
Exercícios de Programação Matemática – 23/03/2010 
Questão 1. Você possui um depósito de trigo com capacidade para 20000 sacas. No começo do mês 1 você dispõe de 
6000 sacas de trigo em estoque. Em cada mês, o trigo pode ser comprado e vendido. Os preços de compra e venda (por 
1000 sacas) são dados na tabela abaixo. A seqüência de eventos durante cada mês é a seguinte: (1) você observa seu 
estoque inicial de trigo; (2) você pode vender uma quantidade de trigo, não superior ao seu estoque inicial, pelo preço de 
venda do respectivo mês; (3) você pode comprar (pelo preço de compra do respectivo mês) tanto trigo quanto você 
quiser, respeitando a limitação de capacidade do depósito. Seu objetivo é formular o problema de forma a maximizar o 
lucro nos próximos dez meses. 

 
Apresente um modelo matemático de modo a minimizar o problema acima. 
 
Questão 2 Considere o problema linear abaixo: 
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(a) Determine a solução do problema pelo método gráfico. 
(b) Escreva o problema na forma padrão. 
(c) O conjunto S das soluções factíveis é limitado? Justifique. 
(d) Existem apenas duas soluções ótimas? Justifique. 
(e) Existe uma infinidade de soluções ótimas? Justifique. 
(f) Defina solução básica (considerando a forma padrão) e apresente uma solução básica. 
(g) Defina solução factível e apresente uma solução para o problema que não seja básica. 
 
Questão 3. A empresa de produção de azeite Azeitex S.A. oferece quatro tipos de azeite ao cliente: azeite do tipo 1 
(azeite extra virgem com porcentagem de ácido oléico inferior a 1%),  azeite do tipo 2 (virgem, com acidez entre 1% e 
2%), azeite do tipo 3 (corrente, com acidez entre 2% e 3.3%) e azeite do tipo 4 (com acidez superior a 3.3%, utilizado em 
industria de refinação, saboaria, farmácia e cosmética). O processo produtivo de qualquer tipo de azeite é constituído por 
três etapas: prensagem, refinação e embalamento, sendo que as respectivas limitações mensais são de 650, 700 e 700 
horas-máquina.  Cem litros de azeite do tipo 1 necessitam de 1h-m de prensagem, 2h-m de refinação e 1.5h-m de 
embalamento. O azeite do tipo 2 necessita de 1.5, 1.5, 1.25h-m respectivamente. O azeite do tipo 3 necessita de 0.75, 2.5, 
1.25, respectivamente. Por fim, o azeite do tipo 4 precisa de 1.25, 1.5, 1.5h-m, respectivamente. Devido à utilização 
diferente de cada uma das etapas do processo produtivo, cada tipo de azeite tem uma margem bruta diferente. Assim 
sendo, o azeite tipo 1 tem uma margem de $40 para cada 100 litros, o azeite do tipo 2, de $32, o azeite do tipo 3, de $35 e 
o azeite do tipo 4, de $36. Formalize o problema por forma a maximizar o lucro e responda às questões. 

a) É possível usar o método gráfico para resolver o problema, justifique? Em caso afirmativo, indique o modelo 
matemático para determinar o plano de produção ótimo para a Azeitex. 
b) Considere agora que a empresa tenha que produzir uma quantidade maior de azeite devido a uma encomenda de 
última hora. Este cliente necessita de, pelo menos, 10000 litros de azeite tipo 3 e 5000 litros de azeite tipo 4. 
Reescreva a nova formulação matemática do problema, definindo cada variável utilizada.  
c) Se a empresa tivesse que produzir, pelo menos, 250000 litros de azeite tipo 3 e tipo 4, qual seria a formulação 
matemática do problema que representaria esta situação? 

 
Questão 4. Uma fábrica de computadores produz dois modelos de microcomputadores A e B. O modelo A fornece um 
lucro de $ 18,00 e B, de $ 30,00.. O modelo A requer, na sua produção, um gabinete pequeno e uma unidade de disco. O 
modelo B requer 1 gabinete grande e 2 unidades de disco. Existem no estoque 60 do gabinete pequeno, 50 do gabinete 
grande e 120 unidades de disco. Devido as soluções do mercado, a produção mínima dos microcomputadores deve ser de 
20 unidades.  Pergunta-se: 
a) Qual deve ser o esquema de produção que maximiza o lucro? Modele e resolva o problema pelo método gráfico.  
b) Suponha que produção mínima de microcomputador A seja de 40 unidades. A solução obtida no item anterior 
continua ótima? Existe alguma redundância?   
c) Modifique os custos dos produtos para que se obtenha múltiplas soluções ótimas.  
d) Adicione uma restrição adicional dizendo o seu significado para que se obtenha em (a) uma solução ótima degenerada. 


