1a Avaliação Parcial - Álgebra Matricial - 2019.2
Estudante:
IMPORTANTE:
• A resolução da prova deve ser feita de maneira individual.
• Término da aplicação da prova: 21h20;
• Permitido uso de calculadora, mas não o uso de smartphone;
• Resoluções à lápis e/ou rasuradas não poderão ser contestadas depois de divulgada a nota;
• Além da folha com as questões, você recebeu mais 3 folhas. Coloque seu nome em todas,
devolva tudo ao entregar a prova.

não destaque e

1. (Para a resolução desta questão, use sistemas lineares e o método de Gauss-Jordan) Isac, Emanuel
e Dudu foram convidados para trabalhar no reforço universitário do Tio Patrick, um cursinho direcionado especificamente para os estudantes com dificuldades em Álgebra Matricial. O quadro abaixo
mostra o valor cobrado (em Reais por hora) por cada um deles nos respectivos conteúdos:
Professor
Isac
Emanuel
Dudu

Resolução de Sistemas
20
10
40

Cálculo de Matriz Inversa
40
20
10

Detereminante
10
40
20

Cada professor deu a mesma quantidade de aulas sobre “Resolução de Sistemas”. O mesmo ocorreu
com o assunto “Cálculo de Matriz inversa”e com o assunto “Determinantes”. Tio Patrick define que
cada professor atenderá 1 aluno por hora. Ao final dos serviços ele pagou R$ 1.700,00 a Isac, R$
1.200,00 a Emanuel e R$ 1.300,00 à Dudu. Considerando que cada aluno pagou R$ 50,00 por uma
hora de aula, responda:
(a) (3,0) Quantas aulas de cada assunto foram dadas por cada professor?
(b) (1,0) Quantos alunos (no máximo) foram atendidos no reforço universitário?
(c) (1,0) Se cada hora de atendimento à aluno tem um custo de R$ 9,50 (material, energia, aluguel,
etc), qual o lucro (ou prejuı́zo) de Tio Patrick ao final dessas aulas?
2.

1

(Para a resolução desta questão, use sistemas lineares e o método de Gauss-Jordan) Jéssica abriu
uma sorveteria que vende os seguintes sabores: tapioca, batata doce, tamarindo, caju e ata. Assis,
Edson e Micaele foram lá e fizeram os seguintes pedidos:
• Assis: 5 de tapioca, 2 de batata doce, 3 de tamarindo, 6 de caju, 2 de ata;
• Edson: 2 de tapioca, 4 de batata doce, 3 de tamarindo, 5 de caju, 2 de ata;
• Micaele: 3 de tapioca, 2 de batata doce, 2 de tamarindo, 6 de caju, 4 de ata;
Ao final, Assis, Edson e Micaele perceberam que Jéssica não havia exposto o valor de cada sabor,
porém, cada um pagou um total de, respectivamente, R$44,00, R$41,00, R$42,00.
(a) (1,0) Micaele disse que não sabia o valor de cada sabor, mas que se o sabor caju custasse 3
reais e o sabor ata custasse 2 reais, ela conseguiria determinar o valor dos outros três sabores e a conta
fechava. Está correta a afirmação de Micaele? Se sim, quais os valores dos outros três sabores? Se
não, justifique.
(b) (1,0) Edson disse que também não sabia o valor de cada sabor, mas que se os sabores caju e ata
custassem 2 reais cada, ele conseguiria determinar o valor dos outros três sabores e a conta também
fechava. Está correta a afirmação de Edson? Se sim, quais os valores dos outros três sabores? Se não,
justifique.
(c) (1,0) Apresente uma terceira opção (mas que seja coerente) para os valores de cada sabor de
modo que o total pago por cada cliente continue sendo R$44,00, R$41,00, R$42,00 respectivamente.

1

A montagem e resolução correta do sistema desta questão, valem 2,0 pontos
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