
Álgebra Linear

Lista 6 e Guia de Estudos

Entregar até 28/02/2018 às 15:15

1. Guia: Rever as listas 04 e 05.

2. Guia: reveja SVD, Teo Espectral, QR, LU, Cholesky

3. Exerćıcios 18.03, 18.05, 18.06, 18.09, 18.10 do livro texto.

4. Seja ϕ uma forma quadrática em Rn. Prove que se A é operador linear invert́ıvel em
Rn então a forma quadrática ϕ ◦ A tem o mesmo ı́ndice e posto que ϕ

5. Exerćıcios 19.01, 19.02, 19.03, 19.06, 19.16

6. Prove que todo operador ortogonal com determinante positivo possui uma raiz qua-
drada ortogonal. Ela é única?

7. Exerćıcios 20.02, 20.03, 20.10, 20.12,

8. Seja A = (ai,j) ∈ Rn×n com ai,j = 1 em todos os elementos da matriz. Calcule
os polinômios caracteŕıstico e mı́nimo da matriz A, bem como as multiplicidades
algébricas e geométricas dos auto-valores.

9. Exerćıcios 21.01, 21.02, 21.07, 21.08, 21.12, 21.14, 21.22

10. Seja A um operador linear em E espaço vet. complexo de dimensão n. Mostre que
A pode ser escrito como a soma de um operador diagonalizável D e um operador
nilpotente N , com N e D comutando. Mostre que tal decomposição é única.

11. Você acabou de ser contratado pelo Facebook e recebe uma planilha correspondente
a uma matriz A de dados de 106 usuários (ao longo das linhas) com as notas que eles
deram para 100 filmes (ao longo das colunas). Seu chefe quer que voce agrupe as
classes de filmes de acordo com usuários. Ele decidiu, que agrupar significa encontrar
vetores u e v unitários de dimensões apropriadas tais que uTMv é o maior valor
posśıvel. Caracterize tal valor máximo e tais vetores em termos de AAT , ATA e da
SVD de A.
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Suponha agora que a tarefa é agrupar sucessivamente obtendo vetores (unitários)
pesos u1, v1, u2, v2, · · · , ur, vr tais que ui ⊥ uj e vi ⊥ vj. Caracterize tais vetores em
termos dos autovetores de AAT e ATA.

OBS.: Neste problema, como em quase todos os problemas úteis da vida, pode ser
que voce tenha de fazer algumas hipóteses adicionais (ou mesmo correções) para
resolve-lo.

12. Nesta e nas próximas questões H é espaço vetorial complexo com produto interno
Hermiteano 〈 〉. Mostre que se 〈Ax, x〉 ≥ 0 para todo x ∈ H, então A é auto-
adjunto. Mostre que isto é falso se H fosse espaço vetorial real com produto interno.

13. Re-escreva a demonstração da SVD para A : H → G operador linear entre dois
espaços complexos com produto interno de dimensão finita (substituindo ortogonal
por unitário).


