
 

 

Exame MACS: 2019- Época Especial 

Sugestões e comentários- Questões de exame: 

 

 

 

E19EE-Questão 1 

 Conteúdo 
 1.1) Distribuição proporcional. 

 
1.2) Método parecido ao de Huntington Hill (quase 
igual ao do livro) 

Comentário: 
1.1) Trata-se de fazer uma distribuição que respeite a proporção entre o 

número de acionistas e o número de convites. 
 

1.2) Repare que o método descrito não é exatamente igual ao que foi dado 
na aula. Deve seguir exatamente o que está descrito no enunciado. 

 

Nota: Em muitas calculadoras, para calcular √55 × 56  devemos colocar o 
sinal de raiz quadrada seguido de (55*56) com o parenteses.  
 
 
Sugestão vídeo: 25:43 Método de Huntington-Hill V5(25:43)>> 

 

Sugestão Resumo: Apesar da descrição não ser exatamente igual, consulte 
o método de Huntington Hill dado na aula. Procure no 
resumo: 
http://www.pedronoia.net/ResumoAss1111.htm 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/pGi-XDeGpCU?t=1543
http://www.pedronoia.net/ResumoAss1111.htm


 

E19EE-Questão 2 

 Conteúdo 
 Partilha no caso contínuo. (assunto 2-10º ano) 

Comentário: 

Depois de uma leitura atenta, compreenderá que o valor da parte da Cristina 
será 1100, pois ao todo são 1650 euros e a parte dela valerá o dobro da 
parte do Jorge. 
 
A parte E1 valerá 660 euros e a parte E2 também valerá 660 euros. 
Como 1100 = 660+440, a Cristina ficará com E1 (660 euros) e também uma 
parte de E2(parte:440 euros).  
 
Como a largura de E2 é 12 metros, vamos cortar apenas uma parte (p) até 
que a parte valha apenas os 440 euros que falta. Calculamos o valor de p por 
proporção direta. 

 

 

E19EE-Questão 3 

 Conteúdo 
 Grafos- Árvore abrangente mínima. Algoritmo de 

kruskal. 
Comentário: 

Sempre que surjam métodos descritos no enunciado passo a passo, devemos 
seguir esses passos, mesmo que tal descrição nos pareça familiar.  
 
Depois de ter a arvore adequada, não esquecer de calcular o custo, 
multiplicando o comprimento total (135m) pelo preço por metro (12 euros) 
135*12=… 
 

Sugestão vídeo: 3:40 Algoritmo de Kruskal. V27(03:40)>> 
 

Sugestão Resumo: Procure o algoritmo de Kruskal no resumo: 
http://www.pedronoia.net/ResumoAss5111.htm 
 

 

 

 

https://youtu.be/KR-VSioA8Zk?t=220
http://www.pedronoia.net/ResumoAss5111.htm


 

 

 

 

 

E19EE-Questão 4 

 Conteúdo 
 Modelos financeiros. 

Comentário: 
O valor a pagar no caso CCF depende do número de pagamentos n. 
Para lançar na calculadora, faça: Y1= 8000+100(1+2/x)x. 
 
No caso da proposta do lojista deverá ser Y2= 8350+30x. 
 
Depois só temos de comparar os valores de cada uma das situações e 
identificar aquelas em que a proposta do lojista é mais vantajosa. 
 
Tem de apresentar as linhas da tabela que permitem tirar as conclusões, 
mesmo que, neste caso, pareçam muitas linhas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E19EE-Questão 5 

 Conteúdo 
 5.1) Estatística. Percentagem e elementos ordenados. 

5.2.1) Procurar um valor desconhecido, sabendo o valor 
da média. 
5.2.2) Diagrama de extremos e quartis a partir de uma 
tabela de valores agrupados. 

Comentário: 

5.1) Como os gastos dos 50 clientes estão por ordem crescente na tabela 
apresentada, e como 60% de 50 é 30, só temos de ver qual é o 30º valor 
ordenado. É o 36, que está no final da 3ª linha.   
 
5.2.1) Sabendo que a média de 50 elementos é 1.96, então a soma deles será 
50*1.96=98. 
Como os dados estão agrupados, para calcular o valor de “a”, basta fazer: 

0*8 + 1*14 + 2*12 + 3*13 + a*3 =98. 
Resolvendo, obtemos a=7 
 
5.2.2) Como agora já temos um valor para “a” e temos de considerar os 100 
valores ao todo, teremos de juntar os da tabela e os do gráfico. 
 
Por exemplo, para o 0(zero) teremos 8+10=18, para 1, teremos 14+15=29.. 
Ficamos com: 
Artigos 0 1 2 3 4 5 

Quantidades 18 29 20 20 10 3 
Lançamos os dados na calculadora gráfica em duas listas e pedimos a 
estatísticas.  
Retiramos os valores que interessam ao diagrama de extremos e quartis: 
Mínimo, Q1, mediana, Q3 e máximo.  
Depois desenhamos o respetivo diagrama de extremos e quartis. 
 
Se tiver dúvidas com a calculadora, consulte instruções no link abaixo: 
http://www.pedronoia.net/_private/Calculadoras/calc10EstatUniv2009.pdf 
 
Sugestão vídeo:  17:19 Exemplo mediana e quartis V14(17:19)>> 

    32:44 Exemplo com diagrama de extremos e quartis. 

V14(32:44)>> 

Sugestão Resumo: Procure o diagrama de extremos e quartis no resumo: 
http://www.pedronoia.net/ResumoAss3111.htm 

http://www.pedronoia.net/_private/Calculadoras/calc10EstatUniv2009.pdf
https://youtu.be/nGv0rFY_bog?t=1039
https://youtu.be/nGv0rFY_bog?t=1964
http://www.pedronoia.net/ResumoAss3111.htm


 

 

 

 

E19EE-Questão 6 

 Conteúdo 
 6.1) Modelo logístico. Gráfico e interseção. 

6.2) Crescimento em percentagem 

Comentário: 
6.1) Na calculadora gráfica, para o Y1, usamos a expressão dada onde se 
coloca o x no lugar do t. 
No Y2, colocamos o 75, pois os valores estão em milhares. 
 
O resto da resolução é o tipo de problema habitual onde se procuram os 
pontos de interseção que são pontos relevantes para a resolução do 
problema.  
 
Lembre-se ainda que, se o gráfico não tiver a visualização pretendida, pode 
fazer zoom/auto (ou zoom/fit). Se não der, pode pedir uma tabela para 
descobrir aproximadamente quando é que o valor 75 é atingido. A tabela 
também pode ajudar a encontrar uma janela (window) que nos permita ter 
uma visualização gráfica adequada. 
 
Tenha em conta que o tempo igual a zero corresponde ao ano 1990 
 
6.2) Entre 1995 e 2000, temos de comparar V(5) com V(10). 
 
Uma maneira fácil seria fazer V(10)-V(5) que dá 31,0083 e dividir por V(5), 
31,0083/85,0807  que dá 0.364457  que corresponde a aproximadamente 
36%. 
 

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

    3:24 Exemplo prático. V31(03:24)>> 
 

Sugestão Resumo:  Procure “Modelos logístico” no resumo dos modelos 
populacionais: 
http://www.pedronoia.net/ResumoAss6111.htm 
 

https://youtu.be/QLyP8pJ_thM
https://youtu.be/QLyP8pJ_thM?t=204
http://www.pedronoia.net/ResumoAss6111.htm


 

E19EE-Questão 7 

 Conteúdo 
 7.1) Tabela para preencher… 

7.2) probabilidade condicionada e regra de Bayes. 
7.3) Distribuição Normal. Regra dos 68, 95, 99.7. 

Comentário: 
7.1) total: 80 
São conduzidos:  20 por mulheres e 60 por homens.  
40 são ocupados apenas pelo condutor. 
Dos 60 conduzidos por homens, 20 têm apenas o condutor 
Se fizer uma tabela de dupla entrada, facilmente obtém o valor pretendido: 

 Homem Mulher  
Sozinho 20 X=? 40 

Não sozinho   40 
 60 20 80 

Facilmente se percebe que o resultado é 20, que corresponde à opção A 
7.2)  
Na resolução, está feito um esquema em árvore. O denominador tem a 
probabilidade de “ser homem”, que é feito pelo Teorema da Probabilidade 
Total. 
Recorde que, dados dois acontecimentos A e B, temos sempre: 

e também      
 
Nota: este exercícios poderia ter feito usando uma tabela com interseções:  
 
2º Processo: Usando tabela: primeiro calculamos as interseções para 
podermos preencher convenientemente a tabela: 
 

    
Depois é só consultar a tabela e preencher: 

dá o mesmo resultado: aprox.  0.82. 



 
7.3) Distribuição Normal com média 2.5 e desvio padrão 0.5. 
 
Tenha em conta que 30 minutos é o mesmo que 0.5 horas, visto que uma 
hora tem 60 minutos. 
 
2 horas será o mesmo que média menos desvio padrão. 
  
P(X>2)=P(X> 2.5-0.5)=P(X> μ-σ) = 68.27%/2 + 50% = 84.135% 
 

 
Como queremos saber “quantos clientes”, devemos multiplicar 0.84135 pelo 
total(20 000). 0.84135*20 000=… 
  
Sugestão vídeo: 00:00 Probabilidade condicionada e probabilidade da 

interseção. V34(00:00)>> 

    14:41 Probabilidade total   . V34(14:41)>> 

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

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

 
4:57 Regra dos 68, 95. 99.7.  V38(04:57)>> 
 

Sugestão Resumo:  Procurar probabilidade condicionada: 
http://www.pedronoia.net/ResumoAss7111.htm 
 
Procurar Distribuição normal, regra dos 68, 95, 99.7: 
http://www.pedronoia.net/ResumoAss7111.htm 
 

 

 

https://youtu.be/ub4Yg2gSSos
https://youtu.be/ub4Yg2gSSos?t=881
https://youtu.be/ub4Yg2gSSos?t=1314
https://youtu.be/ub4Yg2gSSos?t=1751
https://youtu.be/QDLp_66SXdo?t=297
http://www.pedronoia.net/ResumoAss7111.htm
http://www.pedronoia.net/ResumoAss7111.htm


E19EE-Questão 8 

Ano/fase/questão: Conteúdo 
 Intervalo de confiança para a proporção. 

Comentário: 
Esta é uma situação típica de intervalo de confiança para a proporção.  
A fórmula vem sempre no formulário do exame. 
A proporção é sempre a parte que nos interessa a dividir pelo total. 
 
 
 

Sugestão vídeo:  

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

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

 

 

https://youtu.be/pAQFgFh6o_c
http://www.pedronoia.net/ResumoAss8111.htm

