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Nome: Cartão:

Instruções: (1) Essa prova tem duração de 1h40min. (2) Calculadoras não podem ser

usadas; você pode escrever à lapis. (3) A correta interpretação dos enunciados faz parte

da verificação. Leia atentamente.

Questão 1. Sejam �a = (5, 2, 0),�b = (−1, 0, 1),�c = (0, 1, 3), �d = (6, 2,−1)
(a)(0.8pt) determine se �a,�b e �c formam uma base. Justifique.

(b)(0.8pt) é possivel escrever �x = (6, 3, 2) como combinação linear de �a, �b e �c

? Justifique e, em caso afirmativo, faça-o.

(c)(0.8pt) determine se �a,�b e �d formam uma base. Justifique.

(d)(0.8pt) é possivel escrever �y = (8, 2,−3) como combinação linear de �a, �b e
�d ? Justifique e, em caso afirmativo, faça-o.

Questão 2. (a)(1.2pt) Decomponha o vetor �v = (6, 5, 2) em uma soma de dois

vetores �x e �y tais que �x seja paralelo a (1, 2, 1) e �y seja ortogonal a (1, 2, 1).
(b)(1.2pt) calcule m para que �w = (m− 2, 2, m2

− 1) seja ortogonal a �v.

Questão 3. Sejam
−→

AB= (1, 1,−1),
−→

AC= (−1, 3, 2),
−→

AD= (2, 1, 0).

(a)(1.0pt) calcule a área do triângulo formado por
−→

AB e
−→

AC.

(b)(1.0pt) calcule o volume da pirâmide formada por esses 3 vetores.

Questão 4.(a)(1.2pt) Dados
−→

OA= (4,−3,−1),
−→

OB= (5, 3,−7),
−→

OC=
(1, y, z), determine y e z sabendo que C pertence à reta AB.

(b)(1.2pt) Sabemos que
−→

OA= (3, 1, 1),
−→

OB= (2,−1, 2). Determine
−→

AD sa-

bendo que é paralelo a (3, x, 0) e D está alinhado com O e B.

A interpretação faz parte das questões. Você não pode fazer perguntas. Escreva abaixo

observações que achar pertinentes.
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