
 

 

Exame MACS: 2017- Fase 2 

Sugestões e comentários- Questões de exame: 

1.1) X + Z=602 + 157 =759 É mais de metade do total. 

Ao todo são 1450 e metade é 725 

1.2) Aplicação do Método de Hondt. 

2) Licitação secreta no caso das partes iguais. 

Podemos verificar que todos ficaram com bens que valem mais do que a parte 

que era justa para eles. 

O J tinha direito a 317 euros mas ficou com uma impressora que vale 400, por 

isso tem de pagar a diferença que é 400-317=83 

O C tinha direito a 344 mas ficou com algo que vale 400, logo tem de pagar a 

diferença que é 400-344=56   

O T tem direito a 258 mas ficou com um objeto que vale 302. Por isso tem de 

pagar 302-258=44. 

Como nenhum deles tem dinheiro a receber todos pagam o que devem pagar e 

ficamos com os pagamentos:    83+56+44= 183 euros 

que serão igualmente distribuídos pelo 3. Cada um recebe    183/3= 61 

Com este dinheiro, o J, que tinha pago 83 euros e agora recebe 61, fica com 

um saldo (negativo) de 83-61=22, que ainda é algo a pagar. 

O C que tinha pago 56 e agora recebe 61, fica com um saldo positivo de 61-56 

=5 euros  

O T que tinha pago 44 e agora recebe 61, fica com um saldo positivo de 61-44= 

17 euros. 

Visto em termos totais, faz sentido porque C e T Que têm saldo positivo 

recebem 5+17=22 e J tinha saldo negativo de 22. ( O valor tinha de dar igual 

Pois 22-22=0). 

 



 

3) Basta seguirmos o que é indicado no enunciado. 

Começamos no C5 e vamos seguindo para o mais próximo. Termina noutro.  
 
 
4) Juro a 360 dias é de 10%, pelo que o juro a 90 dias será 4 vezes menor, isto é 
10%/4 = 2.5% = 0.025.   Depois é só substituir na fórmula. 
 
 
5.1) questão habitual do modelo populacional logístico com o gráfico próprio 
deste tipo de modelo. 
 
 
5.2) Para A(2) fazemos subsituemos na fórmula. Se não der certo, verifique os 
detalhes com os parenteses: 
 

2350/(1+5*e^(-0.43*2)) = 754.2179… 

 

Depois somamos o 950 que dá 754+750=1704.  

 

Em seguida pedimos a tabela e dá t=6 que corresponde a 2006. 

 

6.1) Primeiro devemos completar a tabela que está incompleta. 

Notemos que 144 corresponde a 12% logo x corresponderá a 100%. Fazendo a 
regra dos 3 simples, obtemos x=1200, isto é, ao todo são 1200 elementos. 
 
A classe ]30, 40[ terá 35% de alunos porque a acumulada anterior era 65% e só 
falta 35% para chegar aos 100%. 
 
Deste modo, fazemos 35% de 1200 que dá 0.35*1200= 420 Este valor 420 vai 
para a coluna da esquerda, debaixo do número 336. 
 
Agora só falta um valor da coluna da esquerda que é o de cima. Fazemos 1200 
menos (144+336+420) e obtemos 300. 
 



Agora que já temos as frequências absolutas todas, olhamos para a marca de 
cada classe e escrevemos uma tabela com as seguintes colunas: 
(5 é a marca da classe [0, 10[, 15 é a marca da classe [10, 20[...) 
 

5 / 15/ 25/ 35 
e as respetivas frequências: 

300/ 144/ 336/ 420 
 

Depois vamos à calculadora e pedimos a média e o desvio padrão que dá 22.3 
para a média e 11.82 para o desvio padrão. 
 
fazendo média + devio padrão dá 34.12   que é maior que 30, por isso é a 
alínea B.   
 
6.2) Só falta calcular o valor de a.  
Como ao todo são 1200 e vimos que a frequência absoluta é 300, então a 
frequência relativa é 300/1200 = 0.25 =25%. 
 
7.1) Raparigas “pelo menos 3 vezes”: 3 ou 4 ou 5, logo 

106+60+43=209    209/350 = 57.7% 

 

7.2) Probabilidade simples.  

Sem repetição. 

Do mesmo sexo significa que são ambos rapazes ou ambos raparigas. 

Uma vez por ano 46+17=63 

 

7.3) aqui juntamos rapazes e raparigas e fazemos a referida tabela. Depois 

colocamos na calculador gráfica e pedimos as estatísticas. Obtendo n=500, 

média 2.72 e desvio padrão amostral 1.44. 

Depois é só substituir o temos o referido intervalo de confiança. 

 

 

 



8.1) Trata-se de uma distribuição de probabilidades. Olhando para a figura, 

temos que P(branco)=5/8 e que P(cinzento)=3/8 

Ao rodar duas vezes a parte cinzenta pode sair zero ou uma ou duas vezes. 

P(X=0)=P(branco)*P(Branco)=…(5/8)*(5/8) 

P(X=1)=P(Branco)*P(Cinzento)*2 =… 

P(X=2)= P(cinzento)*P(cinzento)=… 

 

8.2) para esta questão devemos ter em conta que P(Branco)=5/8 e que 

P(Cinzento)=3/8. 

Também devemos usar as probabilidades totais e usarmos o esquema: 

 

 

 


