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MAT01110 - Álgebra Linear e Geometria Anaĺıtica
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Questão 1: O modelo economico de John Keynes foi criado no inicio do século 20. tal
modelo previa que a renda nacional (Y ) e as despesas de consumo (C) de um governo poderiam
ser relacionados da seguinte forma

Y = C + I0 +G0

onde I0 seriam os investimentos do governo em bilhões e G0 os gastos do governo, também
em bilhões. Tal modelo foi usado por muitos anos e assumido como real usando a relação
linear de consumo dada por

C = a+ bY

onde a e b são coeficientes dados e positivos. Faça o que é pedido em cada caso:

(a) Monte um sistema linear que representa o modelo Keynes para a solução de Y e C.

(b) Diga para quais valores de b o sistema de Keynes apresenta infinitas soluções ou nenhuma
solução.

(c) Resolva o sistema de Keynes usando eliminção gaussiana para os valores: a = 151,
b = 0, 5, I0 = 183 e G0 = 87

(d) Resolva o sistema de Keynes usando eliminção gaussiana para os valores: a = 140,
b = 0, 5, I0 = 160 e G0 = 70

Questão 2: Uma fábrica de móveis de escritório planeja sua produção diária. A empresa
tem quase todas as peças necessárias para a produção, porém a quantidade de gavetas é baixa.
A empresa fabrica 3 tipos de mesa: O primeiro tipo necessita de 2 horas de manufatura, 1
hora de montagem e utiliza 2 gavetas; o segundo necessita de 1 hora de manufatura, 1 hora de
montagem e leva 4 gavetas; o terceiro precisa de 4 horas de manufatura, 2 horas de montagem
e precisa de 1 gaveta. A empresa tem dispońıvel para esse dia 21 horas de manufatura, 11
horas de montagem e 15 gavetas.

(a) Monte um sistema linear que representa a situação descrita.

(b) Verifique que esse sistema tem uma única solução antes de resolver.

(c) Usando o método de Gauss, resolva esse sistema.

Questão 3: Suponha que você pague com uma cédula de R$ 50,00 um chocolate que
custa R$ 2,00 e receba o troco em 10 notas, sendo algumas de R$ 1,00, algumas de R$ 5,00
e outras de R$ 10,00. Quantas notas de cada valor você recebe?



Questão 4: Uma aluna do curso de geologia retira 3 amostras do solo em forma de prismas
relgulares retos. Tais amostras não podem ser danificadas e portanto também não podem ser
separadas por tipo de material. Cada amostra contém, separadas por ńıveis verticais, três tipos
de solo, A, B e C. como mostra a figura.

A aluna precisa obter a densidade de cada um dos materiais e um professor lhe diz que é
posśıvel fazer isso usando a relação de densidade, massa e volume, dada por ρ = m

v . Sabendo
que

volume A (em cm3) volume B (em cm3) volume C (em cm3) Massa Total

Amostra 01 10 40 20 200

Amostra 02 20 20 30 200

Amostra 03 40 10 20 210

Então faça o que é pedido em cada alternativa:

(a) Monte um sistema linear que representa a situação descrita.

(b) Verifique que esse sistema tem uma única solução antes de resolver.

(c) Usando o método de Gauss, resolva esse sistema.

Questão 5: O cruzamento das avenidas Ipiranga com Silva Só em Porto Alegre é um
dos mais movimentados da cidade. Um dos administradores da empresa de trânsito quer
descobrir quantos carros circulam na quadra entre os cruzamentos A, B, C e D tendo as
informações de quanto carros chegam e saem de cada cruzameto.

(a) Monte um sistema linear que representa a situação descrita.

(b) Verifique que esse sistema tem uma única solução ou infinitas soluções, antes de
resolver.

(c) Usando o método de Gauss, resolva esse sistema.



Questão 6: Uma central recebe o petróleo de três poços, mas antes do refino precisa
obter uma mistura com uma concentração escolhida das substâncias A e B. A pergunta
é: em cada litro de petróleo que será gerado para o refino, quanto petróleo de cada poço
se deve colocar? Equacionando o problema: chamaremos de c1A a concentração de A
no petróleo do Poço 1, c1B a concentração de B no petróleo do Poço 1, e assim por
diante. Essa informação é conhecida previamente. As concentrações que queremos obter
são chamadas de cA e cB. As incógnitas são as quantidades relativas de petróleo de cada
poço que colocaremos na mistura final, que chamaremos de q1, q2 e q3. Elas são medidas
em litros, e devem ser tais que:

q1 + q2 + q3 = 1

Além disso, a concentração do material A após a mistura dos três será dada por

c1Aq1 + c2Aq2 + c3Aq3

Pensando o mesmo sobre o material B, ficamos com três equações lineares e três
incógnitas:

c1Aq1 + c2Aq2 + c3Aq3 = cA

c1Bq1 + c2Bq2 + c3Bq3 = cB

q1 + q2 + q3 = 1

Aqui é importante salientar que o problema não teria uma solução satisfatória para
qualquer escolha de cA e cB. Por exemplo, se a concentração cA desejada na mistura
for superior as concentrações de A em cada um dos poços, não há como obter a mistura
satisfatoriamente. Mesmo assim poderia haver uma solução matemática para a equação,
na qual provavelmente uma das incógnitas q1, q2 ou q3 teria que ser negativa! O conjunto
de valores de cA e cB para os quais haveria uma solução para esse problema pode ser
representado da seguinte forma:

Então:

(a) Dados c1A = 0, 2, c1B = 0, 5, c2A = 0, 1, c2B = 0, 1, c3A = 0, 6, c3B = 0, 2,, escolha cA
e cB tais que q1, q2, q3 não sejam negativos.

(b) Com cA e cB escolhidos no item anterior, diga se o problema tem uma única, infinitas
ou nenhuma solução.

(c) Resolva o sistema (se posśıvel).


