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Prof. Sérgio Altenfelder 
Comentário de duas questões que faltaram corrigir no curso de provas da CESGRANRIO. 

 

8.) A Tabela I apresenta as quantidades médias de combustível, em litros, vendidas 
semanalmente em três postos de abastecimento de uma mesma rede. O preço 
praticado em um dos postos é o mesmo praticado pelos outros dois. 
 
Esses preços, por litro, em duas semanas consecutivas, estão apresentados na 
Tabela II. 
 
 Tabela I Tabela II 

 Posto 1 Posto 2 Posto 3   Semana 1 Semana 2 

Etanol 20.200 22.000 21.000  Etanol R$ 2,48 R$ 2,52 

Gasolina 32.000 33.600 35.000  Gasolina R$ 2,69 R$ 2,71 

Diesel 18.000 23.000 24.500  Diesel R$ 1,98 R$ 2,02 

 
Com os dados das Tabelas I e II são montadas as matrizes A e B a seguir. 
 

A= 

















500.24000.23000.18

000.35600.33000.32

000.21000.22200.20
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02,298,1

71,269,2

52,248,2

 

 
Seja C2x3 a matriz que apresenta os valores médios arrecadados em cada um dos 
três postos, por semana, com a venda de combustíveis. 
Identificando-se At e Bt como as matrizes transpostas de A e de B, respectivamente, 
a matriz C é definida pela operação 
a.) A . B 
b.) At . Bt 
c.) B . A 
d.) Bt . A 
e.) Bt . At 
 
COMENTÁRIO:  
 
Para resolver esta questão você precisa analisar qual produto entre estas matrizes gerará 
os valores médios arrecadados. Em outras palavras, o valor médio é gerado pelo produto 
entre o volume em litros vendido por cada posto de um determinado produto e seu preço 
por litro. 
 
Por exemplo: 20.200 precisa ser multiplicado R$ 2,48 e depois por R$ 2,52 (valor arrecado 
pelo posto 1 do etanol). 32.000 precisa ser multiplicado R$ 2,69 e depois por R$ 2,71 
(valor arrecado pelo posto 1 da gasolina), etc... 
 
Analisando as alternativas: 
a.) A . B. ERRADA. Analisando o resultado do elemento a1,1, não faz sentido multiplicar os 
volumes de etanol vendidos de cada posto pelo preço do litro de cada produto. 
b.) At . Bt. ERRADA. Não faz sentido multiplicar uma matriz 3x3 por uma matriz 2x3. 
c.) B . A. ERRADA. Não faz sentido multiplicar uma matriz 3x2 por uma matriz 2x3. 
d.) Bt . A. CORRETO. Analisando o resultado do elemento a1,1, multiplicamos o preço do 
litro de cada produto pelo volume vendido de cada produto do posto 1. Analisando o 
resultado do elemento a1,2, multiplicamos o preço do litro de cada produto pelo volume 
vendido de cada produto do posto 2. 
e.) Bt . At. ERRADA. Analisando o resultado do elemento a1,1, não faz sentido multiplicar o 
preço do litro de cada produto pelo volume vendido de etanol de cada posto 1. 
 

È ISSO AÍ MOÇADA, FORÇA!!!! CONTINUEM ESTUDANDO FORTE. 
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9.) (CESGRANRIO) Se um conjunto de vetores é base de um espaço vetorial, então 
qualquer vetor desse espaço pode ser obtido através de combinações lineares dos 
vetores do conjunto. Qual dos conjuntos a seguir é uma base para o espaço vetorial 
IR2? 
a.) {(−1,2)} 
b.) {(1,1),(3,3)} 
c.) {(0,0), (3,4)} 
d.) {(3,1), (8,3)} 
e.) {(1,2), (3,5), (1,0)} 
 
COMENTÁRIO:  
 
Analisando as alternativas, eliminamos de imediato as alternativas A e E. Pois estas 
alternativas não geram base para o espaço vetorial IR2. A alternativa A gera base IR1 e a 
alternativa E gera base IR3. 
 
As demais alternativas B, C e D geram base IR2. 
 
Para continuar eliminando as alternativas, é necessário conhecer a condição de existência 
de uma base: PARA SER UMA BASE, O CONJUNTO DOS VETORES PRECISAM SER 
LINEARMENTE INDEPENDENTES E UM DOS VETORES DO CONJUNTO DE 
VETORES NÃO PODE SER NULO. 
 
A alternativa B está errada, o conjuntos dos vetores desta alternativa são linearmente 
dependentes. Veja a proporcionalidade entre eles.  
 
A alternativa C está errada pois existe um vetor nulo entre os vetores do conjunto. 
 
Alternativa D é a correta. 
 

VAMOS MOÇADA! COM PRESERVERANÇA CHEGAMOS LÁ!!!! 


