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PROFESSOR: Carlos Rodrigues da Silva 
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1º Argumente como e porquê o processo de globalização tem afetado os meios de produção. Discuta 
sobre a importância da formação dos blocos econômicos, bem como de que forma isso pode afetar os 
diversos envolvidos nesse processo. 
 

2º Argumente sobre a importância de o Administrador saber determinar, quando do Projeto do Sistema de 
Produção, a Capacidade de Produção. 
 

3º A determinação da localização de instalações é importante tanto em novos empreendimentos quanto 
para aquelas que estão operando no mercado. Argumento sobre essa importância, destacando alguns dos 
fatores determinantes nas decisões de localização. 
 

4º A Philips produz uma média de 3.108 lâmpadas por hora, operando durante 08 horas por dia (2ª a 6ª 
feira) e 04 horas no sábado. A programação de produção nas próximas semanas é: 1ª Semana = 96.535; 2ª 
Semana = 101.207; 3ª Semana = 85.642; 4ª Semana = 93.751; 5ª Semana = 90.000: a) Qual a capacidade 
de produção da fábrica? b) Qual o percentual de utilização da fábrica (por semana e total – quantidade e 
percentual)? e, c) qual a ociosidade da fábrica (por semana e total – quantidade e percentual). 
 

5º A Coffap opera durante 06 horas por dia. Sua capacidade de produção é de 96 jogos de freios por hora. 
Estão previstas para as próximas semanas as seguintes metas de produção: 

 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana 5ª Semana 
Produção 2.120 2.860 2.780 2.570 1.980 
1. Determinar a capacidade de produção semanal, considerando-se uma semana de 5 dias úteis.  
2. Determinar também a utilização média da capacidade de produção que a fábrica estará utilizando, 
com base na programação dos períodos apresentados. 
3. Pensando em novos compromissos, qual a quantidade que a Coffap pode se compromissar em vender, 
considerando que a produção supra apresentada, visa a atender compromissos já firmados (por semana e 
total – quantidade e percentual). 
 

6º A Pirelli opera durante 06 horas por dia. Sua capacidade de produção é de 200 pneus por hora. Estão 
previstas para as próximas semanas as seguintes metas de produção: 

 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana 5ª Semana 
Produção 4.120 5.860 4.780 5.570 5.980 
1. Determinar a capacidade de produção semanal, considerando-se uma semana de 5 dias úteis.  
2. Determinar também a utilização média da capacidade de produção que a fábrica estará utilizando, 
com base na programação dos períodos apresentados. 
 

7º Uma fábrica opera durante 08 horas por dia de segunda a sexta-feira e 04 horas no sábado. A 
capacidade de produção da fábrica é de 160 tubos de concreto por hora. A programação das próximas 
semanas de montagem é a seguinte: 
            Semana      1      2      3     4  . 
 Nº de montagens 6.750   6.200   7.000           5.000 
Determinar a capacidade e ociosidade da fábrica em montagens semanais, bem como a porcentagem da 
capacidade que a fábrica estará utilizando, com base na programação das próximas quatro semanas. 
 

8º Uma fábrica opera durante 08 horas por dia. A capacidade de produção da fábrica é de 80 caixas de 
transmissão por hora. A programação das próximas semanas de montagem é a seguinte: 



 2

            Semana      1      2      3     4  . 
 Nº de montagens 2.500   3.200   2.800           2.500 
 Determinar a capacidade normal da fábrica em número de montagens semanais (semana de 5 dias 
úteis). Determinar também a porcentagem média de capacidade que a fábrica estará utilizando, com base 
na programação das próximas quatro semanas. 
 
9º Visando a determinar o ponto de equilíbrio, a empresa Produções SA, constatou que, para sua 
manutenção, mantém um custo fixo R$ 316.657.530,00 (Trezentos e dezesseis milhões, seiscentos e 
cinqüenta e sete mil, quinhentos e trinta Reais) e para sua produção, tem o custo direto de produção 
orçado em aproximadamente R$ 29.986.31 (Vinte e nove mil novecentos e oitenta e seis Reais e trinta e 
um centavos). Como o seu produto está sendo comercializado no mercado a R$ 38.563,00 (Trinta e oito 
mil, quinhentos e sessenta e três Reais), qual é a produção necessária para que a empresa atinja seu 
equilíbrio financeiro? e, qual a produção necessária para propiciar um lucro de 15% sobre o custo fixo. 
 
10º A Fábrica de Tecidos Só Panos Ltda está, pensando em instalar-se em Andradina, chegou aos 
seguintes dados:  Os Custos fixos para manutenção da empresa estão orçados em R$ 2.185.000,00 (dois 
milhões, cento e oitenta e cinco mil Reais); os custos diretos de produção estão orçados em 
aproximadamente R$ 1.243,00 (vinte e sete mil e oitocentos Reais);  o seu produto está sendo vendido no 
mercado por R$ 2.500,00 (trinta e três mil e quinhentos Reais). Determinar: 
a) O ponto de equilíbrio do projeto; 
b) A produção necessária para proporcionar um lucro mensal de 15% do Custo Fixo. 
 
11º Ao analisar um determinado projeto, encontramos as seguintes informações: Os Custos fixos para 
manutenção empresa é de R$ 248.500.000,00 (Duzentos e quarenta e oito milhões e quinhentos mil 
Reais); os custos diretos de produção estão orçados em aproximadamente R$ 21.230,00 (vinte e um mil 
duzentos e trinta Reais); esse produto está sendo vendido no mercado por R$ 34.620,00 (trinta e quatro 
mil seiscentos e vinte Reais). Determinar: 
a) O ponto de equilíbrio do projeto; 
b) A produção necessária para proporcionar um lucro mensal de 18% do Custo Fixo. 
 
12º Uma empresa de liquidificadores decidiu investir no Estado de Mato Grosso do Sul. Para decidir onde 
construir suas instalações analisou as condições de apoio Fiscal e outras, resumindo a três opções: 
 Aparecida do Tabuado Paranaíba Cassilândia 
Custos Fixos Anuais 135.000,00 180.000,00 168.000,00
Custo Unitário 71,80 68,35 67,96
A expectativa de venda é de 68.000 liquidificadores por ano a um preço médio de R$ 96,50. 
a) Qual a melhor localização considerando-se o lucro esperado em cada localidade? 
b) Qual seria a melhor localização se a escolha fosse com base no menor ponto de equilíbrio? 
 
13º A Honda está expandindo suas empresas para instalar uma nova fábrica, analisou, em nível nacional, 
as condições de apoio Fiscal, infra-estrutura, Matéria Prima, Mão de obra e outras resumiu as três opções: 
 Belo Horizonte Curitiba Florianópolis 
Custos Fixos Anuais 21.568.000,00 21.800.000,00 21.400.000,00
Custo Unitário 3.226,00 3.198,00 3.219,00
A expectativa de venda é de 63.000 motocicletas por ano a um preço médio de R$ 4.450,00. 
a) Qual a melhor localização para a Honda considerando-se o lucro esperado em cada localidade? 
b) Qual seria a melhor localização se a escolha fosse com base no menor ponto de equilíbrio? 
c) Considere as situações “a e b” para os preços da Honda “100”, cujo preço é de R$ 3.500,00. 
 
14º Para abrir a sua nova fábrica a Byte On verificou os custos para seu novo investimento. Após 
pesquisas e considerações de infra-estrutura e demais estudos chegou á expectativa de venda de 80.000 
microcomputadores, a um preço médio de R$ 3.186,00 e aos seguintes custos:  
 Aparecida do Tabuado Cassilândia Paranaíba Três Lagoas 
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Custos Fixos Anuais 22.867.950,00 23.196.767,00 23.516.746,00 22.995.086,00
Custo Variável 2.100,00 2.086,00 2.082,00 2.093,00
a) Qual a melhor localização para a Byte On considerando-se o lucro esperado em cada localidade? 
b) Qual seria a melhor localização se a escolha fosse com base no menor ponto de equilíbrio? 
c) Considere as situações “a e b” se para os preços um micro-computador a R$ 2.850,00. 
d) Considere as situações “a e b” se para os preços um micro-computador a R$ 3.850,00. 
 
15º Duas máquinas estão sendo consideradas opcionalmente para aquisição, sendo que ambas estão 
destinadas à mesma finalidade. A máquina A é um modelo mais antigo que a máquina B, com um preço 
menor, mas exigindo maiores despesas de manutenção. A estrutura de custos fixos anuais (manutenção + 
depreciação) e custos diretos por unidades processadas são a seguinte: 

Máquina Depreciação Manutenção Custos Fixos C. Diretos Cap./ano 
A 3.500.000,00 2.800.000,00 6.300.000,00 12.575,00 11.000
B 11.500.000,00 1.500.000,00 13.000.000,00 11.420,00 18.000

Supondo que a qualidade do desempenho das duas máquinas seja a mesma, determinar qual delas deve 
ser adquirida nos casos de uma demanda anual igual a 6.000, 12.000 e 20.000 unidades processadas. 
 
16º Visando modificar o sistema de Produção de calçados, a Pênalti efetuou um levantamento no 
mercado, que a conduziu a quatro opções. Considerando que os custos de aquisição das mesmas estão 
assemelhados, foi solicitado que se analisasse as características seguintes, considerando as seguintes 
demandas variadas: 3.800, 10.000, 18.000 ou 26.000, qual seria sua decisão em cada uma das situações 
de produção? e qual seria a sua decisão final? 
 Bosh Sthil Cônsul G.E. 
Depreciação 450.000,00 748.000,00 750.000,00 1.192.000,00
Manutenção 285.000,00 350.000,00 536.000,00 436.000,00
Custos Fixos 735.000,00 1.098.000,00 1.286.000,00 1.628.000,00
Custos Diretos 4.486,00 4.461,00 4.373,00 4.265,00
Capacidade por colheita 
(ton.) 

7.000 10.500 9.000 8.600

 
17º Pensando em ampliar suas condições de colheita a fazenda Dama resolveu investir na aquisição de 
uma colheitadeira. Após pesquisa de mercado, suas opções resumiram-se a três marcas (Ford, Massey 
Fergusson e Jeep), as quais apresentaram as seguintes características: 
 Ford Massey Fergusson Jeep 
Depreciação 500.000,00 830.000,00 750.000,00
Manutenção 375.000,00 470.000,00 405.000,00
Custos Fixos 875.000,00 1.300.000,00 1.155.000,00
Custos Diretos 2.718,00 2.630,00 2.650,00
Capacidade por colheita 
(ton.) 

7.000 10.500 9.000

Após testes iniciais ambas as máquinas tiverem desempenho similar, restando, quanto a decisão de compra 
das mesmas, o fator custo por colheita. Calcular seus custos com as colheitas de: 4.500, 8.000, 15.000 e 
23.000 toneladas. E, qual seria sua decisão final, quanto ao investimento a ser realizado? Justifique. 
 
18º A rede de Supermercados Passarelli está considerando a possibilidade de instalar-se em Paranaíba. 
Ao analisar os levantamentos iniciais puderam constatar os seguintes dados: De Segunda à Sexta-feira a 
média de clientes que passarão pelos caixas é de 5.000 clientes, enquanto que no Sábado essa média sobe 
para 9.200 clientes; a média de atendimento por cliente é de 3,0 minutos (três minutos) para o 
atendimento entre um cliente e outro; cada caixa deverá trabalhar por 06:00 horas ininterruptas; o 
supermercado atenderá das 07:00 às 19:00hs. Qual a quantidade de caixas que deverá funcionar durante 
os dias de semana e qual a quantidade que deverá funcionar no sábado? 
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19º Os Supermercados Proença estão considerando a possibilidade de instalarem-se em Andradina. Ao 
analisarem os levantamentos iniciais puderam constatar os seguintes dados: De Segunda à Sexta-feira a 
média de clientes que passam pelos caixas é de 3.700 clientes, enquanto que no Sábado essa média sobe 
para 5.500 clientes; a média de atendimento por cliente é de 3,5 minutos (três minutos e trinta segundos) 
para o atendimento entre um cliente e outro; cada caixa deverá trabalhar por 06:00 horas ininterruptas; o 
supermercado atenderá das 07:00 às 19:00 hs. Quantos guichês e qual a quantidade de caixas que deverá 
funcionar durante os dias de semana e qual a quantidade que deverá funcionar no sábado? 
 
20º Os Supermercados Proença está considerando a possibilidade de instalar-se em Andradina. Ao 
analisar os levantamentos iniciais puderam constatar os seguintes dados: De Segunda à Sexta-feira a 
média de clientes que passam pelos caixas é de 4.980 clientes, enquanto que no Sábado essa média sobe 
para 8.670 clientes; a média de atendimento por cliente é de 3,5 minutos (três minutos e trinta segundos) 
para o atendimento entre um cliente e outro; cada caixa deverá trabalhar por 06:00 horas ininterruptas; o 
supermercado atenderá das 07:00 às 19:00hs. Qual a quantidade de caixas que deverá funcionar durante 
os dias de semana e qual a quantidade que deverá funcionar no sábado? 
 
21º Ao se instalar um pedágio na BR 1000, o administrador do pedágio considera que a construção 
superestimou a quantidade de veículos que passariam pelo pedágio. Ao fazer um levantamento encontrou 
os seguintes dados: Considerando-se somente o trajeto capital-interior, passam pelo citado pedágio 5.150 
veículos; estima-se um intervalo de 1,5 minutos (um minuto e trinta segundos) para o atendimento entre 
um veículo e outro; cada caixa deverá trabalhar por 06:00 horas ininterruptas. Qual a quantidade de 
caixas que deverá funcionar por dia? 
 
22º Para instalar um pedágio na Rodovia Marechal Rondon, o administrador encontra os seguintes dados: 
somente no trajeto capital-interior, passam pelo citado pedágio 6.706 veículos; estima-se um intervalo de 
1,5 minutos para o atendimento entre um veículo e outro; cada caixa deverá trabalhar por 06:00 horas 
ininterruptas. Qual o número de guichês que deverá funcionar por dia? e, a qual a quantidade de 
funcionários que deverão trabalhar por dia? 
 
23º Ao se instalar um pedágio na Rodovia Marechal Rondon, o administrador do pedágio considera que a 
construção superestimou a quantidade de veículos que passariam pelo pedágio. Ao fazer um 
levantamento, foram encontrados os seguintes dados: Considerando-se somente o trajeto capital-interior, 
passam pelo citado pedágio 9.125 veículos; estima-se um intervalo de 1,5 minutos (um minuto e trinta 
segundos) para o atendimento entre um veículo e outro; cada caixa deverá trabalhar por 06:00 horas 
ininterruptas. Qual a quantidade de caixas que deverá funcionar por dia? 
 
 
24º Uma empresa procurou avaliar suas conclusões através de uma análise dimensional de três 
localidades, com os seguintes dados: 
 Aparecida do Tabuado Cassilândia Paranaíba Peso 
Valor da Construção 86.750,00 78.000,00 69.000,00 4 
Custo do Terreno 47.000,00 49.000,00 42.830,00 1 
Custo c/ M.O.(treinamento)  58.000,00 45.350,00 63.000,00 3 
Vias de Acesso 2 6 4 5 
Urbanização 5 2 6 3 
Rede hospitalar 6 3 6 2 
Os valores dos fatores qualitativos das (Vias de Acesso, Urbanização e Rede  hospitalar) foram obtidos de 
uma escala desde 1(excelentes) até 10 (muito ruim). Quais foram os dados obtidos para a tomada de 
decisão. Qual a sua decisão? Porquê? 
 
25º Uma empresa, pensando em instalar-se em nossa região, solicitou um estudo. Após levantamentos 
chegou aos dados abaixo. De posse dos dados abaixo lhe solicitou avaliar suas conclusões através de uma 
análise dimensional das localidades. Qual a sua decisão? Porque? 
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 Apda Tabuado Cassilândia Paranaíba Três Lagoas Peso 
Terreno 35.000,00 38.000,00 32.000,00 43.000,00 2 
Construção 82.000,00 79.000,00 75.000,00 85.000,00 4 
Transportes 18.000,00 16.000,00 19.000,00 17.000,00 4 
Treinamento M.O. 33.000,00 28.000,00 34.000,00 31.000,00 2 
Matéria-prima 68.000,00 76.000,00 72.000,00 63.000,00 3 
Rede elétrica 7 4 6 5 2 
Esgoto 5 6 5 7 5 
Urbanização 8 3 6 5 1 
Vias de Acesso 2 3 5 4 5 
 

26º Uma empresa, pensando em instalar-se em nossa região, solicitou um estudo. Após levantamentos 
chegou aos dados abaixo. De posse dos dados abaixo lhe solicitou avaliar suas conclusões através de uma 
análise dimensional das localidades. Qual a sua decisão? Porque? 
 Castilho Murutinga do Sul Andradina Mirandópolis Peso 
Terreno 41.500,00 42.000,00 43.100,00 36.800,00 2 
Construção 63.000,00 64.200,00 63.350,00 65.000,00 4 
Transportes 18.000,00 16.000,00 15.000,00 17.000,00 4 
Treinamento M.O. 33.000,00 28.000,00 22.000,00 31.000,00 2 
Matéria-prima 68.000,00 76.000,00 64.000,00 53.000,00 3 
Rede elétrica 7 4 6 5 2 
Esgoto 5 6 5 6 5 
Urbanização 6 3 6 5 1 
Vias de Acesso 3 3 4 4 5 
 

27º A Rede Carrefour estuda a instalação da matriz brasileira. Após estudos, chegou aos dados abaixo, e 
solicitou a você que efetue uma análise dimensional das localidades: Qual a melhor localização? Porquê? 
 Florianópolis São Paulo Goiânia Salvador  
Matéria-prima 72.000,00 76.000,00 64.000,00 69.000,00 3 
Construção 81.000,00 79.000,00 75.000,00 81.000,00 1 
Transportes 26.000,00 23.000,00 19.000,00 24.000,00 2 
Treinamento M.O. 21.000,00 28.000,00 23.000,00 30.000,00 4 
Eletrificação 6 4 6 6 3 
Esgoto 7 4 8 5 2 
Urbanização 4 3 2 2 5 
Vias de Acesso 2 4 5 4 4 
 

28º Uma empresa de informática pretende abrir cinco filiais nos bairros abaixo descritos, com intervalo 
de dois meses, sendo que tais filiais deverão atender aos outros bairros enquanto não abre a filial no seu 
bairro, após pesquisa chegou às características abaixo e solicitou uma análise dos dados, através do 
modelo de Ardalan. Qual é a sua orientação cronológica para a localização das referidas filiais. 

 
Do bairro 

Distância (km) para a escola 
Localizada no bairro 

 
População 

Peso Relativo 
da População 

B1 B2 B3 B4 B5 
B1 0 2 4,5 3 5 28.000 1,0 
B2 2 0 5,5 4 4,5 35.000 0,7 
B3 4,5 5,5 0 3,5 3 15.000 1,5 
B4 3 4 3,5 0 5,5 26.000 1,2 
B5 5 4,5 3 5,5 0 30.000 0,9 

 

29º A Uniderp pretende abrir três novas faculdades na região noroeste paulista, com intervalo de um ano, 
inicialmente as faculdades deverão atender às outras cidades enquanto não abre a filial nas mesmas. Após 
pesquisas, chegou-se às características abaixo e solicitou uma análise dos dados, através do modelo de 
Ardalan. Qual é a sua orientação cronológica para a localização das referidas filiais. 
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Do bairro 

Distância (km) para a escola 
Localizada no bairro 

 
População 

Peso Relativo 
Da População

Castilho I.Solteira Andradina Mirandópolis 
Castilho 0 55 25 70 23.000 1,5 
I. Solteira 55 0 75 120 45.000 1,8 
Andradina 25 75 0 45 56.000 1,4 
Mirandop. 70 120 45 0 32.000 0,9 
 

30º A Socan pretende abrir cinco novas faculdades na região noroeste paulista, com intervalo de um ano, 
inicialmente as faculdades deverão atender às outras cidades enquanto não abre a filial na mesma, após 
pesquisa chegou-se às características abaixo. Considerando o modelo de Ardalan, qual é sua orientação 
cronológica para a instalação das faculdades. 

 
Do bairro 

Distância (km) para a escola 
Localizada no bairro 

 
População 

Peso Relativo
da População 

 Andradina Castilho I.Solteira Mirandop T. Lagoas   
Andradina 0 23 78 49 48 54.000 1,4 
Castilho 23 0 55 72 25 23.000 1,8 
I. Solteira 78 55 0 157 67 27.000 2,1 
Mirandop. 49 72 157 0 97 36.000 1,2 
T. Lagoas 48 25 67 97 0 74.000 1,6 
 

31º A Socan pretende abrir cinco novas faculdades na região noroeste paulista, com intervalo de um ano, 
inicialmente as faculdades deverão atender às outras cidades enquanto não abre a filial na mesma, após 
pesquisa chegou-se às características abaixo. Considerando o modelo de Ardalan, qual é sua orientação 
cronológica para a instalação das faculdades. 

 
Do bairro 

Distância (km) para a escola 
Localizada no bairro 

 
População 

Peso Relativo 
Da População

T.Lagoas Castilho I.Solteira Andradina Mirandop 
T. Lagoas 0 25 67 50 95 68.000 1,1 
Castilho 25 0 55 25 70 23.000 1,6 
I. Solteira 67 55 0 75 120 45.000 1,8 
Andradina 50 25 75 0 45 56.000 1,2 
Mirandop. 95 70 120 45 0 32.000 0,9 
 

32º A ELEKTRO Eletricidade e Serviços S.A., ao assumir o atendimento dos Serviços anteriormente 
atribuídos à CESP, resolveu montar um único polo de atendimento que permitisse acessar às quatro 
usinas limítrofes com o Estado de Mato Grosso do Sul: Ilha Solteira, Água Vermelha*, Jupiá e Porto 
Primavera. 
      
    n - Água Vermelha (415,608) 
    
     
  n - Ilha Solteira (106,407)         
  
        n - Porto Primavera (817,201) 
     n - Jupiá (513,109) 
 
* Os custos de locomoção entre as unidades se eqüivalem; A ELEKTRO está interessa na proporção de 
Receita propiciada por cada Usina, obteve os seguintes dados: Água Vermelha R$ 16.500.000,00; Ilha 
Solteira R$ 27.000.000,00; Usina de Jupiá R$ 33.500.000,00; e Porto Primavera R$ 14.800.000,00. 
Através do método de Centro de Gravidade, qual a melhor localização para o polo de atendimento? 
 

33º Uma editora vai se instalar na nossa região. As localizações podem ser bem caracterizadas pelas 
coordenadas relativas que estão mostradas na figura abaixo, apresentando os custos/km e demanda de 
mercados, abaixo. Determine a localização ideal para a nova fábrica, utilizando o centro de gravidade. 
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  n - Andradina (31,87) 
   n - Guaraçaí (46,76) 

          n - Araçatuba (116,64) 
 
 n - Dracena (17,32) 
 
      n - Adamantina (73,11) 
 
 Andradina Guaraçaí Araçatuba Dracena Adamantina 
Demanda 45.000 18.000 160.000 54.000 63.000 
Custo Km 2,21 2,47 1,16 1,83 1,49 

 

34º A Cia Votorantins vai instalar sua nova fábrica na região das Vilas. As orientações desses mercados 
podem ser bem caracterizadas pelas coordenadas relativas que estão mostradas na figura abaixo. 
 

    n - Vila Velha (110,155) 
 

  n - Vila Nova (50,145) 
 
 n - Outras Vilas (10,135) 
    n - Vilas Boas (60,128) 
    
         n - Fernando Vilas (155,116) 
 
   n - Vilário (50,100) 
  n - Vila Sézamo (30,94)         
  

   n - Vilarejo (80,78) 
          n - Vilão (160,60) 
 

E apresentou os seguintes custos por quilômetro e a demanda dos mercados. 
 V. Velha V.Nova O.Vila V. Boas F. Vilas Vilário V.Sézamo Vilarejo Vilão 
Demanda 75.000 68.000 43.000 50.000 60.000 52.000 48.000 57.000 55.000 
Custo Km 0,47 0,58 0,50 0,56 0,62 0,58 0,65 0,49 0,48 

Determine a localização ideal para sua nova fábrica, utilizando o método do centro de gravidade. 
 

35º Uma editora vai se instalar na região dos Grandes Autores. As localizações podem ser bem 
caracterizadas pelas coordenadas relativas que estão mostradas na figura abaixo. 
 
 n - Gil Vicente (10,168) 
 

       n - Rui Barbosa (120,144) 
 
                n - Castro Alves (146,120) 
       n - Machado de Assis (105,108) 
 
   n - Padre Vieira (45,84) 
 
     n - Olavo Bilac (75,60) 
  n - José de Alencar (25,48) 
 
          n - J. Amado (150,24) 
      n - Fernando Pessoa (90,12) 
E apresentou os seguintes custos por quilômetro e a demanda dos mercados. 
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 J. Amado RBarbosa C. Alves M. Assis F. Pessoa P. Vieira J. Alencar GVicente O. Bilac 
Demanda 68.000 58.000 43.000 75.000 60.000 49.000 51.000 54.000 63.000 
Custo Km 0,47 0,88 0,95 1,06 0,62 0,58 0,61 0,59 0,48 

Determine a localização ideal para sua nova fábrica, utilizando o método do centro de gravidade. 
 
 

36º Na A, B, C, D, E, F, G e H representam oito bairros que estão sob estudo para instalação do Corpo de 
Bombeiros. Onde quer que se localize, atenderá, também, as outras sete regiões. Supondo-se que haja um 
equilíbrio do número de atendimentos, deseja-se que a instalação minimize o tempo máximo de acesso a 
cada uma das áreas servidas. Com os dados da malha abaixo, onde deverá se instalar? 
 

 
 
 
 
 

37º Na malha abaixo, A, B, C, D, E, F, G e H representam oito bairros que estão sob estudo para 
instalação do Corpo de Bombeiros. Onde quer que se localize, atenderá, também, as outras sete regiões. 
Supondo-se que haja um equilíbrio do número de atendimentos, deseja-se instalar o Corpo de Bombeiros 
de forma a minimizar o tempo máximo de acesso a cada uma das áreas servidas. Considerando-se os 
dados da malha abaixo, onde deve se instalar o Corpo de Bombeiros? 
 

 
 
 
 

11 min

5 min 

2 min 

5 min 

7 min 

3 min 

2 min 

2 min
5 min 

2 min

3 min 
2 min 

6 min

3 min 

12 min

5 min 

3 min 

12 min

8 min 

3 min 

8 min 

2 min
6 min 

2 min

3 min 
2 min

6 min

2 min 
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38º Na malha abaixo, A, B, C, D, E, F, G e H representam oito bairros que estão sob estudo para 
instalação do Corpo de Bombeiros. Onde quer que se localize, atenderá, também, as outras sete regiões. 
Supondo-se que haja um equilíbrio do número de atendimentos, deseja-se instalar o Corpo de Bombeiros 
de forma a minimizar o tempo máximo de acesso a cada uma das áreas servidas. Considerando-se os 
dados da malha abaixo, onde deve se instalar o Corpo de Bombeiros? 
 

 
 
 
39º Na malha abaixo, A, B, C, D, E, F e G representam sete bairros que estão sob estudo para instalação 
de um Pronto Socorro. Onde quer que se localize, atenderá, também, as outras seis regiões. Supondo-se 
que haja um equilíbrio do número de atendimentos, deseja-se instalar o Pronto Socorro de forma a 
minimizar o tempo máximo de acesso a cada uma das áreas servidas. Considerando-se os dados da malha 
abaixo, onde deve se instalar o Pronto Socorro? 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

9 min 

4 min 5 min 

3 min 
3 min 

6 min 
6 min 

2 min 

3 min 

8 min 7 min

2 min 

9 min 

3 min 

3 min 

4 min 

2 min 

3 min 

2 min 

4 min
7 min 

2 min

4 min 
2 min 

6 min

4 min 
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40º Na malha abaixo, A, B, C, D, E, F, G e H representam oito bairros que estão sob estudo para 
instalação do Corpo de Bombeiros. Onde quer que se localize, atenderá, também, as outras sete regiões. 
Supondo-se que haja um equilíbrio do número de atendimentos, deseja-se instalar o Corpo de Bombeiros 
de forma a minimizar o tempo máximo de acesso a cada uma das áreas servidas. Considerando-se os 
dados da malha abaixo, onde deve se instalar o Corpo de Bombeiros? 
 

 
 
 
 
 
Fórmulas: 
 

* Ponto de Equilíbrio ⇒ q =       CF      _ ⇒ q =     CF + L   _ 
              PV - CVu           PV - CVu 
 
* Planejamento de Pessoal  ⇒ ni    =   Σ ti Ni  _ 
          60 T e 
 
* Capacidade de Máquinas  ⇒ mi    =   Σ t N   .   
          60 h e 
 

* LT = RT – CT  ⇒ RT = PVu  ⇒ CT = CF + CD (ou CVu)  
 
* Análise dimensional ⇒ ni    =  ⎛  F1.1_⎞P1  ⎛  F1.2_⎞P2 ... ⎛  F1.n_⎞Pn    
       ⎝  F2.1  ⎠     ⎝  F2.2  ⎠ ⎝  F2.n  ⎠ 
 
* Centro de Gravidade ⇒ Gx    =   Σ dix pi Ni _ 
           Σ pi Ni  
    ⇒ Gy    =   Σ diy pi Ni _ 
           Σ pi Ni  
 

Bom trabalho!   
 

7 min 

5 min 

3 min 

6 min 

6 min 

3 min 

2 min 

2 min
5 min 

2 min

4 min 
3 min 

6 min

4 min 


