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TODAS respostas devem estar bem justi�cadas por texto.

Vou utilizar ψ(x) =

{
x+ 1, x ∈ (0, 2),

−6, x ∈ (2, 3)
. em várias perguntas.

QUESTÃO 1: Seja g(x) =
∑∞

n=0(an cos(nπx/L) + bn sen(nπx/L). a série de Fourier de uma
extensão impar de ψ. Determine, se possível, e justi�que sua resposta:

(a) g(0). (b) g(−1). (c) g(−2).

QUESTÃO 2: Seja h(x) =
∑∞

n=0(an cos(nπx/L) + bn sen(nπx/L). a série de Fourier de uma
extensão par de período 6 de ψ. Determine, se possível, e justi�que sua resposta:

(a) h(−18). (b) h(−15). (c) h(−2).

QUESTÃO 3: Deduza uma relação que transforma o produto sen(Ax) sen(Bx) em uma soma
de senos ou cossenos partidos das fórmulas da trigonometria de sen(a± b) e cos(a± b).

QUESTÃO 4: Seja A o conjunto das funções reais contínuas em [−L,L].
(a) De�na um produto interno entre funções f, g ∈ A, isto é, uma função que associa a cada

par f, g o número real (f, g).
(b) Prove que satisfaz (f, g) = (g, f) para todo f, g ∈ A.
(c) Prove que satisfaz (f + kg, h) = (f, h) + k(g, h) para todo f, g, h ∈ A e k ∈ R.
(d) Dê um exemplo de funções não-nulas que sejam ortogonais entre si, isto é, que (f, g) = 0.

QUESTÃO 5: Considere f(x) =


0, x ∈ (0, π),

1, x ∈ (π, 2π),

2, x ∈ (2π, 3π)

.

Escreva f como série de senos com período 6π. Explique seus passos em português claro e
sucinto. Não faça contas sem explicar os passos.

Fórmulas: Série de Fourier de f : a0/2 +
∑∞

m=1 (am cos(mπx/L) + bm sen(mπx/L)), onde

2L é o período e am = 1/L
∫ L

−L f(x) cos(mπx/L) dx e bm = 1/L
∫ L

−L f(x) sen(mπx/L) dx


