
Exame Macs 2018 Época Especial. 

Algumas sugestões: 

 

1.1) 3306+514+697+463= 4980 

4980/N = 166  logo 166N=4980 de onde N=4980/166  N = 30 resposta C 

 

1.2) Como N=28, temos DP=4980/28 de onde DP=177,9 

Quotas padrão: A-> 3306/177,9 = 18.6  Logo, atribuímos: 18+1=19 

B-> 514/177.9= 2.9 atribuímos 3   C-> 697/177.9=3.9  atribuímos 4   

D-> 463/177.7=2.6 atribuimos 3. 

 

Somando, temos 19+3+4+3= 29. Só podemos ter 28.  

Vamos usar um divisor modificado que faça baixar ligeiramente este total. 

Deverá ser um valor superior a 177.9.  

 De acordo com o enunciado, vamos experimentar DM=187.9. 

A-> 3306/187.9 =17.6, atribuimos 18;  B-> 514/187.9=2.7, atribuimos 3  

C-> 697/187.9=3.7 atribuímos 4   D-> 463/187.9 = 2.4 atribuimos 3. 

Somando, temos 18+3+4+3= 28.  

Distribuição final: A-18  B-3   C-4    D-3 



 

 

2) Começamos por somar as avaliações de cada um dos presidentes de junta 

de freguesia, e obtemos(soma na horizontal!...): 

A-> 224+2050+4950=7224. O mesmo para B e C. Obtemos: 

 

Em seguida, dividimos cada um destes valores por 3, para determinarmos a 

parte justa de cada um. 

A-> 7224/3=2408. E do mesmo modo para os restantes. Obtemos: 

   

Atribuimos os bens a quem mais os valorizou, obtendo: 

 

Assim, A tinha direito a 2408 mas ficou com um objeto de 2050, então o seu 

saldo é: 

2408-2050= 358. 

B continua com o seu valor de 2395. 

 e C terá um saldo de 2677-6231=-3554  terá de pagar 3554 euros. 

 



 

 

Pagamentos:Com o dinheiro pago por C, pagamos A e B e ainda sobra dinheiro:   

3554-358-2395= 801 

 

Esta sobra é dividida pelos 3, obtendo: 801/3=267 a cada. 

 

Atribuindo 267 a cada um deles, os valores finais serão para A: 358+267=625 e 

o motocultivador. 

B ficará com 2395+267= 2662 

C ficará com o trator e pagará 3554 – 267=3287 

Conclusão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Representamos o grafo de acordo com as regras indicadas. São 4 arestas, 

pois temos 5 vértices. 

  O total é 270. 

 

 

 

4.1)  

A variação será E(5) –E(0). Fazemos: 

  

5064-7700=-2636  diminuição. 



 

 

4.2)  

Para ter 13 elementos, o número de eleitores terá de estar entre 5000 e 

20 000.  

 

Colocamos na calculadora em Y1=7700 – 1471 ln(x+1)  com a janela x entre 0 e 

16. E y entre  0 e 25000. 

Como a função é decrescente e o valor máximo é 7700, basta fazer a 

interseção de Y1 com Y2=5000.  

Obtemos um gráfico do tipo:  

 

Então será do ano zero até ao ano 5, depois de 2002, isto é 2002, …..2007. 



 

 

 

 

5) como são 5 pessoas, se for tipo 1, tem de usar 2 automóveis. Se for tipo 2, 

basta 1. 

Tipo 1: 

Consumo: 1300/100 = 13   13×4.7=61.1 litros 61.1×1.3= 79.43 euros  

Aluguer: 6×40= 240   Total: 79.43+240= 319.43   

Como são 2 automóveis: 319.43×2=638.86  

    

 

Tipo 2 

(combustível + aluguer) 

13×6.8×1.3 +6×85= 624.92 

O Tipo 2 é mais económico. 



 

 

 

 

 

6.1.1) ao todo são 20 números. 14 estão nas condições referidas. Assim, 

14/20 =0.7 ou seja, 70%. 

Resposta: 

 

 

6.1.2) Introduzimos os valores na calculadora gráfica e pedimos a média e o 

desvio padrão, obtendo 

Média=59.65   desvio=10   logo fazendo 59.65-10= 49.65    e 59.65+10=69.75 

Obtido o intervalo]49.65; 69.65[, contamos os números que estão neste 

intervalo:  

50, 50, 50, 54, …,69   ao todo são 13 elementos. 

 



 

6.2) género feminino: total: 300.  Idade inferior a 40 anos 67% (23%+44%). 

0.67*300=201  atletas femininos com idade inferior a 40 anos. 

Género masculino: total 1300. 

Entre 20 e 30 anos  15%  0.15*1300=195 atletas.  

Somando 201+195=396  

Faltam 682-396=286.    Faltam 286. 286/1300=0.22=22%  valor de a.  

 

7)  

7.1) “A”- acompanhado  “�̅�”- não acompanhado 

P(A)=0.7   P(�̅� )=0.3 

Possibilidades: AAA�̅�    AA�̅�A     A�̅�AA   �̅�AAA 

Cada uma com probabilidade: 0.7*0.7*0.7*0.3   como são 4 pssibilidades, 

multiplicamos por 4. 



 

 

 

7.2)  

Podemos resumir a informação dada no esquema: 

 

 

 

 

 

 

Queremos P(D/𝐶̅) 

Podemos usar a regra de Bayes,  

𝑃(𝐷/𝐶̅) =
𝑃(𝐶̅/𝐷)×𝑃(𝐷)

𝑃(𝐶̅̅)
= 

=
0.6×0.8

0.6×0.8+0.5×0.2
= 0.827 ≈ 0.83  

Nota : pode usar outro processo com interseções ou uma tabela… 

 

8.1) Proporção: 235/324 = 0.73   fazemos o intervalo com o respetivo valor 

de Z=2.576  e n=324. 

Substituímos estes valores no intervalo de confiança para a proporção: 



 

Obtemos:   

Como 73% pertence ao intervalo, tiramos a respetiva conclusão. 

 

 

 

8.2) Tendo em conta o valor médio, 56, e os extremos do intervalo: 55 e 57, 

verificamos que a a amplitude do intervalo é 2, pelos que margem de erro é 1.  

Como a margem de erro de um intervalo de confiança para a média é dada por  

, de onde z=1.96 e n= 324, 

 teremos  1.96 ×
𝜎

√324
= 1                     Repare que √324 = 18   

que equivale a 𝜎 =
18

1.96
= 9.18 

 

Resposta: C 

 


