
Exame MACS: 2020- Fase 1 

Sugestões e comentários- Questões de exame: 

 

E20F1-Questão 1.1 

 Conteúdo 
 Probabilidade Condicionada com eleições e 

boletins de voto. 
 (Assunto 7-Probabilidades 11º ano) 

Comentário: 
 Interpretando os triângulos apresentados, percebemos que o local onde 
colocamos o “X” determina a ordem de preferência, isto é, a letra mais 
próxima do “X” fica em primeiro lugar, a segunda mais próxima fica em 
segundo e a mais afastada fica em terceiro. 
 
Assim, para o primeiro triângulo dos seis boletins apresentados nesta 
alínea, corresponde a  
1º A, 2º B 3ºC, isto é, (A, B, C)   e o mesmo raciocínio para os restantes. 
Os seis boletins podem então ser escritos: 

1º A A C A A A 

2º B C A C C B 
3º C B B B B C 

 
Sendo: 
Q- “A ocupa a primeira posição” e   R- “B ocupa a última posição” 
Para calcular P(Q/R), podemos ver que B ocupa a última posição em 4 
casos:(A bold) 

1º A A C A A A 

2º B C A C C B 
3º C B B B B C 

 
Entre estes 4 casos existem 3 em que “A” está em primeiro lugar, por 
isso a probabilidade será:  P(Q/R)=3/4   Letra C. 
 
 

 

 

 



E20F1-Questão 1.2 

 Conteúdo 
 Método de Borda. Descobrir a votação de um 

elemento,sabendo.. 
 (Assunto 1-Eleições-10º ano) 

Comentário: 
1.2) Respeitando as preferências e as pontuações indicadas e calculando 
os resultados sem o voto do Filipe, obtemos A→ 25  B→29 e C→ 27. 
 Como, depois do voto do Filipe o A ultrapassa o C, então A recebeu 
mais de dois votos acima do C. Para tal, o Filipe votou 1º A   2º B e 3º C. 
 
Assim, para a pontuação final, A recebe mais 5 pontos, B recebe mais 3 
pontos e C recebe mais um ponto. 
 
A pontuação final ficará A→ 30  B→32  C→28. 
 
 

 

 

E20F1-Questão 2 

 Conteúdo 
 Partilha no caso discreto. valorização de 

bilhetes. 
 (Assunto 2-Teoria da Partilha 10º ano) 

Comentário: 
2) Sendo seis bilhetes e um deles (B2) a valer o triplo de qualquer um 
dos outros é como se tivéssemos 8 bilhetes em que B2 repete três 
vezes, isto é,  
B1, B2, B2, B2, B3, B4, B5, B6. 
 
Como metade de 8 é 4, os quatro bilhetes B1, B3, B5, B6. Representam 
metade (50%) do valor total. Resposta: C 
 
 

 

 

 



E20F1-Questão 3 

 Conteúdo 
 Ajuste na partilha. Variante... 

 (Assunto 2-Teoria da Partilha 10º ano) 

Comentário: 
3) Numa primeira fase da distribuição, a Elsa fica com 26 pontos e o 
Gaspar com 95. 
Vão partilhar a tenda, à qual a Elsa atribui 55 pontos e o Gaspar atribui 
60 pontos. 
Como inicialmente o Gaspar é que tinha a tenda, vais perder uma parte 
(x) da tenda passando a sua pontuação para:  95 – 60x. 
 
A    Elsa ficará com os 26 pontos que já tinha e mais uma parte da tenda, 
passando a sua pontuação para 26+55x. 
 
Igualamos as pontuações: 95 – 60x=26+55x  e resolvemos a equação 
(consulte a resolução). 
Obtemos x=0.6.   
 
Assim, o Gaspar perde 60% da tenda, ficando com 100%-60%=40%.  A 
Elsa ficará com 60% da tenda. 
Como um ano tem 365 dias, O Gaspar ficará com a tenda 0.4*365=146 
dias. Os restantes dias serão para a Ana. 
 

 

 

E20F1-Questão 4 

 Conteúdo 
 Coloração, reuniões… 

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

4)   
Sugiro que siga o segundo 2ºprocesso da resolução, pois é mais 
parecido aos exercícios resolvidos nas aulas. 
Os vértices representam os festivais e as arestas representam as 
incompatibilidades, ou seja, os que não poderão ocorrer 
simultaneamente. 



 
Observando o grafo, podemos constatar que os festivais F1 e F6 podem 
ocorrer em simultâneo, pois não apresentam qualquer ligação de aresta 
(direta). Do mesmo modo os festivais F2 e F5 e ainda os F3 e F4. 
 

 

 

E20F1-Questão 5 

 Conteúdo 
 Depósito de uma quantia fixa... 

 (Assunto 4-Modelos financeiros 10º ano) 
Comentário: 

5) Se 240 é o dobro do valor inicial então, o valor inicial é 120. 
Se em 16 meses obteve 120 em partes iguais, então cada uma delas 
seria 120/16 = 7.5 euros. 
Como 7.5/120 = 0.0625, então a percentagem é 0.0625*100= 6.25% 
 
 

 

 

E20F1-Questão 6.1 

 Conteúdo 
 Obter um valor a partir da expressão. 

 (Assunto 6-Modelos populacionais 11º ano) 

Comentário: 
6.1) para saber quantos metros subiu no 1º minuto, só temos de fazer 
A(1)-A(0), isto é, a altura a fim de um minuto menos a altura inicial. 
 

 



 

E20F1-Questão 6.2 

 Conteúdo 
 Durante quanto tempo...com gráfico. 

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

6.2) Basta fazer na sua calculadora gráfica  

Y1= 
30

1+29𝑒−2𝑥
  ,    Y2 = 12       e Y3= 20 

Para a janela de visualização fazemos  
x min=0 e xmáx=5, ymin=0  ymax=35 
O enunciado refere que t pertence a [0, 5]. 
Para o y, pode tentar de forma automática. Se não der, pode usar uma 
tabela para ver em que valores se encontra o y quando x varia entre 0 e 
5. 
Depois só tem de interpretar o gráfico obtido e responder à questão 
colocada. 
 

 

 

E20F1-Questão 7.1 

 Conteúdo 
 Tempo médio a partir dos valores de uma 

tabela e um valor desconhecido. 
 (Assunto 3-Estatística 10º ano) 

Comentário: 

7.1) Chamando a ao tempo que o filipe esperou na fila, a soma dos 
tempos será: 
(primeiras sete pessoas) 30+20+22.5+18+12+8+3=117.5  
e ainda 2a correspondente ao Filipe e ao amigo.  
 
A soma dos tempos das nove pessoas 117.5+2a. 
 

Como a média foi de 15.5, então 
117.5+2𝑎

9
= 15.5 

Depois só temos de descobrir o valor de a e o resultado dá 11. 
 

 

 



E20F1-Questão 7.2 

 Conteúdo 
 Gráfico Circular e percentagem...  

(assunto 3-Estatística 10º ano) 

Comentário: 
7.2) Na tabela 4, podemos ver que as pessoas que demoraram menos de 
3 horas foram A, B e com 0.5; 1 e 2 horas respetivamente. Foram 3 
pessoas. 
Assim, 0.4% corresponde a 3 de onde o 100% corresponde a …(regra dos 
3 simples) 
0.4% →3   100% →x calculando o x=(100*3)/0.4 = 750. 
Então existem 750 pessoas no intervalo [0, 3]. 
 
Pelo gráfico circular, vemos que este intervalo [0, 3] representa 60% do 
total. 
Fazendo então nova regra dos 3 simples  750→60%    y→ 100% , 
obtemos y=(100*750)/60  =1250 
Resposta “A” 
 

 

 

E20F1-Questão 7.3 

 Conteúdo 
 Reta de regressão. 

(Assunto 3-Estatística 10º ano) 

Comentário: 
7.3) Trata-se de uma situação habitual de regressão linear. 
Na lista 1 colocamos os valores de x e na lista 2 colocamos os valores de 
y da tabela 4. 
Pedindo a regressão linear, obtemos Y= -0.459x+12.913 
Depois, só temos de substituir o x por 6 e obtemos o valor pretendido.. 
 
 

 

 

 

 



E20F1-Questão 8.1 

 Conteúdo 
 Probabilidade Condicionada e Teorema da 

probabilidade total.  
(Assunto 7-Probabilidades 11º ano) 

Comentário: 
8.1) Pode organizar esta informação no esquema em árvore como na 
resolução, onde A corresponde a assistir ao concerto e B corresponde a 
ver o fogo de artifício. 
 
Lembre-se que os 48% é a interseção e que se pode obter fazendo 
0.6*a, ou seja 0.6*a=0.48. 
Daqui tiramos que a=0.4870.6 ou seja, a=0.8 e assim, 1-a=0.2. 
A partir daqui, o cálculo de P(�̅�) obtém-se pelo teorema da 
probabilidade total, isto é, 0.6*0.2+0.4*0.3=0.24 
 

 

 

E20F1-Questão 8.2 

 Conteúdo 
 Regra dos 68, 95, 99.7 ou utilização da 

calculadora gráfica. 
(Assunto 7-Probabilidades 11º ano) 

Comentário: 
8.2) O Valor médio é 1.5 e o desvio padrão é 0.4.  Assim, três vezes o 
desvio padrão é 3*04=1.2 
µ - 3σ = 1.5-1.2=0.3 
Lembrando as regras do 68, 95, 99.7, temos: 

P(X<0.3)=P(X< µ - 3σ) = 50%-
99.73%

2
  = 0.135% = 0.00135 

0.00135*60 000=81. 
Nota: Também pode obter a probabilidade diretamente a partir da 
calculadora gráfica como indicado na resolução. 
 

 

 

 

 



E20F1-Questão 9 

 Conteúdo 
 Determinar o nível de confiança, dada a 

amplitude do intervalo. 
 (Assunto 8-Inferência estatística 11º ano) 

Comentário: 
9)  
A margem de erro pode ser obtida facilmente olhando para a fórmula 
do intervalo de confiança indicada no formulário do exame,  

Margem de erro:  . 
A amplitude do intervalo é o dobro da margem de erro 

 
Sabemos que n=625 e que a proporção é 125/625 = 0.2. 
  Substituindo todos os valores conhecidos, facilmente obtemos o valor 
de z=1.645 que corresponde a 90% de confiança 
 

 


