
 

 

Exame MACS: 2018- Época Especial 

Sugestões e comentários- Questões de exame: 

1.1) Para calcular basta interpretar o significado de divisor Padrão. 

1.2) Este método usa quota superior.  

Reparemos que no 3º passo do método que está no enunciado: 

"...adição de 1 ao maior número..." 
isto é o mesmo que adicionar 1 à parte inteira do número e também é 
semelhante a obter a quota superior, por isso, para o número 2,2 atribuímos o 
valor 3. 
 
Depois, aquando da distribuição, quando a distribuição não dá o que 

pretendemos, somamos um múltiplo de 10 ao divisor padrão, como indicado 

no enunciado. Chama-se a isto “Divisor modificado”… 

2) Isto corresponde ao Método da Licitação secreta com partes iguais. 

3) Colocamos as arestas a começar pelas menores, como indicado no 

enunciado. Reparemos que, no final, o número de arestas deverá ser igual ao 

número de vértices menos 1, como consta no enunciado. Isto é parecido ao 

algoritmo de kruskal. 

4.1) É só substituir e fazer a diferença.  

Repare que E(0)= 7700-1471ln(1) = 7700, e E(5) faz-se da mesma maneira. 

4.2) Queremos saber quando é que existiam um número de eleitores entre 

5000 e 20 000 para terem direito a 13 elementos na assembleia de freguesia. 

 
Como o número é decrescente e para t=0, temos E(0)= 7700-1471ln(1) = 7700, 
sabemos que começa em 7700 e vai diminuindo. 
 
Vamos ver até quando é que está acima dos 5000. Pelo gráfico é para 5.3 anos. 
 
Assim, será entre t=0 e t=5, que corresponde aos anos 2002 até 2007, pois t=0 
é o ano 2002. 
 



5) Tipo tarifários.  
Podemos usar um ou dois automóveis, e teremos de escolher as despesas em 
cada situação. 
Tipo 1: 
No tipo 1, corresponde a usar dois automóveis, pois um automóvel só dá para 
4 pessoas. 
Sabemos pelo enunciado que, por cada 100 quilómetros gastamos 4.7 litros de 
combustível e por isso temos de dividir 1300 por 100 que dá 13 e fazemos 
13*4.7 para podermos calcular quantos litros de combustível vamos gastar. 
São ao todo 61.1 litros. Depois multiplicamos por 1.3 que é o preço de cada 
litro de combustível... 
 
Os restantes cálculos do tipo 1 são simples, não esquecendo que depois das 
despesas de um automóvel multiplicamos por 2 por serem 2 automóveis. 
No tipo 2, basta um automóvel. O aluguer e o consumo são mais altos mas 
como basta um automóvel, acaba por sair mais económico. 
 
6) 6.1.1) Repare que “pelo menos 54”, são 54 ou mais, que ao todo são 14 num 
total de 20, por isso será 14/20. 
 
6.1.2) Usamos a calculadora gráfica para obter a média e o desvio padrão. 
Deve colocar todos os dados numa lista: 46, 48, 48, 50, 50, 50, 54, …   
e pedir 1-VarStar.  
Se usar a calculadora Casio, deve ter o cuidado de em Calc/Set indicar na 
primeira linha: list1  mas na segunda linha (freq):1.  
 Obtemos 13 elementos no intervalo pretendido. 

6.2) Tenha em conta que o Total é 1600 com 1300 masculino e 300 feminino. 

Repare que o valor “a” pretendido corresponde à percentagem de atletas 

masculinos entre os 30 e os 40 anos. 

7.1) Trata-se de uma probabilidade num caso simples. Em 4 vezes, ir uma vez 

sem companhia, essa vez sem companhia pode ser a 1ª ou a 2ª ou a 3ª ou a 4ª, 

por isso haverão 4 possibilidades. 

7.2) Problema típico das probabilidades condicionadas e regra de Bayes. 

8.1) Problema habitual de intervalo de confiança para a proporção e sua 

interpretação. 

8.2) Basta pegar na expressão da margem de erro, substituir o que já 

conhecemos e, resolvendo a respetiva equação, descobrir o desvio padrão. 


