
Exame MACS: 2021- Fase 1 

 

Sugestões e comentários- Questões de exame: 

 

 

E21F1-Questão 1.1 

 Conteúdo 
 Votos validamente expressos. 

 (Assunto 1 ‘Eleições’ -10º ano) 
Comentário: 

  Como o número de votos validamente expressos foi de 7200 e 
corresponde a 96%, do total de votos apurados (VA), então fazendo uma 
regra de 3 simples, podemos descobrir o número total de votos 
apurados (VA). 
 
7200 → 96% 
VA      → 100%         logo VA= (7200*100)/96  = 7500. 
 
Foram apurados 7500 votos, isto é, 7500 acionistas votaram. 
 
Para sabermos quantos acionistas poderiam ter votado, basta reparar 
que a abstenção foi de 20%, isto é, 20% não votaram.  
 
Assim, os 7500 que votaram representam 80% do número de acionistas 
que podiam ter votado (NA). 
 
Para descobrir o valor de NA, basta fazer: 

7500→ 80% 
NA   →    100% 

 NA=(7500*100)/80 = 9375.     
 
 
Corresponde à resposta “C”. 
  

 

 



E21F1-Questão 1.2 

 Conteúdo 
 Método de Jefferson 

 (Assunto 1 ‘Eleições-Distribuição de mandatos’  
-10º ano) 

Comentário: 

  
 De acordo com a resposta apresentada, começamos por somar os votos 
das 4 listas e obtemos 1505+2295+1750+1650= 7200. 
 
Para obtermos o divisor padrão, fazemos 7200/24 = 300. 
 
Dividimos os totais de votos de cada partido por 300 e consideramos a 
quota inferior: 
 
Partido A   1505/300= 5.016  Quota inferior 5 
Partido B 2295/300 =7.65 Quota inferior 7 
Partido C 1750/300= 5.833 quota inferior 5 
Partido D 1650/300=5.5  quota inferior 5 
 
Ao somarmos as quotas inferiores, obtemos 5+7+5+5= 22 
 
Como 22 é menor que 24, vamos experimentar um divisor padrão 
diferente de 300.  
 
Como o enunciado manda subtrair um múltiplo de 10, se 
experimentarmos o valor 290, e repetirmos o processo, veremos que a 
soma das quotas inferiores dá 23. 
 
Repetimos novamente o processo, agora com o divisor 280 e obteremos 
a soma das quotas inferiores igual a 24, como podemos observar na 
tabela da resolução apresentada. 
 
Este método corresponde ao Método de Jefferson. 

(Consulte a resolução completa) 

 

 

 



E21F1-Questão 2 

 Conteúdo 
 Licitação Secreta 

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

Comentário: 
 Esta questão corresponde ao método habitual da Licitação Secreta com 
partes iguais. 
Apesar de termos uma tabela em que os 3 elementos que irão receber 
as suas partes estarem nas linhas, devemos: Mariana, Pedro e Tiago, 
será mais prático escrever na forma de coluna para melhor organizar as 
várias etapas e os cálculos. 
      

 Mariana Pedro Tiago 

 
De acordo com as indicações, e como é habitual na aula, obtemos os 
totais das avaliações de cada um e determinamos assim os respetivos 
valores globais, que serão: 1080; 1035 e 960 respetivamente. 
A parte justa, que neste caso corresponde apenas a dividir por 3 o valor 
global de cada um. Os valores são: 
360, 345 e 320 respetivamente. 
Cada telemóvel será atribuído a quem mais o valoriza, pelo que a 
Mariana receberá os telemóveis A e C cujo valor é 370+230=600, o 
Pedro receberá o telemóvel B com valor 500 euros, e o Tiago não irá 
receber qualquer telemóvel. 
Depois apuramos o saldo de cada um dos trabalhadores. 
 A Mariana tinha uma parte justa de 360 euros mas ficou com 
telemóveis no valor de 600 euros, pelo que o seu saldo será 360-600=-
240, isto é, terá de pagar 240 euros. 
O Pedro tinha uma parte justa de 345 euros mas ficou com um 
telemóvel no valor de 500 euros, pelo que o seu saldo será 345-500=-
155, isto é, terá de pagar 155 euros. 
Como o Tiago não ficou com qualquer telemóvel, o seu saldo 
corresponde a receber a sua parte justa que é de 320 euros. 
A Mariana paga os 240 euros e o Pedro paga os 155 euros, totalizando 
240+155=395 euros. Com este dinheiro o Tiago recebe os seus 320 
euros mas sobra: 
395-320=75 euros. 
Este 75 euros são distribuídos igualmente pelo três, 
 75/3,  
o que dá 25 euros a cada um.     



Por fim, acertam-se os balanços finais de cada trabalhador: 
 
Como a Mariana: paga 240 e no final recebe 25 euros, teremos: 240 -
25=215, a Mariana 
Fica com os telemóveis A e C. paga 215 euros. 
 
Do mesmo modo; O Pedro fica com o telemóvel B e paga   130 euros  
(155-25) 
 
O Tiago apenas recebe dinheiro: 345 euros  ( 320+25) 
Nota: estas passagens correspondem ao preenchimento que consta na 
resolução completa. 
 
(consulte a resolução completa) 
 
  

 

E21F1-Questão 3 

 Conteúdo 
 Grafos-Algoritmo dado para minimizar custos… 

 (Assunto 5 ‘Modelos de Grafos’ -11º ano) 

Comentário: 
 Não esquecer que é para começar em P4. 
 
Vamos seguindo o mais próximo que é P6…seguimos pelo mesmo 
processo e fazemos o percurso P4→ P6→ P5→ P3→ P2→ P1. 

 
Repare que já estão todos visitados. Não devemos voltar a P4, pois não 
é pedido nenhum circuito. 
Devemos ainda apresentar a soma de todas as distâncias que dá 1000. 
(Consulte a resolução completa) 

 



E21F1-Questão 4.1 

 Conteúdo 
 Média para dados agrupados a partir de um 

histograma de frequências acumuladas. 
 (Assunto 3 ‘Estatística’ -10º ano) 

Comentário: 
 Para calcular a média, podemos começar por indicar a marca de cada 
classe, isto é o ponto médio de cada intervalo: 
Para [18, 28[, fazemos (18+28)/2  = 46/2= 23  para os restantes 
intervalos fazemos pelo mesmo processo e obtemos: 23, 33, 43, 53, 63. 
Temos ainda de encontrar a frequência absoluta (não acumulada) de 
cada classe. 
 
No caso da primeira classe, o valor é imediatamente 15. 
Na segunda classe, fazemos 75-15=60. As classes seguintes obtêm-se da 
mesma forma, obtendo: 15, 60, 45, 20, 10. 
 
Para calcular a média, só temos que usar as duas colunas obtidas. 
Reparemos que o número total é 150. 
 
Média (15*23+60*33+45*43+20*53+10*63) / 150 = 5950/150 
=39.66667 aproximadamente 40. 
 
Alternativamente, podíamos usar a calculadora gráfica no modo 
estatístico. 

(Consulte a resolução completa) 
 

E21F1-Questão 4.2 

 Conteúdo 
 Ângulo num diagrama circular, a partir de um 

histograma. 
 (Assunto 3 ‘Estatística’ -10º ano) 

Comentário: 

  Como a frequência absoluta desta classe é 15, num total de 150, então 
podemos fazer a regra dos 3 simples: 

150  →  360 graus 
15    →  x   graus 

x=15*360/150  = 36 graus  resposta: D 
 



E21F1-Questão 4.3 

 Conteúdo 
 Tabela de frequências relativas acumuladas. 

 (Assunto 3 ‘Estatística’ -10º ano) 

Comentário: 
Como o objetivo final é a frequência relativa acumulada das duas zonas, 
podemos começar por obter as frequências absolutas simples de ambas 
as zonas: 
Zona LVTejo: 15, 60, 45, 20, 10  Zona Algarve: 30, 25, 30, 10, 5 
 
Juntando as duas zonas: somamos os valores correspondentes a cada 
um dos intervalos: 
15+30=45; 60+25=85; 45+30=75; 20+10=30; 10+5=15. 
 
Podemos agora dividir cada um destes valores por 250 para obter as 
frequências relativas e depois fazer as acumuladas, como se pode ver na 
tabela da resolução apresentada. (consultar resolução completa) 
 
Outra alternativa seria fazer as absolutas acumuladas: 
 45; 45+85=130; 130+75=205; 205+30=235; 235+15=250. 
 
E depois dividir tudo por 250, obtendo as relativas acumuladas 
pretendidas. 
 
Em qualquer dos casos, o resultado final seria:  

(0.18, 0.52, 0.82, 0.94, 1). 
  

 

E21F1-Questão 5 

 Conteúdo 
 Tarifários-prestações mensais. 

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

O valor financiado é 500 euros, isto é, VF=500 e a taxa de juro é 3%, isto 
é, i=0.03 
Substituindo na fórmula dada, temos: 

 
O valor de n varia de 2 até 12. 



 
Fazendo uma tabela, como a apresentada na resolução, e tendo em 
conta que o Tiago pode pagar no máximo 75 euros em cada prestação 
mensal, 

 
 então só tem disponibilidade para pagar 8 ou mais prestações. 
Mas como, quanto mais prestações, maior é o valor final a pagar, será 
adequado pagar em 8 prestações, isto é  
8*71=568 euros. 

(Consulte a resolução completa) 
  

 

E21F1-Questão 6.1 

 Conteúdo 
 Modelo Logístico-cálculo de um valor e 

percentagem. 
 (Assunto 6 ‘Modelos populacionais’ -11º ano) 

Comentário: 

  
Começamos por substituir o tempo por zero e obtemos 
A(0)= …=10 mil pertencem ao Alentejo. 
 
Mas como em Portugal são 50 000, então os que não pertencem ao 
Alentejo são 

50 000-10 000=40 000, 
 

em percentagem será 40 000/50 000  = 0.8 = 80% 
( Consulte a resolução completa) 



 

 

E21F1-Questão 6.2 

 Conteúdo 
 Modelo Logístico-Valor para onde tende, com 

Gráfico ou tabela. Cálculos de valores e 
percentagens. 
 (Assunto 6 ‘Modelos populacionais’ -11º ano) 

Comentário: 

 De acordo com a fórmula acima, o valor de A tende para 20 mil. Para 
provar, basta fazer um gráfico com valores de x cada vez maiores e 
obteremos a habitual função logística a crescer, estabilizando no valor 
20 mil. (devemos apresentar o gráfico).  
Alternativamente, podemos expressar essa mesma ideia usando uma 
tabela, como é apresentado na resolução completa. 
Dado que a longo prazo o total de Portugal continental é 200 000 e o 
total do Alentejo é 20 000, então a longo prazo o Alentejo 
corresponderá a uma percentagem de 10%, pois 20 000/200 000 = 0.1 = 
10% 
Isto corresponde ao valor subentendido no mapa, pois,  

100 % -(20%+25%+30%+15%) = 10%. 
(Consultar a resolução completa). 

  
 

E21F1-Questão 7 

 Conteúdo 
 Probabilidade condicionada e teorema da 

Probabilidade Total. Interpretação de um 
gráfico inicial. 
 (Assunto 7 ‘Probabilidades’ -11º ano) 

Comentário: 

 Como queremos o ano 2018, são 3 anos depois de 2015, pelo que 
fazemos t=3. Pelo gráfico, corresponde a 2 %, isto é, 0.02. 
 
Deste modo, a probabilidade de um novo utilizador ter dificuldade será 
p(N)= 0.02 e a probabilidade de não ter dificuldade será 1-0.02 = 0.98. 



Ainda, de acordo com o enunciado, 40 % dos novos utilizadores que 
tiveram dificuldade, consideram a aplicação de fácil manuseamento, isto 
é, P(F/N)=0.4, logo 60% acham que acham que não. 
 
Entre os que não tiveram dificuldade, 90% acham que a aplicação é de 
fácil manuseamento e 10% acham que não. 
 
De acordo com a resolução completa, podemos representar a árvore das 
probabilidades e identificar os que consideram que a aplicação não é de 
fácil manuseamento: 

 
O cálculo pedido será então 0.02*0.6+0.98*0.1=0.11 

(Consulte a resolução completa). 
 

E21F1-Questão 8 

 Conteúdo 
 Probabilidades-Casos simples. Formas 

diferentes de combinar os elementos de uma 
palavra-passe. 
 (Assunto 7 ‘Probabilidades’ -11º ano) 

Comentário: 

 Como os algarismos 851 ficam fixos por esta ordem, vejamos quais as 
possibilidades para as letras.  
Existem 6 possibilidades: 
TG851     GT851     851TG     851GT     T851G    G851T 
Como a verdadeira palavra-passe é uma destas 6, a probabilidade é 1/6. 

Resposta A) 
 



E21F1-Questão 9 

 Conteúdo 
 Probabilidades-Casos simples. Probabilidade 

de cometer 2 erros em 3 possibilidades. 
 (Assunto 7 ‘Probabilidades’ -11º ano) 

Comentário: 
 A probabilidade de errar(E) é 10%=0.1 P(E)=0.1, logo a probabilidade de 
não errar é 0.9, P(N)=0.9 
Em 3 tentativas queremos que falhe duas e acerte uma, poderemos ter 
3 sequências distintas: 
EEN  ENE ou NEE,  
em cada uma a probabilidade é mesma 0.1*0.1*0.9,  

O resultado será 0.1*0.1*0.9*3  cujo resultado é 0.027 
(Consulte a resolução completa) 

 

E21F1-Questão 10 

 Conteúdo 
 Intervalo de confiança para a proporção -a 

partir dos dados de uma tabela. 
 (Assunto 8 ‘Inferência Estatística’ -11º ano) 

Comentário: 

O total são 625 utilizadores.  
“Mais de 20 e no máximo 60”, corresponde a estar entre 20 e 60, cujos 
valores são 81+44=125. 
 
A proporção amostral será 125/625 = 0.2. 
Como a confiança é de 90%, resta-nos substituir na fórmula do intervalo 
de confiança que está no formulário do exame: 

 
Substituindo, e efetuando os cálculos, obtemos: 

 
Que dá  

]0.17, 0.23[ 
 


