
Exame MACS: 2019- Fase 1 

Sugestões e comentários- Questões de exame: 

 

E19F1-Questão 1 
Ano/fase/questão: Conteúdo 

E19F1Q1 

 

Outro método de distribuição de mandatos com 
alterações em relação aos restantes. Com quotas, ... 

Comentário: 
 
Raciocínio semelhante aos que se fazem na distribuição de mandatos do 
assunto 1, mas este método não faz parte dos métodos dados na aula, nem 
constam no livro adotado. 
 
No entanto, é relativamente fácil de entender e de aplicar.  
 
Devemos entender que vamos distribuir os 15 anúncio pelos 3 vídeos A, B e 
C e que, quanto mais visualizações tem o vídeo, mais anúncios deve receber. 
 
Reparemos que, depois de uma primeira fase, se ainda faltarem anúncios por 
distribuir, devemos dividir o número médio horário de cada vídeo pelo 
número de anúncios que já recebeu no passo 3, somado com 1… 
 
 Interprete muito bem o enunciado. É esse o “segredo” deste exercício. 
 
Sugestão Resumo: 
 

Pode consultar o resumo do capítulo onde se insere 
este tipo de problema: 
http://www.pedronoia.net/ResumoAss1111.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F1Q1.pdf
http://www.pedronoia.net/ResumoAss1111.htm


 

E19F1-Questão 2 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E19F1Q2 Partilha no caso discreto: Método dos marcadores. 

Comentário: 
O conteúdo deste exercício corresponde ao assunto 2: teoria da partilha, 
mais especificamente ao método dos marcadores.  
O importante não é memorizar este método, mas sim, saber ler e interpretar 
a descrição do enunciado. 
Interprete muito bem o enunciado. É esse o “segredo” deste exercício. 
 

Sugestão vídeo: 00:00 Método dos marcadores. V8(00:00)>> 
 

Sugestão Resumo: Consultar o método dos marcadores no resumo da 
teoria da partilha: 
http://www.pedronoia.net/ResumoAss2111111.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F1Q2.pdf
https://youtu.be/sqOg3y68PAo
http://www.pedronoia.net/ResumoAss2111111.htm


 

E19F1-Questão 3 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E19F1Q3 3.1)Consulta de um gráfico para saber o preço a pagar. 

3.2) Valor a pagar, IVA, percentagens... 
 

Comentário: 

3.1) Trata-se de analisar o que é dado no enunciado e organizar de acordo 
com as pesagens em cada situação para ver o valor apagar… 
Sugestão: ler bem o enunciado e o gráfico… 
 
No primeiro caso, os dois mais leves são 1.9 e 1.5 que dá 3.4 Kg, e indo ao 
gráfico vemos que paga 10,80 porque está entre 3 e 4 kg. 
A encomenda mais pesada que é de 3.8 Kg basta ir ao gráfico e vemos que 
também está entre 3 e 4 Kg por isso também paga 10.80 euros. 
Resposta da resolução:  

 
No outro caso, consideramos os dois mais pesados que têm 3.8 e 1.9 ao todo 
será 5.7 kg e o valor será 14.60 pois está entre 5 e 6 Kg. E a mais leve de 1.5 
Kg só paga 5.70 pois tem menos de 2Kg. 
Resposta da resolução: 

 
Assim, a resposta adequada a estes números é o C 

 
 
 
 
 
 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F1Q3.pdf


 
 
3.2) Repare que no primeiro caso, é preciso multiplicar por 1.23 pois ainda 
não estava incluído o imposto IVA e no caso 2, já tinha o IVA incluído. 
 
Repare ainda que no primeiro caso, ainda tem de pagar mais uma taxa para 
receber no prazo de 48 horas, pois inicialmente só garantiam um prazo de 72 
horas. 
No segundo caso, o prazo de 48 horas já é garantido à partida. 
Repare ainda que, no segundo caso, devido a compras anteriores, consegue 
um desconto de 8 euros, pois tinha acumulado 46 pontos e cada 10 pontos 
dá um desconto de 2 euros. 
Sugestão: (leia sempre muito bem o enunciado. Leia-o várias vezes até ter a 
certeza de ter percebido corretamente.)   

 

E19F1-Questão 4.1 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

 E19F1Q41 
4.1.1) Cálculo do valor de uma tabela a partir do 
conhecimento do valor da média. 
4.1.2) Comparação de resultados com base em dois 
gráficos de barras. 

Comentário: 

4.1.1) Trata-se apenas de fazer a média, sabendo o resultado final e 
tentando descobrir uma das parcelas. 
4.1.2)   
Esta questão é um pouco enganadora, pois, de acordo com os esquemas da 
figura, vemos 54.7 menor que 57.5, no entanto, olhando para a tabela 3 
vemos que em 2017 houve mais testes e do que em 2015. 
Reparemos ainda que 54.7% de 15 000 dará um valor mais alto do que 57.5% 
de 12 000. 

 

 

 

 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F1Q41.pdf


E19F1-Questão 4.2 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E19F1Q42 
 

Diagrama de extremos e quartis baseado numa tabela 
de frequências. 

Comentário: 
Relembremos  que os diagramas de extremos e quartis estão ligados às 
percentagens acumuladas de 25%, 50%, 75% e ainda ao mínimo e ao 
máximo.  
Como o total é 150, e metade de 150 é 75, a mediana andará entre o 75º e 
76º elementos ordenados, que correrá para a latência(1ª coluna) igual a 21. 
Assim, a mediana será 21. (opções A ou B). 
Como metade de 75 é 37.5, O 1º quartil andará entre o 37º e os 38º 
elementos ordenados, logo o primeiro quartil será Q1= 13. 
A única opção que verifica a mediana igual a 21 e o  1º quartil igual a 13, é a 
opção “A”. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F1Q42.pdf
https://youtu.be/nGv0rFY_bog?t=1039
https://youtu.be/nGv0rFY_bog?t=1964
http://www.pedronoia.net/ResumoAss3111.htm


 

E19F1-Questão 5 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E19F1Q5 
 

Grafos, Tarefas. Caminhos críticos. 
 

Comentário: 

Reparemos que, quando falamos em tempo mínimo, é o maior valor das 
possíveis sequências, pois pretendemos que todas as tarefas estejam 
acabadas. 
 
Sugestão vídeo: 0:00 Caminhos críticos, V28(00:00)>> 

 

Sugestão Resumo: Procurar tarefas,Caminhos críticos. 
http://www.pedronoia.net/ResumoAss5111.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F1Q5.pdf
https://youtu.be/-Bzy4ep4qJA
http://www.pedronoia.net/ResumoAss5111.htm


 

E19F1-Questão 6 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E19F1Q6 6.1) Modelo logarítmico. Substituição de valores na 
fórmula. 
6.2) Modelo logarítmico- gráfico na calculadora 

Comentário: 
6.1)  
Reparemos que t=0 é a primeira vez que ele olha. Um minuto antes será t=-1 
Devemos substituir na expressão.  
 
Lembremos que no “log10(…..)” não colocamos o 10 da base, pois já está 
implícito na expressão “LOG” da calculadora gráfica. 
Note-se que o sinal de “menos” colocado no início de uma expressão, em 

algumas calculadora deve ser usada a tecla que tem: (-). 

 
A expressão só nos dá a percentagem. Devemos dividir o resultado por 100 e 
obter a dízima correspondente para depois multiplicar pelo 8 total e 
sabermos os gigabytes já descarregados. 

 

6.2) A totalidade corresponde a 100%, logo o tempo é desde o instante 
inicial, isto 0% que se verifica no instante t=-3  e o 100% que ocorre no 
instante t=15, como podemos ver no gráfico. 
Ao todo será 3+15=18. 
Se não tiver facilidade em encontrar uma janela de visualização adequada, 
deve experimentar primeiro ver os dados numa tabela. Assim, os valores 
observados podem ajudar a decidir os valores adequados para o xx e para o 
yy da janela(window). 
Mas comece sempre por experimentar uma janela automática: zoom auto 
(ou zoom fit). Muitas vezes dá uma visualização adequada. 
 

Sugestão vídeo:   11:00 Modelo de crescimento logarítmico. 
V32(11:00)>> 

    13:34 exemplos/exercícios. V32(13:34)>> 

Sugestão Resumo: Procure o modelo logarítmico no resumo: 
http://www.pedronoia.net/ResumoAss6111.htm 
 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F1Q6.pdf
https://youtu.be/wRkWcRVXQo4?t=660
https://youtu.be/wRkWcRVXQo4?t=814
http://www.pedronoia.net/ResumoAss6111.htm


 

 

 

 

 

E19F1-Questão 7 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

 E19F1Q7  7.1) Probabilidade condicionada-Interseção. 
7.2) Probabilidade condicionada. Interseção. Regra de 
Bayes. 

Comentário: 

 
7.1)  
Reparemos que se o total de “gosto” é 60% e 24% são mulheres que estão 
no “gosto”, os homens do “gosto” só podem ser 60-24=36% 
7.2)  
Na resolução, está feito um esquema em árvore. O denominador tem a 
probabilidade de “não escrever comentário”, que é feito pelo Teorema da 
Probabilidade Total. 
Tenha em conta que poderia ter feito usando uma tabela com interseções, 
que também daria certo.  
Recorde que, dados dois acontecimentos A e B, temos sempre: 

e também      
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)>> 

 

Sugestão Resumo: Procure a probabilidade condicionada em: 
http://www.pedronoia.net/ResumoAss7111.htm 
 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F1Q7.pdf
https://youtu.be/ub4Yg2gSSos
https://youtu.be/ub4Yg2gSSos?t=881
https://youtu.be/ub4Yg2gSSos?t=1314
https://youtu.be/ub4Yg2gSSos?t=1751
http://www.pedronoia.net/ResumoAss7111.htm


 

E19F1-Questão 8 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

 E19F1Q8 Probabilidade simples. 

Comentário: 
Como a probabilidade de cometer erro é 0.2, a de não cometer erro é 0.8. 
Se em 4 utilizadores apenas um comete erro, este pode ser o primeiro ou o 
segundo ou o terceiro ou o quarto pelo multiplicamos por 4, isto é, fazermos: 
 

4*(0.2*0.8*0.8*0.8)=4*0.2*0.83  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F1Q8.pdf


 

E19F1-Questão 9 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E19F1Q9 Dimensão da amostra a partir da amplitude do 
intervalo. 

Comentário: 

Tenha em conta que nestes problemas, usamos sempre a parte que surge na 

fórmula do intervalo de confiança,  
 

logo a seguir ao valor da média amostral: Margem de erro:  
 
 

A amplitude é sempre o dobro da margem de erro e a margem de erro é o z 

vezes o desvio padrão a dividir por raiz quadrada de n:  
 

Consulte o formulário do exame. 
 

O que pretendemos é calcular o valor de n, resolvendo a respetiva equação. 
 

Sugestão vídeo: 1:57 Tamanho da amostra/média. V43(01:57)>> 
Sugestão Resumo: Basta analisar a parte final do resumo: tamanho da 

amostra para o caso da média. Última alínea do 
antepenúltimo exemplo. 
 
http://www.pedronoia.net/ResumoAss8111.htm 
 

 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F1Q9.pdf
https://youtu.be/A0VaXiQi7OY?t=117
http://www.pedronoia.net/ResumoAss8111.htm

