
Exame MACS: 2019- Fase 2 

Sugestões e comentários- Questões de exame: 

 

E19F2-Questão 1 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E19F2Q1 Eleições- Novo Método- com algumas semelhanças ao 
de...Borda..mas...diferente...      

Comentário: 
Apesar de ter semelhanças com o método de Borda, é preciso interpretar 
muito bem a tabela, pois o número de votos depende do tipo de sócio e da 
antiguidade. 
 
Por exemplo, os primeiros 4 votantes são titulares e entre um e cinco anos 
como sócios. Nesse caso têm direito a 2 votos cada um. Total:4*2=8. 
 
Na linha abaixo, os 6 são titulares e com mais de 5 anos de sócios. Cada um 
tem direito a 2+1=3 votos. Total; 6*3=18. 
 
Os 30 que se seguem têm direito a 2 por serem titulares e ainda +1+1 porque 
já acumularam duas vezes 5 anos como sócios. Cada um deles tem direito a 4 
votos. Total:30*4=120. 
 
Nos 12 que se seguem, o raciocínio é semelhante. 12*5=60 
 
Na última coluna, os “Efetivos” têm inicialmente direito a apenas 1 voto e só 
acumulam mais um ao fim de 10 anos, por isso o primeiro é só 1, com 1*1=1 
e os dois que se seguem, também só têm direito a um voto cada, com 2*1=2. 
 
Apenas os 11 e os 3 seguintes é que ganham bónus por terem mais de 10 
anos como sócios, tendo mais um voto por “antiguidade”: 11*2 e 3*2 
respetivamente. 
 

 

 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F2Q1.pdf


 

 

 

 

E19F2-Questão 2 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E19F2Q2  2.1) Modelo Logístico-substituição na expressão e 
cálculos. 
2.2) Modelo Logístico-Gráfico na calculadora e 
interpretação. 

Comentário: 

 
2.1) Tenha em conta que 6 meses tem dois trimestres, pelo que t=2. 
Ganhar 30% é multiplicar por 0.3 e … 
 
2.2) O valor estabiliza em torno do 1000, como facilmente podemos 
constatar se pedirmos uma tabela.  
 Queremos saber quando dará 960, por ser 1000 – 40. 
Repare ainda que na tabela poderá descobrir aproximadamente quando é 
que tal valor é atingido. A tabela também pode ajudar a encontrar uma 
janela (window) que nos permita ter uma visualização gráfica adequada. 
 
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 
 

 

 

 

 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F2Q2.pdf
http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F2Q2.pdf
https://youtu.be/QLyP8pJ_thM
https://youtu.be/QLyP8pJ_thM?t=204
http://www.pedronoia.net/ResumoAss6111.htm


 

 

 

 

E19F2-Questão 3 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E19F2Q3 Parecido à Licitação secreta com partes iguais. Variante. 

Comentário: 

 
Na parte inicial é exatamente igual à habitual licitação secreta. 
 
 Depois de atribuir os espaços a cada um dos três sócios, o sócio A ficou de 
pagar um valor de 158 pelo E3, mas o seu valor justo era de 173, pelo que 
consideramos que teve um défice 175-158=15. 
Os sócios B e C ficaram de pagar valores acima(excedente) do que era justo. 
Os valores são 249-207=42 e 258-201=57 respetivamente.  
Assim, e de acordo com o método indicado no enunciado, fazemos  
42+57-15=84. O valor 84 será dividido igualmente por todos, dando 28 a 
cada um.  
Tal como está escrito neste método, esse valor será descontado no valor que 
cada sócio considera justo pagar: 
A: 173-28= 145  B: 207-28= 179  C: 201-28=173 
 
Sugestão: apesar das semelhanças com o método da licitação secreta, este 
enunciado tem alguns detalhes que têm de ser seguidos passo a passo. Não 
podemos limitar-nos a fazer automaticamente o método que estamos 
habituados. 
 
Sugestão vídeo: 00:00 Método da Licitação Secreta. V7(00:00)>> 

Sugestão Resumo: Escolha a licitação secreta em: 
http://www.pedronoia.net/ResumoAss2111111.htm 
 

 

 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F2Q3.pdf
https://youtu.be/pkAJNXhDoc4
http://www.pedronoia.net/ResumoAss2111111.htm


 

E19F2-Questão 4 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

 E19F2Q4  Grafos-Planta de uma casa-Eulerização. 

Comentário: 
Estudar os grafos eulerianos. Lembrar que no formulário do exame, costuma 
vir uma informação a este respeito.  
 

Sugestão vídeo: 0:00 Trajetos e circuitos eulerianos, V25(00:00)>> 

    6:46 Regras- circuitos e trajetos eulerianos. 
V25(06:46)>> 

Sugestão Resumo: Procurar grafos eulerianos em: 
http://www.pedronoia.net/ResumoAss5111.htm 
 

 

 

 

E19F2-Questão 5 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E19F2Q5 5.1) Tarifários. cálculo simples. 
5.2) Cálculo simples, percentagem, valor a pagar... 

Comentário: 
 
5.1)Repare que, como todas as 10 tinham um vale de oferta, podemos fazer 
uma tabela com todas a possibilidade para 1 ou 5 carteiras grátis. 
Como se trata de uma questão de escolha múltipla, a tabela apresentada já é 
suficiente. 
5.2) Leia com atenção e vá anotando as informações. A resolução tem todos 
os passos bem explicados. 
 

 

 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F2Q4.pdf
https://youtu.be/XaeZPA6Bptw
https://youtu.be/XaeZPA6Bptw?t=406
http://www.pedronoia.net/ResumoAss5111.htm
http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F2Q5.pdf


 

E19F2-Questão 6.1 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

 E19F2Q61 
Cálculo de um valor de um diagrama de caule e folhas, 
a partir do conhecimento do valor da média. 

Comentário: 

Quando temos 10 número cuja média é 34, a sua soma terá de ser 340. 
Retirando os valores conhecidos, descobrimos o valor que falta. 
 

 

 

E19F2-Questão 6.2 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E19F2Q62   Interpretação de diagramas de extremos e quartis. 

Comentário: 

6.2.1) 
No mês de maio, o valor 60 é o 3º quartil(75%), pelo que 48 corresponde aos 
três primeiros quartis. Cada quartil terá 48/3 = 16 elementos e ao todo serão 
64 elementos.  
Também pode fazer com uma regra de três simples:  
48→ 75%     x→100%   e obtemos x=64 
Se queremos saber o que tem no mínimo 40 euros(mediana), será 32, pois é 
metade de 64. 
6.2.2) 
O valor das vendas corresponde apenas interpretar os valores dos diagramas 
dos vários meses e somar. Recorde que o valor mais abaixo é o mínimo. O 
valor no início da caixa é o 1º quartil Q1, o valor a meio da caixa é a mediana, 
o valor do fim da caixa é o 3º quartil Q3 e o valor na ponta mais acima é o 
máximo. 
 
 
 
 
 

 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F2Q61.pdf
http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F2Q62.pdf


 

 

 

E19F2-Questão 7.1 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E19F2Q7.1 Modelo Normal-Regra dos 68, 95, 99.7. 

Comentário: 

Superior a 45 é a média mais dois desvios padrão: 35+2*5=45 
 Será 50% menos metade de 95.45%, isto é 50-95.45/2 = 2.275 aprox. 2.3 (B) 
(para facilitar, faça o desenho e pinte a zona que interessa…) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sugestão vídeo: 4:57 Regra dos 68, 95. 99.7.  V38(04:57)>> 
Sugestão Resumo: Procurar Distribuição normal, regra dos 68, 95, 99.7: 

http://www.pedronoia.net/ResumoAss7111.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F2Q71.pdf
https://youtu.be/QDLp_66SXdo?t=297
http://www.pedronoia.net/ResumoAss7111.htm


 

E19F2-Questão 7.2 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

 E19F2Q72  

 

Probabilidade-Interseção e reunião 

Comentário: 

Nota: Não efetivos ou mulheres, usamos a fórmula da probabilidade da 
união: (soma das probabilidades menos a probabilidade da interseção). 

 
Por outro lado, basta olhar para a tabela para ver que os não efetivos podem 
obter-se como soma de duas interseções: não efetivos que são mulheres e 
não efetivos que não são mulheres. 

 
Depois desta última substituição, existem duas parcelas que vão “cortar”,  
o que permitirá simplificar a expressão e chegar ao resultado pretendido.  
 

 

 

E19F2-Questão 7.3 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

 E19F2Q73  Probabilidade- condicionada e interseção 

Comentário: 

Este é um caso típico de probabilidade condicionada. Aqui tem vantagem 
resolver com uma tabela. Lembremos que as quadrículas internas são 
interseções. 
 

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

Sugestão Resumo: Procurar probabilidade condicionada: 
http://www.pedronoia.net/ResumoAss7111.htm 
 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F2Q72.pdf
http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F2Q72.pdf
http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F2Q73.pdf
http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F2Q73.pdf
https://youtu.be/ub4Yg2gSSos?t=1751
http://www.pedronoia.net/ResumoAss7111.htm


 

 

E19F2-Questão 8 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E19F2Q8 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 
 

 

 

http://pedronoia.net/_private/ExPrAss/E19F2Q8.pdf
https://youtu.be/pAQFgFh6o_c
http://www.pedronoia.net/ResumoAss8111.htm

