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1 Atividades para Fazer em Casa - Não Precisa Entregar
1. Ler seção 2.1 das notas de aula.

2. Fazer os Exercícios

1. Determine se as séries abaixo são convergentes ou divergentes (justifique sua res-
posta):

(a)
∑∞

n=1
n!
nn .

(b)
∑∞

n=1 sen( 1
n2 ).

2. Determine a série de Taylor de ordem n = 2 (com resto) das funções abaixo:

i. f(x) = e
−(x−a)2

2 em torno do ponto x = a.
ii. g(x) = 1

1+(x−b)2
em torno do ponto x = b.

3. Seja f uma função com polinômio de Taylor de ordem n dado por
∑n

r=0 arx
r, então

o que podemos afirmar sobre o valor dos coeficientes ar se f for uma função par?
E se f for uma função ímpar?

4. Considere a seguinte sequência de eventos {Ai}, onde Ai = C se i for ímpar, e
Ai = D se i for par, onde C e D são eventos. Determine lim infi Ai e lim supi Ai.
Determine em termos de C e D uma condição necessária e suficiente para que o
limite desta sequência de eventos exista.

5. Considere uma moeda não necessariamente honesta com probabilidade de cara
igual a p, onde 0 < p < 1. Se esta moeda for jogada um número infinito de vezes de
maneira independente, qual a probabilidade da sequência (cara, cara, coroa, coroa)
aparecer um número infinito de vezes? Justifique sua resposta.

6. Exercícios 6, 8 e 9 da página 218 do Livro do Barry James.

2 Atividades para Entregar no Início da Aula de 07/04/2015
1. Seja (x1, x2, x3, . . .) uma sequência de Cauchy. Defina uma outra sequência de números

reais (yn) dada por y1 = x1, yn = xnxn−1, para n ≥ 2. Prove que (yn) também é uma
sequência de Cauchy.

2. Determine se a série
∞∑
k=2

ln(1 + sen(k/2))
k2 − 1

é ou não convergente. Justifique.

3. Assuma que f1, f2, g1, g2 são funções positivas tais que f1(x) = O(g1(x)) com x → x0

e g2(x) = o(f2(x)) com x → x0. Defina, f(x) = f1(x)
f2(x)

e g(x) = g1(x)
g2(x)

. Mostre que
f(x) = o(g(x)) com x → x0.
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4. Descreva em detalhes, com suas palavras, o que você achou difícil ou confuso sobre a
seção 2.1 das notas de aula. Se nada foi difícil ou confuso, escreva em detalhes, com
suas palavras, sobre o que você achou particularmente interessante.
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