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1. Determine as formas quadráticas associadas aos seguintes endomorfismos auto-adjuntos. 
 

a) φ definido em IR3 por: )2,,2(),,( zxxzyxzyx +++=ϕ  
b) φ definido em CI   2  por: )4)2(,)2(3(),( yxiyixyx +−++=ϕ  
c) φ definido em IR3 por: )32,3,22(),,( zyxzyzyxzyx +−−−+−=ϕ  
d) φ definido em CI   3 por: )23,2,3(),,( zyxzyxizyixzyx +−−+−++=ϕ  

 
2. Determine as matrizes associadas às seguintes formas quadráticas (na base canónica do 
espaço em questão). 
 

a) f : IR3   IR ; xyxzzyxzyxf 4223),,( 222 −+−+=  
b) f : IR2   IR ; xyyxyxf 1065),( 22 −+=  

c) f : CI  2   IR, ))3Re((257),( 22 yxiyxyxf +++=  

d) f : CI  3   IR, )Re(2))42Re(())54Re((22),,( 22 zyzxiyxiyxzyxf ++++++−=  
 
3. Classifique, quanto ao sinal cada uma das formas quadráticas dos exercícios 1 e 2. 
 
4. Diagonalize as formas quadráticas dos exercícios 1 e 2. (Sempre que necessário, recorra ao 
Matlab). 
 
5. Seja A uma matriz real simétrica e definida positiva. Prove que existe uma matriz 
invertível S tal que: IASS T = . 
 
6. Prove que uma matriz semidefinida é definida se e só se for invertível. 
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A  uma matriz hermítica. Mostre que A é definida positiva se e só se: 

(i) 011 >a  e (ii) det(A) > 0. Sugestão: Determine os valores próprios de A e verifique que as 
condições (i) e (ii) são equivalentes à positividade destes valores próprios. 
 
Observações:   

1) Este é um caso particular do Critério de Sylvester, segundo o qual uma matriz 
hermítica é definida positiva se e só se todos os seus menores principais (isto é 
os determinantes dos seus blocos diagonais de dimensão 1, 2, …, n) forem 
positivos. 

2) Note que o critério de Sylvester é de mais fácil aplicação que o critério do 
sinal dos valores próprios, uma vez que não implica o cálculo de zeros de 
polinómios. 

3) A demonstração do critério de Sylvester pode ser encontrada em [António 
Monteiro, Álgebra Linear e Geometria Analítica, McGraw-Hill Portugal, 
2001; Teorema 8-42]. 

 
8. Adapte o critério de Sylvester de modo a obter um teste para a negatividade de uma matriz 
hermítica. 
 


