäo x + x2 + x3 = 8. 

5.1. Determine o número de soluçdes em N desta equaço. 
5.2. Entre as soluçöes da alínea anterior, determine: 

5.2.1. em quantas x1 + x3 é um número par. 
5.2.2. em quantas x1 é um número Impar. 

6.1. Por recurso convolução de Vandermonde mostre que 

(m(n (m+n 
k)k) n 

6.2. Sejam X e Y dois conjuntos disjuntos com a mesma cardinalidade, X = #Y = k. 
Mostre que o número de subconjuntos de X U Y corn k e'ementos é igual a 
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7. Mostre que 

E _____ 
k2 i 2n(n + 1) k=2 

por recurso... 

7.1. .. . ao método de indução matemática. 
7.2. . . . ao método telescópico. 

8. Considere o polinómio 
p(t) - (t -2). 

81. Determine a fórmula de recorrência cujo polinórnio característico é p. 

8.2. Designando por (aa) a soluçäo da fórmula de recorrência encontrada na almea an- 
tenor para as condiçöes iniciais xç 1, x1 6 e x2 = 28, determine a por recurso 
ao método das funçoes geradoras. 

t 
Nota: Caso nao tenha efectuado a ailnea 8.1, considere a fórmula de recorrência 
xn = 3x_ -6x_2 + 4x_3.] 

8.3. Determine o 17? coeficiente da funçäo geradora da sucessäo (aa). 

Se necessitar, para qualquer exercício, pode recorrer às seguintes fórnmlas gerais: 

0 (1 +at)m = 
an(m)tn (1 at)m an(m+n_ 

00 

e 

n=O 
- 

n=O 

FIM 

3 
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