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Esta prova contém três questões. A prova deve ser feita sem consulta a qualquer material. Não
é permitido usar calculadora. A resolução das questões pode ser feita a lápis. Questões sem
desenvolvimento não serão corrigidas.
Critérios de correção em geral: Erros absurdos zeram o item (inclui inventar operações ou testes,
erros de colégio, sen(1) = 0, aplicar L'Hopital em números inteiros).

Questão 1: Determine se a série numérica converge ou diverge.
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.

Critérios de correção: Cada item 5 pts. Usou teste de forma errada 0 pts. Usou L'Hopital em
sequências 0 pts. Esqueceu de colocar hipóteses certas -3 pts. Erro de conta -2 pts. Não falou qual
teste está usando -1 pt. Contas sem sentido 0 pts.

Questão 2: Determine o raio de convergência e o intervalo de convergência da série de potências:
∞∑
n=0

n!xn

(2n)!
.

Critérios de correção: Questão 20 pts. Cada erro -5 pts. Usou teste de forma errada -10 pts.
Usou L'Hopital em sequências -10 pts.

Questão 3: Para cada uma das seguintes EDOs, faça:
(i) Classi�que,
(ii) Encontre a solução geral,
(iii) Encontre a solução de PVI com o mesmo dado inicial y(1) = 0.

(a) y′ = cos(x);
(b) y′ = −t2y + t2et

3
;

(c) y′ = xe(x
2)/(1− 2y + y2);

(d) x2 y′ = x2 − xy + y2.
Critérios de correção: (i) Cada item 5 pts. Esqueceu de colocar alguma característica -2 pts. Em
geral, considerei quando colocou mais que três características como certa.
(ii) Cada item 5 pts. Esqueceu de colocar constante -3 pts. Erro de conta -2 pts. Contas sem
sentido 0 pts no item.
(iii) Cada item 5 pts. Erro de conta -2 pts. Contas sem sentido 0 pts no item. Quem errou no item
(ii), considerei parte lá e zerei a parte correspondente do item (iii).


