
Exame MACS: 2020- Época Especial. 

Sugestões e comentários- Questões de exame: 

E20EE-Questão 1 

 Conteúdo 
 Métodos de distribuição de mandatos. 

Método de Saint Lague. 
 (Assunto 1 ‘Eleições’ -10º ano) 

Comentário: 

 Este método é muito fácil de aplicar, pois basta colocar uma tabela com 
os votos de cada uma das listas e dividir cada um dos valores por 1, 3, 5, 
7, 9,… 
Depois, basta escolher os sete maiores números da tabela e contar 
quantos destes estão em cada uma das listas X, Y e Z.  

 

 

E20EE-Questão 2 

 Conteúdo 
 Partilhas no Caso contínuo. 

 (Assunto 2 ‘Teoria da Partilha’ -10º ano) 

Comentário: 

Como o número de horas para “B” é o triplo de “A”, dividimos as 36 
horas totais em 4 partes, que dá 9. Assim, serão 9 horas para “A” e 
3*9=27 para “B”. 
 
Como são 3 amigos que vão limpar, serão 12 horas de trabalho a cada 
um. 
 
Como a zona “A”, apenas ocupa 9 horas, a Paula limpará toda a zona A(9 
horas) e ainda um pouco da zona B(3 horas). 
 
Como a zona B tem 900 metros e corresponde a 27 horas, o número de 
metros a limpar pela Paula na zona B será: (regra de 3 simples) 
27 h→900m 
3h→ x, logo  x=3*900/27   x= 100 metros. 

 
  A Paula limpará toda a zona A e ainda 100 metros da zona B. 



Dos 800 metros restantes da zona B, serão 400 metros a cada um dos 
outros amigos. 

 
 

 

E20EE-Questão 3 

 Conteúdo 
 Modelo Logístico. 

 (Assunto 6 ‘Modelos populacionais -11º ano) 
Comentário: 

3.1)  Para determinarmos o instante que temos C(t)=99, só temos de 
pedir o gráfico com 

Y1= 1200e-0.25x     e Y2=99 
 

Se tiver dificuldade em visualizar o gráfico, pode começar por pedir o 
zoom automático (Zoom auto ou Zoom fit).  
Se ainda não der, observe a tabela (“Table”) e repare que quando o x 
está entre 10 e 11, já temos o valor que procuramos. Então, na nossa 
janela, devemos usar um x superior a 10 e um y superior a 99. Pode, por 
exemplo usar a janela: 

xmin: 0   xmáx: 15   y min: 0    ymáx: 500 
Depois é só pedir a interseção, que dá aprox. 9.98. 
 



Depois, substituímos este valor na expressão do p, isto é, p(9.98) que dá 
4.45 milhares, isto é , 4 450 unidades, que é superior a 4400. 
 
3.2) Se olharmos novamente para a expressão 

, 
 que corresponde a um modelo de crescimento logístico, podemos 

lembrar-nos que, para valores altos de t, esta expressão tende para 5. 
Caso contrário, podemos fazer: 

 
E pedir uma tabela com valores de x a variarem de 1 a 200 e veremos 
que a partir de certa altura, os valores tendem para 5. 
 
Assim, fazendo um gráfico com a janela  
xmin: 0   xmáx: 200   y min: 0    ymáx: 10  e usando a opção “trace”, 
obtemos 

 
 
Sabemos então que, com o passar do tempo, o número de peixes no 
lago tende a estabilizar nos 5 milhares, isto é, 5000 unidades. 
 
Fazendo agora 5000-400=4600, vejamos ao fim de quanto tempo 
teremos este valor.  
Seja y2=4.6 porque estamos em milhares. 
Voltando à calculadora, e mantendo a janela anterior e pedindo a 
interseção, obtemos: 

 
Aproximadamente 11.63 



… 
Ao longo do 11º dia, logo, ao fim de 12 dias teremos atingido o valor 
pretendido.  
 

 

 

E20EE-Questão 4 

 Conteúdo 
 Grafos eluerianos. Eulerização. 

 (Assunto 5 ‘Grafos -11º ano) 
Comentário: 

De acordo com o enunciado, queremos um grafo que ainda não tenha 
todos os vértices com grau par, mas que acrescentando uma única 
aresta, passe a ter todos os vértices com grau par e seja conexo. 
 
O único em tais condições é o (C), pois basta ligar “A” a “F”. 
 

 

 

E20EE-Questão 5 

 Conteúdo 
 Algoritmo de Kruskal. 

 (Assunto 5 ‘Grafos -11º ano) 

Comentário: 
Apesar de não estar identificado como tal, este corresponde ao 
algoritmo de Kruskal. 
Só temos de seguir as instruções: ordenar os pesos e ir encaixando sem 
formar circuitos e parar quando todos estiverem ligados. 
 

 

 

 

 

 



E20EE-Questão 6 

 Conteúdo 
 Tarifários- Aluguer de uma bicicleta. 

 (Assunto 4 ‘Modelos Financeiros -10º ano) 

Comentário: 
Lembremos que, se tem 20% de desconto, então paga 80% (100%-20%).  
80% corresponde a 80/100 = 0.8. 
Para obter 80 % de um número, basta multiplicar esse número por 0.8. 
 
Se anda 22 dias com 6.5 Km para ir e mais 6.5Km para voltar, andará ao 
todo 22*13=286 Km. 
 
Os primeiros 100 km são pagos a 5 cêntimos ao km. 
Os segundos 100 km, são pagos a 5*0.8 cêntimos ao km  
Os últimos 86km são pagos a 5*0.8*0.8 cêntimos ao km. 
 
Depois só temos de calcular 100*5 + 100*5*0.8 + 86*5*08*08=1175.2 
cêntimos, que corresponde a 11.752 euros, aprox. 11.75 € 
 

 

 

E20EE-Questão 7 

 Conteúdo 
 Gráfico Circular. Interpretação. 

 (Assunto 3 ‘Estatística’ -10º ano) 
Comentário: 

Os que indicam “ambiente”, correspondem a 645 de um total de 1500, 
logo 645/1500= 0.43 que em percentagem será 0.43*100=43%. 
Este 43% está a azul no gráfico. 
Como “outros motivos” (lilás)  corresponde a 4%, este dois juntos serão 
47%. 
 
Os outros dois (verde e vermelho) deverão totalizar 53%. 
 Isso acontece na opção D, pois 35+18=53. 
 

 

 



E20EE-Questão 8 

 Conteúdo 
 8.1) Diagrama de caule e folhas e mediana. 

8.2) Tabela de frequências e diagrama de 
extremos e quartis. 
 (Assunto 3 ‘Estatística’ -10º ano) 

Comentário: 

  
8.1) Os valores correspondentes aos rapazes estão na tabela e são: 

5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 13, 13, 16, 16. 
Os valores correspondentes às raparigas, estão no diagrama de caule e 
folhas e são:  

5, 5, 7, a, 11, 11, 13, 22, 22. 
Juntando e ordenando os rapazes a as raparigas, teremos ao todo 20 
valores.  

5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, a, 11, 11, 13, 13, 13, 16, 16, 22, 22. 
 
A mediana está, como sabemos, no meio isto é, entre o 10º e o 11º 
elementos ordenados.  

5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, a, 11, 11, 13, 13, 13, 16, 16, 22, 22. 
 
De acordo com o enunciado, a mediana é 8, logo (7+a)/2 = 8 ou seja, 
7+a=16 ou seja a=16-7  ou a=9  
  
8.2) Podemos colocar os dados da tabela por ordem e identificar os 
quartis. Como são 20 elementos a mediana é o número intermédio 
entre o 10º e o 11º elementos ordenados. O 1º quartil é o número 
intermédio entre o 5º e o 6º elementos ordenados e o 3º quartil é o 
numero intermédio entre o 15º e o 16º elementos ordenados: 
    

1, 1, 1, 1, 2,      2, 2, 2, 2, 5,      5, 5, 5, 5, 5,         9, 9, 9, 9, 10. 
 

Temos Q1=2  mediana=5   Q3=(5+9)/2 =7 
 
Podemos constatar que o Q3 está diferente do diagrama… 
 
Nota: alternativamente, podemos obter os valores da mediana e dos 
quartis usando a calculadora gráfica- estatística.( 1-var stats.) 

 



 

E20EE-Questão 9.1 

 Conteúdo 
 Probabilidade simples. Selecionar dois 

elementos, sem reposição. 
 (Assunto 7 ‘Probabilidades -11º ano) 

Comentário: 
Como ao todo são 80 e são ¾ de mulheres e  ¾ * 80= 60. 
Temos 60 mulheres e 20 homens. 
Vamos escolher dois sem reposição, e queremos de sexos diferentes. 
Então a ordem será (homem ,mulher) ou (mulher, homem). 
  A probabilidade será (20/80)*(60/79) + (60/80)/(20/79)=… 
 
Repare que o 79 é porque a primeira pessoa escolhida não pode ser 
escolhida segunda vez.  
 

 

 

 

 

 

E20EE-Questão 9.2 

 Conteúdo 
 Probabilidade condicionada. Sabemos uma 

probabilidade, mas queremos a 
probabilidade contrária, como no raciocínio 
da regra de Bayes. 
 (Assunto 7 ‘Probabilidades -11º ano) 

Comentário: 
De acordo com os dados do enunciado, podemos começar por construir 
um diagrama de árvore como está na resolução, pois sabemos que ¾ 
são mulheres, logo, ¼ serão homens. 
Como 2/3 das mulheres separam o lixo, 1/3 delas não o separa. 
De entre os homens, ½ separa e ½ não separa. 
 



Queremos a probabilidade de ser mulher, sabendo que não separa. 

Isto corresponde a , como podemos ver na resolução. 
 
De acordo com a fórmula da probabilidade condicionada, temos ainda 
nesta resolução:  
(probabilidade da interseção a dividir pela probabilidade do segundo…) 
 

 

A probabilidade da interseção  também pode ser vista como 

 
Que por sua vez, pode ser escrita usando a fórmula da interseção: 

 

. 
 E pode ser retirada diretamente do esquema de árvore: 

 
 

 Passando agora ao cálculo de , a probabilidade de não separar.  
 
Será a probabilidade de não separar e serem mulheres mais a 
probabilidade de não separar e serem homens, ou mais facilmente, este 



pode ser obtido pelo Teorema das Probabilidades Totais. Consultando a 
árvore da resolução, é muito fácil obter este valor: 
 

 
 

Obtemos:    igual a   
 
Podemos finalmente concluir o cálculo pretendido 

 
 

(ver resolução) 
 
 

 

 

E20EE-Questão 9.3 

 Conteúdo 
 Distribuição Normal. Regra dos 68, 95, 99.7.  

 (Assunto 7 ‘Probabilidades’ -11º ano) 
Comentário: 

 
400, 30 
370   460. 
Como a média é 400 e o desvio padrão é 30, podemos constatar que 
370 é a média menos um desvio padrão. 
 e 460 é a média mais duas vezes o  desvio padrão. 
 



Tendo em conta os valores dados no formulário do exame: 

 
Podemos fazer o esquema: 

 
Depois só temos de somar os valores indicados: 

0.6827/2 + 0.9545/2 = 0.47725… 
(consultar resolução) 
  
 

 

 

E20EE-Questão 10 

 Conteúdo 
 Intervalo de confiança para o valor médio. 

Primeiro calculamos a média amostral e o 
desvio padrão amostral a partir dos dados 
indicados numa tabela. Depois construímos o 
intervalo de confiança. 
 (Assunto 8? ‘Inferência Estatística’ -11º ano) 

Comentário: 

Começamos por colocar os dados em duas listas, na secção de 
estatística (STAT) da calculadora e depois pedimos estatísticas 
“1var”. 
Lembremos que se for na calculadora Texas, devemos usar a tecla 
“STAT” e usar “Edit” para lançar os dados e novamente “STAT” e 
usar “Calc” e “1-Var Stats” e completar:  “1-var Stats L1, L2” 
 



Na calculadora Casio, fazemos: Menu/ Stat/ e lançamos: 
 

 
Depois vamos a “CALC”(F2) e ainda ao SET(F6) para confirmar que 
a lista 1 são os valores e a lista 2 são as respetivas frequências: 

 
 
Depois damos “EXE” e pedimos “1Var”, obtendo: 

 
 
Assim, o a média amostral é 2.5 e o desvio padrão 
aproximadamente 1.4 (Sx). 
 
Agora só temos de substituir tudo o que temos na fórmula que 
consta do formulário do exame, e ainda lembrar que z=1.645, por 
ser 90% de confiança e n= 36, de acordo com o enunciado. 
 

 
Substituindo …temos os valores apresentados na resolução… 
 

 
 
… e acabamos os cálculos… 

 

 


