
 

 

Exame MACS: 2017- Fase 1 

Sugestões e comentários- Questões de exame: 

 

1.1) Divisor padrão e quota padrão. 

1.2) Método de Hamilton. 

 

2) Método de Condorcet- Comparações 2 a 2. 

 

3) Corresponde ao algoritmo de Prim. 

 

4) Tarifários. 

 

5.1) a expressão dá o total vendido até… 

Até início do dia 10, fazemos t=0 

Até final do dia 10, fazemos  t=1. 

Até início do dia 11, t=1 

Até final do dia 11 t=2 

Até final do dia 12 t=3 

Se for só no dia 12, fazemos b(3)-b(2) =… 

5.2) Problema com gráficos. Situação habitual.  

Desenhamos os gráficos de c(t) e de b(t) e procuramos no gráfico quando é 

que c é menor que b.  

 



6.1) Como são 14 valores ao todo, colocamos os 14 elementos ordenados do 

menor para o maior e depois procuramos os dois elementos centrais que são o 

7º e o 8º. 

Resposta C 

6.2) De acordo com os dados da tabela, somamos tudo e dividimos por 14. Dá 

260. 

Como passou de 260 para 292.5, a percentagem de aumento pode ser feita 

com a diferença (32.5)  a dividir pelo valor inicial (260) dá 32.5%. 

Também podia fazer por outro processo, inclusive com a regra dos 3 simples. 

6.3) Sábado e domingo corresponde a 328+312+344+288 =1272 e o total era  

3640. 

Obtemos a proporção de 0.35 

Como a margem de erro é metade da amplitude, substituímos na fórmula e, 

resolvendo a equação descobrimos o valor de z. 

6.4) Para resolver esta questão, deve observar que, ao iniciar a 3ª semana, o 

dia anterior foi o último dia da 2ª semana, que deu o valor 288, como pode ver 

na tabela anterior. 

Deste modo, na 2ª feira teremos 288-45=243; 3ª feira 243+10=253, na 4ª feira, 

temos 253+k. 

Como estes três dias têm de dar 734, resolvemos a equação e obtemos 238 

para a 4ª feira,o que corresponde a k=-15, pois 253-15=238. 

7) 7.1.1) P(HA)=P(H/A)*P(A) =0.7*0.4=0.28  28 % B 

7.1.2) P(J/M) problema habitual tipo probabilidade condicionada e regra de 

Bayes. 

7.2) Probabilidade simples. 

Se é no máximo 1 vez, então será zero vezes ou uma vez… 

 

 


