
 

 

Exame MACS: 2018- Fase 1 

 

Sugestões e comentários- Questões de exame: 

 

E18F1-Questão 1 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E18F1Q1  

 

Eleições: Pluralidade, eliminação sucessiva. Maioria 
absoluta. 

Comentário: 

1.1) Repare que a Bélgica já tem 7 primeiros lugares na última coluna. 
Os restantes votos têm que fazer com que o total da Bélgica seja maior 
que 12 e menor que 15. O número adequado é 7, pois 7+7=14. 
  

1.2) Para a maioria absoluta, é preciso mais de metade. Eliminando o menos 
votado e refazendo a tabela, há um que obtém maioria absoluta. 
Sugestão vídeo: 0:00  Maioria simples e maioria absoluta. V1(00:00)>> 

 
2:00  Método da Pluralidade. V1(02:00)>> 

0:00 Run-off simples. V2(00:00)>> 

2:45 Run-off sequencial. V2(02:45)>> 

 

Sugestão Resumo: Procure: maioria absoluta, pluralidade, run off simples 
e run off sequencial em: 
 http://www.pedronoia.net/ResumoAss1111.htm 
 
 

 

 

 

 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E18F1Q1.pdf
https://youtu.be/4OBYHlpNGfY
https://youtu.be/4OBYHlpNGfY?t=120
https://youtu.be/mYNPv6W9ZpY
https://youtu.be/mYNPv6W9ZpY?t=165
http://www.pedronoia.net/ResumoAss1111.htm


 

 

E18F1-Questão 2 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E18F1Q2  

 

Ajuste na partilha.  

Comentário: 

Repare que neste método, as etapas não são rigorosamente iguais às do 
método do ajuste na partilha dado na aula. Aqui usa-se o bem com “menor 
diferença”.   
Doces(D) é o que apresenta uma menor diferença nas avaliações. 
24-20=4. 
Repare ainda que para o guia que tem mais pontos, subtraímos uma parte e 
para o que tem mais pontos, somamos. 
O facto de termos o x em percentagem justifica a escrita x/100, mas podia 
colocar apenas x e interpretar a percentagem no final da resolução da 
equação.   
Siga a descrição indicada e resolva de acordo com tais instruções. 

Sugestão vídeo:  

00:00 Método Ajuste na partilha. V6(00:00)>> 
 

Sugestão Resumo: procure o método do ajuste na partilha 
http://www.pedronoia.net/ResumoAss2111111.htm 
 

 

E18F1-Questão 3 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E18F1Q3  

 

Grafos: mínimos sucessivos. 

Comentário: 

Repare que no grafo, duas capitais só estão interligadas se os respetivos 
países fizerem fronteira entre si. 
 

Sugestão vídeo:  12:10 Método dos mínimos sucessivos, V26(12:10)>> 
 

Sugestão Resumo: Procure o algoritmo dos mínimos sucessivos em: 
http://www.pedronoia.net/ResumoAss5111.htm 
 
 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E18F1Q2.pdf
https://youtu.be/vINEkkxefv8
http://www.pedronoia.net/ResumoAss2111111.htm
http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E18F1Q3.pdf
https://youtu.be/rf7mvWa5Prg?t=730
http://www.pedronoia.net/ResumoAss5111.htm


 

E18F1-Questão 4 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

 E18F1Q4 Modelo logístico 

Comentário: 
4.1) Como o tempo está em minutos, 90 segundos corresponde a 1 minuto e 
meio. 
 Basta fazer a regra dos 3 simples:  
1 min. → 60 seg    x→ 90 seg.  e obtemos x=1,5.    
 
 Depois fazemos A(1,5)= 1,295 Km = 1295 m. 
 
Não esquecer que, na fórmula, o resultado está em milhares de metros. 
 
Por fim é preciso somar e subtrair a margem de erro de 10 metros. 
 
4.2) Trata-se de comparar os gráficos referentes às alturas de A e de B. 
Fazemos na calculadora gráfica Y1 e Y2 com as expressões de A e de B 
respetivamente. 
Atendendo ao enunciado, deve indicar na janela (window) xmin:0 e xmax:15. 
Se o gráfico obtido não for adequado, tente fazer zoom auto (ou zoom fit). 
 
Se não der, tente analisar numa tabela os valores de y para x entre 0 e 15. 
Assim poderá ter uma ideia para o valor mais adequado para ymim e y máx. que 
permitem a visualização adequada do gráfico. 
 
Visto o gráfico, constatamos que B esteve acima de A entre os tempos 2,5 e 
6,5, o que dá uma duração de 4 minutos. (6,5-2,5=4). 
 4.3) No instante 15 minutos, A(15) dá 8 995,8 metros. Como queríamos a 
percentagem em relação a 12 000 metros, só temos de dividir e multiplicar o 
resultado por 100, para dar em percentagem. 
   

Sugestão vídeo:  0:00 Modelo Logístico. V31(00:00)>> 

  3:24 Exemplo prático. V31(03:24)>> 
Sugestão Resumo: Procure o modelo logístico no resumo: 

http://pedronoia.net/ResumoAss6111.htm 
 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E18F1Q4.pdf
https://youtu.be/QLyP8pJ_thM
https://youtu.be/QLyP8pJ_thM?t=204
http://pedronoia.net/ResumoAss6111.htm


E18F1-Questão 5 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E18F1Q5 Modelos financeiros.  

Juro composto e fundos de investimento.  
Comentário: 

Como o investimento é em 2010 e pretendemos obter o rendimento em 
2016, consideramos a duração de 6 anos. 
 
Na alternativa 1, os juros anuais de 4% são capitalizados semestralmente, 
por isso temos na expressão 0.04/2, referente ao juro semestral.  
O expoente é 2*6 pois 6 anos tem 12 semestres. 
Olhando para o resultado, constatamos que rende 3551 euros. 
 
Na alternativa 2, como o capital era de 2800 euros em 2010 e cada U.P. valia 
14 euros (gráfico 1), podíamos comprar 200 U.P., pois 2800/14 = 200. 
 
Em 2016 cada U.P. valia 17 euros (gráfico 1). Então, se converter as 200U.P. 
em dinheiro, terá 200*17=3400 euros. 
 
Conclusão: a proposta 1 é mais vantajosa do que a proposta 2. 
Sugestão vídeo: 0:00 Modelo Exponencial e recordar o juro composto. 

V30(00:00)>> 
 
00:00 Fundos de investimento- Exemplo. V22(00:00)>> 
 

Sugestão Resumo: Procure juro composto e fundos de investimento em:?? 
http://pedronoia.net/ResumoAss4111.htm 
 

 

E18F1-Questão 6.1 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E18F1Q61 Percentis… 

Comentário: 
Entre 14 e 27 gramas com 10 semanas.  
Consultado a figura, vemos que está entre duas curvas de percentis P15 e 
P85. Por conseguinte, deveremos fazer 85%-15%=70%. 

70% de 500 é 350. 
Sugestão vídeo:  15:39 Percentis V14(15:39)>> 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E18F1Q5.pdf
https://youtu.be/XWJNPp05Tog
https://youtu.be/Oi-FAdZIq3A
http://pedronoia.net/ResumoAss4111.htm
http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E18F1Q61.pdf
https://youtu.be/nGv0rFY_bog?t=939


 

E18F1-Questão 6.2 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E18F1Q62  
 

Tabela de frequências.  

Comentário: 
A primeira linha da frequência relativa acumulada é sempre igual à 
frequência relativa simples. Assim sendo, o 3 corresponde a 0.015. 
 
Fazendo a proporção, temos pela regra dos 3 simples: 
 3→ 0.015 e x→ 1  de onde se obtém x=(3*1)/0.015   ou seja, X=200. 
Assim, ficámos a saber que ao todo são 200 elementos. 
 
A frequência absoluta da segunda linha será 15+3=18, a que corresponde 
uma frequência relativa acumulada de 18/200 = 0.09. obtemos a=0,09. 
 
Para determinarmos o valor de b, olhamos para o valor 0,9 que é a 
frequência relativa acumulada da linha anterior. Como 0.9*200 = 180, então 
a classe anterior tem uma frequência absoluta acumulada de 180 elementos. 
 
Atendendo ainda à frequência absoluta da última linha que é 5, então a 
absoluta acumulada da linha anterior será 195, pois o total é 200. 
Para passar de 180 para 195, b terá de ser 15.  
Resposta final a=0,09 e b=15. 
 
Sugestão vídeo:  00:00 Frequência absoluta e relativa, simples e 

acumulada. V11(00:00)>> 

    1:43 exemplo. V11(01:43)>> 
Sugestão Resumo: Procure tabela de frequências em: 

http://pedronoia.net/ResumoAss3111.htm 
 

 

 

 

 

 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E18F1Q62.pdf
https://youtu.be/hOTCxJfU7Qk
https://youtu.be/hOTCxJfU7Qk?t=103
http://pedronoia.net/ResumoAss3111.htm


E18F1-Questão 7.1 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E18F1Q71  

 

Probabilidade- simples.  

Comentário: 

1/5 eram homens, como (1/5)* 60= 12, então teremos 12 homens e 48 
mulheres. 
Como queremos escolher dois (sem repetição) basta fazer: (48/60)*(47/59). 
Repare que deve apresentar o resultado apresentado às centésimas (2 casas 
decimais)  

Sugestão vídeo:  6:14 Regra do produto. Exemplos. V33(06:14)>> 
 

Sugestão Resumo: Analise o primeiro exemplo de: 
http://pedronoia.net/ResumoAss7111.htm 
 
 

 

E18F1-Questão 7.2 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E18F1Q72  

 

 Probabilidade condicionada e regra de Bayes.  

Comentário: 

Situação típica da probabilidade condicionada e regra de Bayes. Pode 
organizar os dados e resolver com diagrama de árvore ou com uma tabela.  

Sugestão vídeo: 21:54 Regra de Bayes. V34(21:54)>> 

 29:11 Exemplo da condicionada usando tabela de 
interseções. V34(29:11)>> 

Sugestão Resumo: Procure probabilidade condicionada e regra de Bayes 
em. 
http://pedronoia.net/ResumoAss7111.htm 
 
 

 

 

 

 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E18F1Q71.pdf
https://youtu.be/eEoWgBUWifw?t=374
http://pedronoia.net/ResumoAss7111.htm
http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E18F1Q72.pdf
https://youtu.be/ub4Yg2gSSos?t=1314
https://youtu.be/ub4Yg2gSSos?t=1751
http://pedronoia.net/ResumoAss7111.htm


 

E18F1-Questão 8.1 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E18F1Q81 Intervalo de confiança para a proporção. 

Comentário: 

Exercícios típico de intervalo de confiança para a proporção.  
 

Sugestão vídeo: 0:00 Intervalo de confiança para a proporção. 
V42(00:00)>> 

Sugestão Resumo: Procure intervalo de confiança para a proporção em: 
http://pedronoia.net/ResumoAss8111.htm 
 
 

 

E18F1-Questão 8.2 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E18F1Q82  

 

 Desvio padrão de amostragem da média-TLC.  

Comentário: 

Neste exercício, sabemos que , pelo que só temos que determinar 
o valor de a. 
Tenha em conta que no formulário deste exame, tinha a informação 
necessária: 
 

 
Sugestão vídeo: 21:03 Teorema do limite central. V39(21:03)>> 

 

Sugestão Resumo: Procure teorema do limite central em: 
http://pedronoia.net/ResumoAss8111.htm 
 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E18F1Q81.pdf
https://youtu.be/pAQFgFh6o_c
http://pedronoia.net/ResumoAss8111.htm
http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E18F1Q82.pdf
https://youtu.be/4RB66uOB-hs?t=1263
http://pedronoia.net/ResumoAss8111.htm

