
 

 

Exame MACS: 2018- Fase 2 

Sugestões e comentários- Questões de exame: 

1.1) Resolução acessível. 

1.2) Acessível. Corresponde ao método de Saint Lague dado no assunto 1. 

2) Reparemos que só interessam as ilhas com pelo menos 6 000 habitantes. 

Consulte a tabela 3. 

Nos custos da figura 1, alguns devem ser ignorados, pois ligam ilhas com 

menos de 6000 habitantes como o Corvo, Flores, Santa Maria e Graciosa. 

Note ainda que deve começar no Faial. Siga o algoritmo indicado. 

3) Trata-se de uma distribuição no caso contínuo. 

Como o Sul vale o dobro do Norte e o total é 270 000, então o norte valará 

90 000 e o sul 180 000. 

Na parte indicada, “sector circular delimitada por Bruno”, o seu valor total é 

90000, por ser a terça parte do total 270 000. Nesta, a parte cinzenta vale 

15 000. 

 Como toda a parte cinzenta do círculo vale 90 000 e corresponde a um ângulo 

de 180 graus por ser meio círculo, então a parte cinzenta do sector do Bruno 

terá um ângulo , que facilmente se descobre fazendo a regra de 3 simples: 

90 000→ 180 graus     15 000→    e obtemos =30 graus. 

 

Também podemos obter o ângulo  com um raciocínio semelhante. 

A parte branca da parcela do Bruno vale 75 000 euros por ser 90 000-15 000. 

180 000→ 180graus   e 75 000→   obtemos = 75 graus. 

No final só temos de fazer += 30+75 = 105 graus. 



 

4) questão típica de Tarifários. 

Basta ler e interpretar corretamente o enunciado. 

 

5.1) O N(0) é diferente de zero. Por ser uma logística, com o passar do tempo 

vai estabilizar em 246. Só pode ser o C. 

5.2.1) Trinta segundo é meio minuto. Basta comparar fazer a diferença entre 

A(1) e A(0) e dividir por A(0). Por fim, colocamos em percentagem com o 

arredondamento pedido. 

5.2.2) Situação típica de gráfico com uma curva a intersetar duas retas e 

procurar os respetivos pontos de interseção. 

6.1) A classe modal é a que tem mais elementos, por isso é [250, 300[ 

A média calcula-se como é habitual para dados agrupados em classes, usando 

as marcas das classes.  

Repare que a marca da classe [100, 150[ é 125 pois é (100+150)/2. O mesmo 

raciocínio para as outras classes. 

6.2) Reparemos que o gráfico 2 tem as frequências acumuladas, por isso 

devemos interpretar os números corretos para extrair as frequências simples.  

Na parte final, temos de juntar as informações dos dois gráficos numa única 

tabela. 

7.1) Comece por calcular os totais de linha e de coluna da tabela dada.  

Mulher e lugar no balcão: 42.   Lugar no balcão: 88. 

Consulte a fórmula da Probabilidade condicionada. (assunto 7) 

7.2) Problema habitual das probabilidades condicionadas. 

Existe uma probabilidade que não conhecemos e esse é o grande problema, 
que é “a” do esquema em árvore.  "plateia, sabendo que Online" 
 
No entanto, sabemos, de acordo com a tabela acima, a probabilidade de 
plateia é 73+59=132 a dividir por 220 P(plateia)=132/220= 0.6 
 reparemos que 220 é o total. 



Como P(plateira)=0.6, então, fazemos o teorema da probabilidade total 
aplicado à probabilidade de plateia: 

(de acordo com a árvore) 
0.6=0.8*a+0.75*0.2  de onde se obtém o a=0.5625 
 
Esta questão também pode ser resolvida com uma tabela.  
 Se fizermos a tabela, isto ficará um pouco mais fácil. 
 

 

7.3) Probabilidade simples. 

8) Como é dado o intervalo de confiança, facilmente se calcula a amplitude. 

Como a amplitude é o dobro da margem de erro, facilmente se descobre o 

desvio padrão. 

Para calcular a média, bastaria determinar o ponto médio do intervalo, isto é, 

(4449,69+5214,309)/2. 


