
Exame MACS: 2020- Fase 2 

Sugestões e comentários- Questões de exame: 

E20F2-Questão 1 

 Conteúdo 
 Maioria absoluta e eliminação sucessiva. 

 (Assunto 1 Eleições -10º ano) 
Comentário: 

1) O número total de votos é 8+7+5+3=23 
Inicialmente Veneza é a cidade com mais votos no primeiro lugar, mas 
não tem maioria absoluta, isto é, não tem mais de metade de 23.  
Para ter maioria absoluta, seriam necessários 12 votos no primeiro 
lugar. 
Vamos eliminando o menos votado no primeiro lugar até que algum 
tenha maioria absoluta… 
 

 

 

 

E20F2-Questão 2 

 Conteúdo 
 Último a diminuir 

 (assunto 2-Teoria da Partilha-10º ano) 
Comentário: 

2) Na primeira volta a ordem é: 
Carlos-Maria-Elsa-Pedro-Sara. 

o Pedro é o último a diminuir, recebe a fatia a sai. 
Quem está logo depois do Pedro é a Sara, por isso será ela a cortar a 
segunda fatia e a nova ordem será  

Sara-Carlos-Maria-Elsa. 
Como a Elsa é quem começa a 3ª volta, então é porque terá sido a Maria 
a ficar com a segunda fatia. 
Na 3ª volta a Elsa começa a lista é  

Elsa-Sara-Carlos. 
De acordo com o enunciado, o Carlos retificou desta vez e ficou assim 
com a 3ª fatia. 
 

 



 

E20F2-Questão 3 

 Conteúdo 
 Variante do método de ordenação....  

(Assunto 5-Grafos 11º ano) 
Comentário: 

3) A menor de todas as arestas é Munique-Salzburgo (140). 
De acordo com o enunciado, esta escolha elimina Viena, pois não vamos 
aceitar dias cidades do mesmo país. Todas as ligações a Viena serão 
ignoradas. 
Do mesmo modo, temos Milão-Zurique (280) o que obriga a eliminar 
Veneza. 
… 
Obtendo a ordenação da arestas e unindo de acordo com as indicações, 
obtemos um percurso iniciado e terminado em Paris… 
 
Nota: Este método é parecido ao algoritmo da ordenação dos pesos das 
arestas dado na aula, mas com a condição de exigir apenas uma cidade 
de cada país. 
 

 

 

E20F2-Questão 4 

 Conteúdo 
 Escolhe do hotel e do transporte... 

(Assunto 4-Modelos financeiros 10º ano) 

Comentário: 

4) Notemos que em H1, usando a plataforma B temos um desconto de 
10%, pelos que pagaremos apenas 225-22.5=202.5 é a opção mais 
barata. 
Fazemos ainda 202.5*2=405. (duas noites). 
Em H1 não precisamos de transporte, pelo que não será necessário 
comprar o passe. 
Em H2 escolhemos A→ 155 euros e 155*2=310 euros (duas noites). 
Aqui temos de usar o passe que custa 47.25 e são 5 pessoas 
47.25*5=236.25 euros. 
Total de H2 310 + 236.25 = 546.25. 
H1 é mais económico do que H2. 

 



 

 

E20F2-Questão 5 

 Conteúdo 
 Gráficos de barras e percentagens.... 

 (Assunto 3-Estatística 10º ano) 

Comentário: 
5) como em abril é 198 quartos e corresponde a uma diminuição de 25% 
relativamente a março, então abril representa 75% do valor de março. 
Sendo março 100%, será abril 75%. 
Podemos fazer uma regra de 3 simples: 
198→75%   x →100%  x = 198*100/75 = 264   Opção B. 
 

 

 

 

 

E20F2-Questão 6.1 

 Conteúdo 
 Linear/exponencial. Valores... 

 (Assunto 6-Modelos Populacionais 11º ano) 

Comentário: 

6.1) Se 9 horas corresponde a t=0, então 14 horas e 30 minutos, ou 14,5 
horas corresponde a 14.5-9=5.5, então  t=5.5. 
Substituindo na expressão, fazemos C(0) – C(5.5)=0.56 que é maior que 
0.5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



E20F2-Questão 6.2 

 Conteúdo 
  Determinar um valor a partir da análise de 

um gráfico. 
(Assunto 6-Modelos Populacionais 11º ano) 

Comentário: 
 6.2) Usamos a calculadora gráfica com 
 Y1=26+13e-0.008x    Y2= 38 e Y3= 37.8. 
Pedimos o gráfico e procuramos os pontos relevantes. 
 
Na janela de visualização fazemos xmin=0 e xmax=24, e y min=36 e ymax=40 
 
Repare que o enunciado refere que t pertence ao intervalo [0, 24]. 
Para o y, pode pedir de forma automática. Se não der, peça primeiro 
uma tabela para ver quais os valores de y adequados para os valores de 
x usados. 
 
No gráfico obtemos os pontos (10; 38) e (12.1; 37.8). 
Então o tempo será 12.1-10=2.1 aproximadamente 2. 
 

 

E20F2-Questão 7.1 

 Conteúdo 
 Tabela de frequências, mediana e cálculo de 

valores desconhecidos. 
 (assunto 3-Estatística 10º ano) 

Comentário: 
7.1) O valor da frequência acumulada relativa ao valor 4 é 37-13=24. 
Como a frequência acumulada relativa ao 2 é 14, então a=24-14=10. 
 
A frequência acumulada relativa ao b é 37+13=50. 
Como ao todo são 100 elementos, a mediana está compreendida entre 
os elementos ordenados de ordens 50ª e 51ª. 
 
A mediana será (X50+X51)/2  mas o seu valor, de acordo com o 
enunciado, é 11, então 
 
𝑏+15

2
= 11   e resolvendo a equação obtemos b=7. 



 

 

E20F2-Questão 7.2.1 

 Conteúdo 
 Gráfico de barras, interpretação e 

percentagens... 
 (Assunto 3-Estatística 10º ano) 

Comentário: 

 7.2.1)  
13 680 pendentes que corresponde a 45%, de acordo com o gráfico de 
barras. 
Procuremos o valor total T. 
Fazemos 13 680→45%  e T →100%    
Resolvendo a regra dos 3 simples, ficamos com T= 30 400. 
 
Mas E2 corresponde a 40% do total, isto é, 0.4*30 400=12 160. 
 
As reclamações pendentes de E2 corresponde a 75%, logo, 
0.75*12 160=9120. 
 

 

 

E20F2-Questão 7.2.2 

 Conteúdo 
 Caso simples, escolha de duas... 

(Assunto 7-Probabilidades 11º ano) 

Comentário: 

7.2.2)   
Uma reclamação de E1 e uma reclamação de E2. 
1º caso: ambas concluídas 0.4*0.25 
2º caso: ambas pendentes 0.60*0.75 
Ambas no mesmo estado: 0.4*0.25+0.60*0.75=0.55 
Resposta C 
 

 

 

 



E20F2-Questão 8.1 

 Conteúdo 
 Probabilidade Condicionada e interpretação 

de um diagrama circular. 
 (Assunto 7-Probabilidades 11º ano) 

Comentário: 
8.1) Reservas na plataforma A- 45 graus no diagrama circular, o que 
corresponde a 1/8 ou 12.5%. 
Repare que 360 graus → 100%   e 45 graus → x  fazemos x= 45*100/360  
=0.125 =1/8. 

Como P(A)=1/8  então 𝑃(�̅�) = 1 −
1

8
=

8

8
−

1

8
=

7

8
 

Usamos um esquema em árvore com a restante informação e… 
P(A/M) pode ser calculado usando o raciocínio da regra de Bayes… 

𝑃 (
𝐴

𝑀
) =

𝑃(𝐴 ∩𝑀)

𝑃(𝑀)
 

Mas 𝑃(𝐴 ∩ 𝑀) = 𝑃(𝑀 ∩ 𝐴) = 𝑃(𝑀/𝐴) ∗ 𝑃(𝐴) = (
1

2
)*(1/8)=1/16 

Por outro lado, o P(M) pode ser calculado com o Teorema da 
Probabilidade Total, fazendo: 
P(M)=(1/8)*(1/2) + (7/8)*(1/7) =… 
Sugestão: observe o esquema da resolução… 
 

 

 

E20F2-Questão 8.2 

 Conteúdo 
 Probabilidade Condicionada/Interseção. 

(Assunto 7-Probabilidades 11º ano) 

Comentário: 
8.2) A probabilidade de C é ¼ ou 25%, pois o seu ângulo é de 90 graus, 
ou seja, um quarto de círculo. 
Como são 10 no C, então ao todo serão 40. 
Se completarmos a tabela (da resolução), obtemos 𝑃(𝐶̅ ∩ �̅�)=65% = 
0.65 
Mas 0.65*40=26… 
 

 

 



E20F2-Questão 9 

 Conteúdo 
 Interpretação a partir de valores de 

probabilidades, da média e do desvio 
padrão. 
 (Assunto 7-Probabilidades 11º ano) 

Comentário: 

9)  

  
Lembremos que, se fosse média mais desvio padrão, seria 

 
 
Vejamos cada um dos casos: 
 

A) µ+σ= 36+3=39 <43  Não serve. 
B)  
C) µ+σ= 39+3=42 <43  Não serve. 
D)  

C)  µ+σ= 36+7=43 =43  Não serve. 
 
D) µ+σ= 36+7=46 >43  Serve. Resposta correta D. 

 

 

 

 

 

 

 



E20F2-Questão 10 

 Conteúdo 
 Obter a margem de erro do intervalo de 

confiança. 
 (Assunto 8-Inferência Estatística 11º ano) 

Comentário: 
10) Sabemos que o n é 256, a média amostral é 5, o desvio padrão 
amostral é 3.9 e Z=2.576. 
Assim, Basta substituir estes valores na expressão da margem de erro : 

 
Nota: se não souber de cor esta fórmula, consulte o formulário do 
exame, esta fórmula faz parte da fórmula do intervalo de confiança para 
a média. 
E finalmente obtemos: 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


