
Desafio 1: Densidade medida por sequências

18/09/2017

Instruções

• O desafio se encerra dia 10/10 às 22h. Todas as soluções devem ser en-
tregues até essa hora, fisicamente ou pelo e-mail teorema.de.green@gmail.com.

• A solução deve conter na primeira página nome e RA do estudante, e a
lista dos itens que devem ser considerados. A solução de cada item
deve ter o número do item a ser resolvido.

• As questões estão organizadas de acordo com sua dificuldade, indicada
pelo número de * junto à questão.

• Soluções válidas para qualquer item devem ser demonstrações rigorosas
e completas. Se um exemplo for apresentado, deve-se demonstrar sua
validez.

• Para uma solução de um item, é permitido assumir os itens anteri-
ores. Todos os teoremas das aulas, das listas e dos arquivos adicionais
podem ser utilizados sem prova. Pode-se usar também sem demonstração
a boa definição, continuidade e bijetividade do seno no intervalo apro-
priado, a irracionalidade de π, fórmulas de trigonometria, e proposições
básicas de aritmética e teoria dos conjuntos. Qualquer outro resultado
sem demonstração deverá ser enunciado e será julgado separada-
mente.

• A pontuação será de até 1,5 ponto, cumulativo com a nota da segunda
prova. Cada item vale 0,1.
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Problemas

Seja A ⊂ N um conjunto; definimos a densidade de A em N e a denotamos d(A)
como o valor:

sup{α; ∀δ > 0, ∃n0 ∈ N, se N > n0 então card{A ∩ [1, N ]} ≥ (α − δ)N}.
(Ver Apêndice 1)

Intuitivamente, d(X) é a fração de N contida em X.

1) Calcule d({2n|n ∈ N}) e d({n2|n ∈ N}).
2) Prove que d(X) ∈ [0, 1], ∀X ⊂ N.
3) Suponha que N = A ∪ B e A ∩ B = ∅. Prove que d(A) + d(B) ≤ 1.

(Apêndice 2)
4) Prove que se A ⊂ N é finito então d(A) = 0. Vale a rećıproca?
5*) Seja pn o n-ésimo primo. Prove que d({pn}) ≤ 1

3 . (Apêndice 2)
6*) Generalize o resultado de 4): prove que

d(A ∪B) ≤ d(A) + d(B)

se A ∩B é finito. (Apêndice 2)
7**) Dado β ∈ [0, 1] construa um conjunto Xβ ⊂ N de densidade β.

Familiarizados com densidade de conjuntos, definimos agora densidade de
pontos de acordo com uma sequência.

Seja (an)n∈N uma sequência de números reais. Defina Ax,ε como sendo o
conjunto {n ∈ N, |an − x| < ε}. Com isso, definimos dan(x) = limε→0 d(Ax,ε).

8) Seja an = (−1)n. Prove que dan(1) = 1
2 = dan(−1).

9) Prove que o limite da definição sempre existe. Prove que 0 ≤ dan(x) ≤ 1
para todo x real.

10) Prove que lim an = L⇒ dan(L) = 1. Vale a rećıproca?
11*) Dado α > 0, prove que, para toda sequência an, devemos ter que vale

card{x ∈ R| dan(x) ≥ α} ≤ 1
α .

12*) Prove que, para toda sequência an, o conjunto de pontos com densidade
positiva {x| dan(x) > 0} é enumerável.

Terminamos analisando uma sequência espećıfica. Seja bn = senn.

13*) Prove que dbn(sen(1 + arcsen(x))) ≥ dbn(x).
14*) Prove que dbn(λ) = 0, ∀λ ∈ R.
15***) Generalize a definição de densidade da seguinte maneira: dado T ⊂ R

e an sequência de reais, defina AT,ε = {n ∈ N, |an − x| < ε para algum x ∈ T},
e dan(T ) = limε→0 d(AT,ε). Prove que se tem dbn([0, 1]) = 1

2 .
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Apêndice 1: Redefinindo densidade

A definição do texto também é equivalente às seguintes definições:

1. d(A) = sup{α; ∃n0 ∈ N, se N > n0 então card{A ∩ [1, N ]} ≥ α · N}. A
única diferença é que nessa a própria densidade pode não pertencer ao
conjunto, enquanto que na outra ela com certeza pertence.

2. d(A) = lim inf card(A∩In)
n . Essa ainda é bem próxima da original, mas é

mais compacta.

3. Se A = {a1 < a2 < . . .}, d(A) = lim sup n
an

. A mais radical de todas, essa
tem caráter local.

Não é dif́ıcil demonstrar as equivalências, então o leitor pode querer provar
isso para usar as formas mais apropriadas para cada problema.

Apêndice 2: Contraexemplos e conjecturas

Os enunciados antigos da 3 e da 6 eram A ∪ B = N, A ∩ B = ∅ ⇒ d(A) +
d(B) = 1; e d(A ∪ B) + d(A ∩ B) = d(A) + d(B). Esses são falsos; tome
A = [1, n]∪ [n2, n4]∪ [n8, n16]∪ · · · e B = N\A. Temos o surpreendente fato de
que d(A) = d(B) = 0. (Verifique!)

Ainda não sabemos se vale o seguinte enunciado alternativo para a q. 6:

d(A ∪B) + d(A ∩B) ≥ d(A) + d(B)

.
Nenhum contra-exemplo foi achado e a afirmação parece valer; mas todas

as tentativas de demonstração usam desigualdades que valem apenas no sen-
tido reverso. De qualquer forma, esse resultado, se for verdadeiro, é bem mais
poderoso que os outros aqui enunciados.

Outro tópico que merece contraexemplo: um resultado fácil de provar para
os primos é que o espaçamento entre dois primos consecutivos não tem cota
superior. (Entre os n números (n+ 1)! + 2, (n+ 1)! + 3, . . . (n+ 1)! + (n+ 1) não
há nenhum primo).

Isso não implica densidade zero, como o seguinte conjunto demonstra: Seja
∆(n) = min

k∈N
|n − k2|. O conjunto {n, ∆(n) ≥ n1\6} tem tal propriedade e

densidade 1. (Verifique!)

Dicas

1. Aplique a definição diretamente.

2. Prove que 0 está no conjunto e que nenhum número maior que 1 está.
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3. Suponha por absurdo que d(A) + d(B) = 1 + ε. Prove que d(A ∩B) ≥ ε,
contando os elementos em In de duas formas. Use uma propriedade de
lim inf (ou de ı́nfimo de conjunto).

4. Aplique a definição. É uma boa ideia fazer o 1 primeiro.

5. Primos são o que módulo 6?

6. A fórmula de Inclusão-Exclusão pode ser útil: card(A ∪ B)=card(A)+
+card(B)−card(A ∩B). Faça o 3 primeiro!

7. Não se esqueça de provar que a densidade é exatamente β. Lembre também
de não pensar sobre R mas sobre N, porque a estrutura é diferente. A
construção em si não é a parte dif́ıcil.

8. Aplique a definição diretamente.

9. Que teoremas garantem existência de um limite? Essa sequência é mais
regular do que se espera!

10. Aplique a definição diretamente. Para a rećıproca, reveja a primeira seção.

11. O exerćıcio 6 parece uma boa ideia aqui.

12. (0, 1] =
∞⋃
i=1

[ 1n , 1]. Use o 11 para concluir que a quantidade de valores em

cada intervalo da união é finito.

13. Olhe a subsequência bn+1 e use a fórmula do arco da soma, ou a con-
tinuidade do seno.

14. Suponha por absurdo que exista um real com densidade positiva. A partir
dele, quantos se conseguem construir? Use o exerćıcio 13 e o 11. Você
pode usar a irracionalidade de π.

15. A prova é grande e se baseia em dois passos.

• Primeiramente prove que a densidade dos positivos é igual à dos
negativos. Suponha por absurdo que são diferentes, pegue um natural
n tal que sen n seja próximo de -1 e considere a generalização do 13
para mapear os positivos em um novo intervalo quase igual ao dos
negativos. Faça agora sen n→ −1 e prove que qualquer diferença se
acumula em um único ponto. Conclua um absurdo pelo 14.

• Agora repita os passos para provar que lim inf card(A∩In)−card(B∩In)
n =

0, onde A é o conjunto dos naturais com seno positivo e B, com seno
negativo. Redemonstre o usado na questão 3 (ou na 6) com essa
hipótese adicional e prove que d(A ∪B) = d(A) + d(B) exatamente,
e conclua.

Lembre-se que você pode usar o resultado mencionado em aula de que a
sequência sen n acumula em todos os pontos do intervalo [−1, 1].
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Comentários Finais

Observe que o problema 14 é uma espécie de rećıproca para o resultado que
afirma que, para todo x ∈ [−1, 1], existe uma subsequência de sen n que converge
para x.

Provamos agora que os conjuntos dos pontos próximos de x são pequenos
em um sentido preciso. Assim, é surpreendente que todos sejam infinitos. De
fato, a sequência sen n é densa e tem densidade 0 em todo ponto.

Esse resultado mostra que o seno tem um caráter similar a uma distribuição
aleatória uniforme; absolutamente disperso mas acumula o suficiente para con-
vergir, e os mesmos resultados de densidade e convergência são os esperados
para um conjunto de infinitos experimentos de uma variável aleatória no inter-
valo [−1, 1]. Na verdade essa aleatoriedade vem do fato de π ser irracional.

O exerćıcio 15 é uma prévia de resultados de equidistribuição de números
irracionais, como os Teoremas de Kronecker e Weyl multi-dimensionais. Pode-se
generalizar o método, com muito mais trabalho, para provar que vale dbn([x, y]) =
y−x
2 para todos x,y.

A exposição de densidade é um pouco diferente da usual; em geral se define
a densidade como um limite e ela pode não existir. A definição apresentada
aqui ignora partes com frequência muito mais alta que o resto, o que enfraquece
muitos resultados mas simplifica as demonstrações. Porém, é posśıvel usar os
esboços das provas para essa definição e obter demonstrações para a definição
usual, e vice-versa.

Um exerćıcio interessante para quem fez o 5 e ficou curioso: na verdade
d({pn}) = 0. Uma demonstração segue a linha de um resultado de Chebyshev, e
consiste em analisar

(
2n
n

)
e estimá-lo de duas maneiras. (Uma delas por Binômio

de Newton, a outra é provar que esse número é diviśıvel por todos os primos
entre n e 2n. Se houvessem muitos, o que é verdade se d({pn}) > 0, então as
duas cotas se contradizem, absurdo!)
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