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Exercícios de testes intermédios e provas oficiais 

 

1. A Beatriz resolveu corretamente um problema de programação linear sobre mobiliário 

português do século XVIII e elaborou um relatório do qual constavam o enunciado e a 

resolução detalhada do mesmo. Entretanto, devido a um problema informático, perdeu parte 

do enunciado e parte da resolução. 

Do enunciado, conseguiu recuperar apenas o excerto seguinte. 

“Uma empresa de mobiliário produz, artesanalmente, cadeiras de estilo português do século 

XVIII, estilo D. José e estilo D. Maria I, estando assegurada a venda de todas as cadeiras 

que produza. 

Na produção destas cadeiras, estão envolvidas três secções da empresa: a secção de 

marcenaria, a secção de revestimento e a secção de acabamento. Para o efeito, a secção de 

marcenaria dispõe de 720 horas mensais, a secção de revestimento dispõe de 320 horas 

mensais e a secção de acabamento dispõe de 440 horas mensais. 

A empresa obtém 300 euros de lucro com a venda de cada cadeira estilo D. José.” 

Quanto à resolução, conseguiu recuperar apenas o excerto seguinte. 

“Designo por x o número de cadeiras estilo D. José produzidas, mensalmente, pela empresa. 

A limitação das horas mensais na secção de marcenaria traduz-se pela condição 

6 4 72x y   

A limitação das horas mensais na secção de revestimento traduz-se pela condição 

2 2 32x y   

A limitação das horas mensais na secção de acabamento traduz-se pela condição 

4 2 44x y  ” 

A Beatriz sabe que a função objetivo é o lucro obtido pela empresa com a venda das cadeiras 

dos dois estilos e que o lucro máximo, 3600 euros, se obtém no ponto de coordenadas  8,6 .  

Elabore uma pequena composição, na qual: 

- refira o significado da variável y; 

- indique, justificando, o número de horas utilizadas em cada uma das secções da empresa 

na produção de uma cadeira estilo D. José; 

- escreva, justificando, uma expressão da função objetivo. 

Exame 735, matemática B – 11º ano, 2ª fase, 2014 
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2. O departamento de marketing de uma empresa que se dedica ao fabrico e à venda de gelados 

dispõe de 16 500 euros, por mês, para investir em publicidade. A publicidade será efetuada 

na rádio e na televisão. A direção da empresa impôs que o tempo mensal de publicidade a 

efetuar na rádio seja, pelo menos, o dobro do tempo mensal de publicidade a efetuar na 

televisão. Além disso, impôs o limite mensal máximo de 600 minutos de publicidade a 

efetuar na rádio. 

Um minuto de publicidade na rádio custa 15 euros e um minuto de publicidade na televisão 

custa 300 euros. 

De acordo com estudos feitos, sabe-se que um minuto de publicidade na rádio garante a 

venda de 1000 gelados e que um minuto de publicidade na televisão garante a venda de 

25 000 gelados. 

Designe por x o número de minutos, por mês, de publicidade a efetuar na rádio e por y o 

número de minutos, por mês, de publicidade a efetuar na televisão. 

Determine o número de minutos, por mês, de publicidade a efetuar na rádio e o número de 

minutos, por mês, de publicidade a efetuar na televisão, de modo que, nas condições 

referidas, se garanta a venda do número máximo de gelados. 

Na sua resposta, percorra, sucessivamente, as seguintes etapas: 

 indicar a função objetivo; 

 indicar as restrições do problema; 

 representar, graficamente, a região admissível referente ao sistema de restrições; 

 calcular o número de minutos, por mês, de publicidade a efetuar na rádio e o número 

de minutos, por mês, de publicidade a efetuar na televisão, correspondentes à solução 

do problema. 

Exame 735, matemática B – 11º ano, 1ª fase, 2014 

 

3. Na figura, está representada a região admissível de um certo 

problema de programação linear em que se pretende 

maximizar a função objetivo 3L x y  . 

Qual é o valor máximo da função L, nesta região? 

(A)   14 (B)   15 

(C)   20 (D)   21 

 

 

 

 

 

matemática A – 11º ano, teste intermédio, 11-03-2014 
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4. O telefone é um dos meios de comunicação mais utilizados na atualidade. Entre outras 

funções, permite realizar chamadas e enviar mensagens escritas. 

Uma operadora de telecomunicações publicitou novos tarifários para telemóveis. 

Num desses tarifários, destinado a empresas, em que a duração de cada chamada e o número 

de caracteres de cada mensagem escrita não podem exceder determinados valores, 

estabelece-se que: 

 o número de mensagens escritas não pode ser superior ao triplo do número de chamadas; 

 o número de mensagens escritas não pode ser inferior ao dobro do número de chamadas; 

 o preço de cada chamada é 30 cêntimos; 

 o preço de cada mensagem escrita é 15 cêntimos. 

Uma empresa que aderiu a esse tarifário dispõe de um total de 600 euros para gastar em 

chamadas e em mensagens escritas. 

Designe por x o número de chamadas a efetuar pela empresa e designe por y o número de 

mensagens escritas a enviar pela empresa. 

Determine quantas chamadas a empresa deverá efetuar e quantas mensagens escritas a 

empresa deverá enviar, de modo que o número total de chamadas e de mensagens escritas 

seja máximo. 

Na sua resposta, percorra, sucessivamente, as seguintes etapas: 

 indicar a função objetivo; 

 indicar as restrições do problema; 

 representar, graficamente, a região admissível referente ao sistema de restrições; 

 calcular o número de chamadas que a empresa deverá efetuar e o número de mensagens 

escritas que a empresa deverá enviar, correspondentes à solução do problema. 

Exame 735, matemática B – 11º ano, Época Especial, 2013 

 

5. Portugal é, tradicionalmente, um grande produtor e consumidor de azeite.  

Uma empresa de produtos agrícolas vende azeite no mercado interno e no mercado externo. 

Relativamente ao ano de 2014, admita que: 

 a empresa poderá vender, no total, até 6 mil toneladas de azeite; 

 a quantidade de azeite a vender pela empresa no mercado externo não poderá ultrapassar 

3 mil toneladas; 

 a empresa terá uma despesa de 2000 euros por cada milhar de toneladas com a venda 

do azeite no mercado interno e uma despesa de 4000 euros por cada milhar de toneladas 

com a venda do azeite no mercado externo; 

 a despesa total da empresa com a venda do azeite não poderá exceder 16 000 euros. 

Admita ainda que, no ano de 2014, a empresa obterá um lucro de 500 euros por cada milhar 

de toneladas com a venda do azeite no mercado interno e um lucro de 600 euros por cada 

milhar de toneladas com a venda do azeite no mercado externo. 
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Designe por x a quantidade de azeite, em milhares de toneladas, a vender no mercado interno 

e por y a quantidade de azeite, em milhares de toneladas, a vender no mercado externo, no 

ano de 2014. 

Determine a quantidade de azeite, em milhares de toneladas, que se deverá vender no 

mercado interno e a quantidade de azeite, em milhares de toneladas, que se deverá vender no 

mercado externo, no ano de 2014, de modo que, nas condições referidas, o lucro da empresa, 

nesse ano, seja máximo. 

Na sua resposta, percorra, sucessivamente, as seguintes etapas: 

 indicar a função objetivo; 

 indicar as restrições do problema; 

 representar, graficamente, a região admissível referente ao sistema de restrições; 

 calcular a quantidade de azeite, em milhares de toneladas, que se deverá vender no 

mercado interno e a quantidade de azeite, em milhares de toneladas, que se deverá 

vender no mercado externo, correspondentes à solução do problema. 

Exame 735, matemática B – 11º ano, 1ª fase, 2013 

 

6. Numa certa empresa de suinicultura, é necessário fornecer a cada animal adulto, diariamente, 

além da alimentação padrão, um suplemento de Granulado e Farinha. 

Sabe-se que: 

 cada quilograma de Granulado contém 30 gramas de hidratos de carbono, 75 gramas de 

vitaminas e 45 gramas de proteínas; 

 cada quilograma de Farinha contém 75 gramas de hidratos de carbono, 15 gramas de 

vitaminas e 45 gramas de proteínas; 

 o suplemento diário de Granulado e Farinha dado a cada animal adulto, para ser 

adequado, deve conter pelo menos 300 gramas de hidratos de carbono, pelo menos 225 

gramas de vitaminas e pelo menos 315 gramas de proteínas; 

 o suplemento diário dado a cada animal adulto não deve conter mais de 10 quilogramas 

de Granulado nem mais de 15 quilogramas de Farinha. 

Sabe-se ainda que cada quilograma de Granulado custa 5 euros e que cada quilograma de 

Farinha custa 2,5 euros. 

Designe por x o número de quilogramas de Granulado que o suplemento diário dado a cada 

animal adulto contém e por y o número de quilogramas de Farinha que o suplemento diário 

dado a cada animal adulto contém. 

Determine quantos quilogramas de Granulado e quantos quilogramas de Farinha deve conter 

o suplemento diário dado a cada animal adulto, de modo que, nas condições referidas, o custo 

desse suplemento seja mínimo. 

Na sua resposta, percorra, sucessivamente, as seguintes etapas: 

 indicar a função objetivo; 

 indicar as restrições do problema; 

 representar, graficamente, a região admissível referente ao sistema de restrições; 
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 calcular o número de quilogramas de Granulado e o número de quilogramas de Farinha 

que o suplemento diário dado a cada animal adulto deve conter, correspondentes à 

solução do problema. 

Exame 735, matemática B – 11º ano, 1ª fase, 2012 

 

7. A Jalur é uma empresa que produz, artesanalmente, janelas de estilo antigo para o mercado 

de uma certa região. O gestor da Jalur sabe que a empresa consegue vender, nesse mercado, 

todas as janelas que produzir. As janelas de estilo antigo produzidas pela Jalur são de dois 

tipos: Tipo I e Tipo II. 

Sabe-se que: 

 para produzir uma janela do Tipo I, são necessárias uma hora na secção de corte, três 

horas na secção de polimento e duas horas na secção de acabamentos; 

 para produzir uma janela do Tipo II, são necessárias uma hora na secção de corte, duas 

horas na secção de polimento e uma hora na secção de acabamentos; 

 as secções de produção da Jalur têm, semanalmente, a seguinte disponibilidade: 

o secção de corte: 16 horas; 

o secção de polimento: 36 horas; 

o secção de acabamentos: 22 horas.  

O lucro que a Jalur obtém ao vender uma janela do Tipo I é 30 euros, e o que obtém ao 

vender uma janela do Tipo II é 25 euros. 

Designe por x o número de janelas do Tipo I produzidas, semanalmente, pela Jalur, e designe 

por y o número de janelas do Tipo II produzidas, semanalmente, pela Jalur. 

7.1. É possível a Jalur produzir um total de 15 janelas de estilo antigo, numa semana? 

Justifique a sua resposta. 

7.2. Determine quantas janelas do Tipo I e quantas janelas do Tipo II deve a Jalur produzir, 

semanalmente, para, nas condições referidas, obter o lucro máximo. 

Na sua resposta, percorra, sucessivamente, as seguintes etapas: 

 indicar a função objetivo; 

 indicar as restrições do problema; 

 representar, graficamente, a região admissível referente ao sistema de restrições; 

 calcular o número de janelas do Tipo I e o número de janelas do Tipo II que a Jalur 

deve produzir, semanalmente, correspondentes à solução do problema. 

Exame 735, matemática B – 11º ano, 1ª fase, 2011 
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8. Num certo problema de programação linear pretende-se minimizar a função objetivo, a qual 

é definida por 2L x y  . 

Na figura, está representada a região admissível. 

 

Numa das opções seguintes está a solução desse problema. 

Em qual delas? 

(A)   1x   e 1y   (B)   0x   e 2y   

(C)   3x   e 1y   (D)   0x   e 1y   

matemática A – 11º ano, teste intermédio, 27-01-2011 

 

9. Considere o seguinte problema de Programação Linear: 

“Um agricultor tem um terreno com 100 hectares, onde pretende semear centeio e tomate. 

Devido a problemas de regadio, não pode semear mais do que 30 hectares de tomate. 

Cada hectare de centeio dá um lucro de 800 euros e cada hectare de tomate dá um lucro de 

1000 euros. 

Quantos hectares de centeio e quantos hectares de tomate deve o agriculto semear, de modo 

a obter o maior lucro possível?” 

Seja x o número de hectares de centeio e seja y o número de hectares de tomate. 

Em qual das figuras seguintes está representada a região admissível deste problema e nela 

assinalado o vértice S correspondente à solução? 
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(A)    

 

(B)    

 

(C)    

 

(D)    

 

matemática A – 11º ano, teste intermédio, 27-01-2011 

 

10. A CADTEL é uma cadeia de grandes hotéis e possui dois hotéis, numa certa região, 

distanciados alguns quilómetros um do outro: o VISTASERRA e o VISTAMAR. 

Estes dois grandes hotéis diferem no modo de funcionamento e na especificidade dos 

serviços que prestam aos seus clientes. 

A disponibilidade de quartos é a seguinte: 

 VISTASERRA: 500 quartos; 

 VISTAMAR: 600 quartos.  

Cada hotel tem a sua equipa fixa de trabalhadores. Além destes, a CADTEL dispõe de uma 

bolsa comum de recursos humanos, formada por trabalhadores que desempenham funções 

em qualquer dos dois hotéis, de acordo com as necessidades de serviço de cada hotel.  

Admita que, por cada dezena de quartos ocupados, por noite, em cada hotel, é necessário 

recrutar, na bolsa comum, os seguintes trabalhadores: 

 Rececionistas 
Empregados de 

bar 

Funcionários 

do 

serviço de quartos 

VISTASERRA 2 1 4 

VISTAMAR 1 2 3 
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Entretanto, uma epidemia fez adoecer alguns trabalhadores da bolsa comum da CADTEL e, 

nestas circunstâncias, a disponibilidade de recursos humanos desta bolsa é a seguinte: 

 100 rececionistas; 

 120 empregados de bar; 

 210 funcionários do serviço de quartos. 

Designe por x o número, em dezenas, de quartos ocupados, por noite, no hotel 

VISTASERRA, e por y o número, em dezenas, de quartos ocupados, por noite, no hotel 

VISTAMAR. 

Qual deverá ser, nas condições referidas, face aos recursos humanos disponíveis, o número 

de quartos ocupados, por noite, no VISTASERRA e o número de quartos ocupados, por 

noite, no VISTAMAR, de modo a que seja máximo o número total de quartos ocupados, por 

noite, no conjunto dos dois hotéis? 

Na sua resposta, percorra, sucessivamente, as seguintes etapas: 

 indicar a função objetivo; 

 indicar as restrições do problema; 

 representar, graficamente, a região admissível referente ao sistema de restrições; 

 determinar o número de quartos ocupados, por noite, no hotel VISTASERRA e o 

número de quartos ocupados, por noite, no hotel VISTAMAR correspondentes à 

solução do problema. 

Exame 735, matemática B – 11º ano, 2ª fase, 2010 

 

11. A BRUGÁS é uma empresa que processa uma variedade de gás usada na coinfecção de um 

produto para aquecimento. Este produto é classificado em dois tipos: PPremium e PRegular 

Em cada semana, a BRUGÁS recebe 24 m3 de gás e dispõe de 45 horas para os processar. 

Por motivos técnicos, as variedades de gás não podem ser processadas em simultâneo. 

A produção de cada tonelada de PPremium: 

 requer 3 m3 de gás; 

 demora 5 horas; 

 gera um lucro de 1600 euros. 

A produção de cada tonelada de PRegular: 

 requer 2 m3 de gás; 

 demora 5 horas; 

 gera um lucro de 1200 euros. 

Devido a problemas relacionados com o armazenamento, a empresa só pode produzir até 5 

toneladas de PRegular. 

Represente por x o número de toneladas de PPremium produzidas, semanalmente, pela 

empresa BRUGÁS. 

Represente por y o número de toneladas de PRegular produzidas, semanalmente, pela 

empresa BRUGÁS. 

www.matematicaonline.pt


 matA11 

programação linear 

 

www.matematicaonline.pt 
geral@matematicaonline.pt 

9 / 14 

 

Quantas toneladas de PPremium e de PRegular devem ser produzidas, semanalmente, pela 

empresa BRUGÁS, para que o lucro semanal seja máximo? 

Na sua resposta, percorra, sucessivamente, as seguintes etapas: 

 indique a função objetivo; 

 indique as restrições do problema; 

 represente, graficamente, a região admissível, referente ao sistema de restrições; 

 calcule os valores das variáveis para os quais é máxima a função objetivo. 

Exame 735, matemática B – 11º ano, 1ª fase, 2009 

 

12. Num certo problema de Programação Linear, pretende-se maximizar a função objetivo, a 

qual é definida por 3L x y  . 

Na figura está representada a região admissível. 

 

Qual é a solução desse problema? 

(A)   6x   e 3y   (B)   4x   e 2y   

(C)   4x   e 3y   (D)   6x   e 2y   

matemática A – 11º ano, teste intermédio, 24-01-2009 

 

13. Numa determinada região do interior, as chuvas torrenciais causaram inundações, e a região 

foi considerada zona de catástrofe. Os prejuízos acentuaram-se muito nas atividades 

agrícolas. Para enfrentar esta situação, os organismos ligados aos serviços agropecuários 

decidiram adquirir rações para animais. Foram pedidos, com urgência, dois tipos de ração: 

FarX e FarY. 

A FARJO é uma fábrica especializada na produção destes tipos de ração. Estas rações contêm 

três aditivos: vitaminas, sabores e conservantes. 

Por cada tonelada de ração do tipo FarX, são necessários dois quilogramas de vitaminas, um 

quilograma de sabores e um quilograma de conservantes. 

Por cada tonelada de ração do tipo FarY, são necessários um quilograma de vitaminas, dois 

quilogramas de sabores e três quilogramas de conservantes. 
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A FARJO dispõe, diariamente, de 16 quilogramas de vitaminas, 11 quilogramas de sabores 

e 15 quilogramas de conservantes. Estas são as únicas restrições na produção destas rações 

Represente por x a quantidade de ração FarX produzida diariamente, expressa em toneladas, 

e por y a quantidade de ração FarY produzida diariamente, expressa em toneladas. 

13.1. É possível a FARJO fabricar, num só dia, 4 toneladas de FarX e 3 toneladas de FarY? 

Justifique. 

13.2. Quais são as quantidades de ração de cada tipo que devem ser produzidas, de modo que a 

quantidade total de ração produzida diariamente seja máxima?  

Percorra, sucessivamente, as seguintes etapas: 

 indique as restrições do problema; 

 indique a função objetivo; 

 represente graficamente a região admissível, referente ao sistema de restrições; 

 indique os valores das variáveis para os quais é máxima a função objetivo. 

Exame 735, matemática B – 11º ano, 2ª fase, 2008 

 

14. Considere o seguinte problema: 

“Uma frutaria confeciona dois tipos de bebidas com sumo de laranja e sumo de manga. 

Bebida X: com um litro de sumo de laranja por cada litro de sumo de manga. 

Bebida Y: com dois litros de sumo de laranja por cada litro de sumo de manga. 

Para confecionar estas bebidas, a frutaria dispõe diariamente de 12 litros de sumo de 

laranja e de 10 litros de sumo de manga. Cada litro de bebida X dá um lucro de 4 euros e 

cada litro de bebida Y dá um lucro de 5 euros. Supondo que a frutaria vende diariamente 

toda a produção destas bebidas, quantos litros de bebida X e quantos litros de bebida Y deve 

confecionar por dia, para maximizar o lucro?” 

Sendo x o número de litros de bebida X e sendo y o número de litros de bebida Y, em qual 

das quatro opções seguintes se traduz corretamente este problema? 

(A)   Maximizar 4 5x y  sujeito a  

0

0

2
12

2 3

10
2 3

x

y

x y

x y







  



 


 

(B)   Maximizar 12 10x y  sujeito a 

0

0

2
5

2 3

4
2 3

x

y

x y

x y
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(C)   Maximizar 4 5x y  sujeito a 

0

0

2 12

10

x

y

x y

x y







 
  

 

(D)   Maximizar 12 10x y  sujeito a 

0

0

2 5

4

x

y

x y

x y







 
  

 

matemática A – 11º ano, teste intermédio, 24-01-2008 

 

15. Uma autarquia pondera o abastecimento anual de energia elétrica para iluminação da via 

pública. Para o efeito, a rede nacional pode fornecer-lhe dois tipos de energia: energia de 

origem convencional, maioritariamente resultante da combustão de fuel, ou, em alternativa, 

energia eólica. 

Para uma cobertura razoável de iluminação, no período noturno, o consumo anual de energia 

não poderá ser inferior a 40 MWh. 

Por razões ambientais, a autarquia pretende que a quantidade de energia de origem 

convencional não exceda a quantidade de energia eólica fornecida. 

Relativamente à energia de origem convencional, tem-se: 

 o preço por cada MWh é de 80 euros. 

Relativamente à energia eólica, tem-se: 

 o preço por cada MWh é de 90 euros; 

 o fornecimento de energia, nesse ano, não poderá ultrapassar os 40 MWh. 

Represente por x a quantidade de energia de origem convencional e por y a quantidade de 

energia eólica consumidas pela autarquia. 

Determine que quantidade de energia de cada tipo deve ser consumida, por ano, de modo 

que possam ser minimizados os custos, tendo em conta as condicionantes referidas. 

Percorra, sucessivamente, as seguintes etapas: 

 indique as restrições do problema; 

 indique a função objetivo; 

 represente graficamente a região admissível (referente ao sistema das restrições); 

 indique os valores de x e y para os quais é mínima a função objetivo. 

Exame 735, matemática B – 11º ano, 1ª fase, 2007 
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16. Na figura junta está representada a região admissível 

de um problema de Programação Linear. Esta região 

corresponde ao sistema 

0

0

5

6

2 12

x

y

x

y

x y








 


 

 

Qual é o valor máximo que a função objetivo, 

definida por z x y  , pode alcançar nesta região? 

(A)   7 (B)   9 (C)   11 (D)   13 

matemática A – 11º ano, teste intermédio, 10-05-2007 

 

17. A turma da Isabel decidiu fazer arranjos florais, utilizando flores do horto da escola, para 

vender no Dia dos Namorados. 

Idealizaram arranjos formados por margaridas, rosas e violetas. 

Dispõem de: 192 margaridas, 88 rosas e 112 violetas. Pensaram formar dois tipos de arranjos: 

A e B. 

Cada arranjo do tipo A: 

 será composto por 16 margaridas, 4 rosas e 8 violetas; 

 dará um lucro de 3 euros. 

Cada arranjo do tipo B: 

 será composto por 8 margaridas, 8 rosas e 8 violetas; 

 dará um lucro de 2 euros. 

17.1. A Isabel sugeriu que se fizessem 7 arranjos de cada tipo. O Dinis sugeriu que se fizessem 

10 arranjos do tipo A e 5 do tipo B. Averigue se cada uma destas propostas é, ou não, 

viável, tendo em conta as flores disponíveis. 

17.2. Determine o número de arranjos de cada tipo que os alunos devem produzir, para obterem 

o maior lucro possível (admitindo que vendem todos os arranjos). 

Exame 735, matemática B – 11º ano, 1ª fase, 2006 

 

18. Um agricultor deseja semear tripo e milho numa área não superior a 160 hectares. 

Pretende semear pelo menos 50 hectares de tripo e pelo menos 30 hectares de milho. 

Sabe-se que: 

 o custo de produção de um hectare de tripo é 1500 euros; 

 o custo de produção de um hectare de milho é 1000 euros; 
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e que: 

 cada hectare de tripo dá um lucro de 600 euros; 

 cada hectare de milho dá um lucro de 500 euros. 

Sabendo ainda que o agricultor não pode investir mais do que 200 000 euros nesta produção, 

quantos hectares de tripo e quantos hectares de milho deve o agricultor semear de modo que 

tenha um lucro máximo? 

matemática A – 11º ano, teste intermédio, 19-05-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho!! 
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Principais soluções 

1. Marcenaria: 60 horas 

Revestimento: 20 horas 

Acabamento: 40 horas 

Função objetivo: 300 200x y  

2. 100 minutos na rádio 

50 minutos na televisão 

3. (C) 

4. Chamadas: 800 

Mensagens: 2400 

5. Mercado interno: 4000 toneladas 

Mercado externo: 2000 toneladas 

6. Granulado: 2 kg 

Farinha: 5 kg 

7.  

7.1. É possível 

7.2. Janelas tipo I: 4 

Janelas tipo II: 12 

8. (B) 

9. (A) 

10. VISTASERRA: 120 quartos 

VISTAMAR: 540 quartos 

11. PPremium: 6 toneladas 

PRegular: 3 toneladas 

12. (D) 

13.  
13.1. É possível 

13.2. FarX: 7 toneladas 

FarY: 2 toneladas 

14. (A) 

15. 20 MWh de cada tipo 

16. (B) 

17.  
17.1. A proposta da Isabel é viável. 

A proposta do Dinis não é viável 

17.2. Tipo A: 10 

Tipo B: 4 

18. O agricultor deve semear 80 hectares de trigo 

e 80 hectares de milho. 
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