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MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II 
 
(Responde soamente aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 
1 = 3 puntos, exercicio 2 = 3 puntos, exercicio 3 = 2 puntos, exercicio 4 = 2 puntos) 

OPCIÓN A 

1. Dadas as  matrices 𝐴𝐴 = �1 𝑎𝑎
0 −1    �, B=�𝑏𝑏    1 

0 −1� e  C=�0    𝑐𝑐
0 −𝑐𝑐�   

Calcula as matrices B - C e  A·B. Calcula os valores de a, b e c que verifican B - C =A·B  

2. Dada a función f (x) = x3 − 3x2 + 2x,  
a) Calcula a primitiva F de f verificando que F (2) = 1. b) Estuda o crecemento e decrecemento e representa 
graficamente a función f. 
c) Calcula a área limitada pola curva f(x) e o eixe X entre x = 0 e x =2.  
 
3. O peso (en gramos) das empanadas que saen dun forno segue unha distribución normal cunha desviación típica 
de 120 gramos. Se se estableceu o intervalo (1499,9; 1539,1) como intervalo de confianza para a media a partir 
dunha mostra de 144 empanadas a) cal é o valor da media mostral?, con que nivel de confianza se construíu o 
intervalo? b) Cantas empanadas, como mínimo, deberíamos pesar para que o nivel de confianza do intervalo 
anterior sexa do 99%? 
 
4. Nunha empresa, o 20% dos traballadores son maiores de 30 anos, o 8% desempeña algún posto directivo e o 6% 
é maior de 30 anos e desempeña algún posto directivo. a) Que porcentaxe dos traballadores ten máis de 30 anos e 
non desempeña ningún cargo directivo? b) Que porcentaxe dos traballadores non é directivo nin maior de 30 
anos? c) Se a empresa ten 100 traballadores, cantos son directivos e non teñen máis de 30 anos? 
 

OPCIÓN B 
1. Unha pastelería fai con fariña e nata dous tipos de biscoitos: suave e duro. Dispón de 160 quilogramos de fariña 
e 100 quilogramos de nata. Para fabricar un biscoito suave necesita 250 gramos de fariña e 250 gramos de nata e 
para fabricar un biscoito duro necesita 400 gramos de fariña e 100 gramos de nata. Ademais o número de biscoitos 
suaves fabricados debe exceder ao menos en 100 unidades o número de biscoitos duros. Se os biscoitos suaves se 
venden a 6 € e os biscoitos duros a 4,5€, 
a) Formula un problema que controle a fabricación de biscoitos maximizando as vendas. b) Representa a rexión 
factible. c) Que cantidade se debe fabricar de cada tipo para maximizar ditas vendas? A canto ascenden? 
2. O salario diario dun mozo durante os cinco primeiros anos en determinada empresa axústase á seguinte 
función, onde t representa o tempo, en anos, que leva contratado: 

S(t)= 
2

35    se 0  t  1,
25 10t  se 1  t  2,

0.5t 4t 39  se 2  t  5
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a) Estuda o crecemento e decrecemento da función salario e represéntaa. b) En que momento tivo un salario 
máximo?  E mínimo? Calcula ditos salarios. 

3. O 30 % das estudantes dun instituto practica baloncesto. De entre as que practican baloncesto, o 40 % practica 
ademais tenis. De entre as que non practican baloncesto, un cuarto practica tenis. Elixida unha estudante dese 
instituto ao azar, a) Cal é a probabilidade de que practique ambos os deportes? b) Cal é a probabilidade de que 
practique tenis? c) Son independentes os sucesos “practicar tenis” e “practicar baloncesto”? 

4. Un consumidor cre que o peso medio dun produto é distinto do que indica o envase. Para estudar este feito, o 
consumidor toma unha mostra aleatoria simple de 100 produtos nos que se observou un peso medio de 245 g. 
Suponse ademais que o peso do produto por envase segue unha distribución normal con desviación típica 9 g. 
a) Constrúe un intervalo de confianza para o peso medio dese produto ao 95 % de confianza. 
b) Cal sería o tamaño muestral mínimo necesario para estimar o verdadeiro peso medio a partir da media mostral 
cun erro de estimación máximo de 2 g e un nivel de confianza do 90 %? 




