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Em todas as questões, apresente todos os cálculos e as justificações 

necessárias.  

Nos arredondamentos que efectuar, conserve sempre 3 casas 

decimais. 

 

1) Para proceder à divisão de alguns bens, os intervenientes Abel e Belmiro 

decidem utilizar o Método do ajuste na partilha. Na tabela encontra-se a 

distribuição dos 100 pontos por cada um dos interessados: 

 

 Abel Belmiro 

Casa 50 40 

Piano 10 30 

Viatura 10 20 

Gato 30 10 

Faça a partilha dos bens pelo Abel e pelo  Belmiro, usando o método acima 

referido. 

(solução: consulte o exercício1. Pág. 16 dos caderno de exercícios) 

 

2) Três primos precisam dividir entre si alguns bens deixados pelo avô. 

Secretamente fazem licitações para cada um dos bens, as quais se 

encontram organizadas na tabela seguinte (em euros) 

 Frederico Eduardo Bernardo 

Casa  140 000 165 000 180 500 

Barco   58 500   57 000   52 500 

Automóvel   41 400   48 000   47 500 

 

Indique: 

2.1) O valor desta herança para cada um dos primos. 

2.2) O valor justo para cada um. 

2.3) A divisão dos bens. 

2.4) Quanto recebeu ou pagou cada um após a distribuição dos bens? 

2.5) A distribuição final. 

(Solução: pág. 17 do caderno de exercícios) 



3)  Dois herdeiros têm direito a partes diferentes de uma herança. O João 

tem direito a 4/7 da herança e a Ana tem direito ao restante. 

A herança consiste num carro, e cada um dos herdeiros apresentou a sua 

licitação. O João propôs 30 000 euros e a Ana propôs 25 000 . 

Sabemos que a divisão foi feita pelo método da Licitação Secreta. 

Indique: 

3.1) A parte justa de cada herdeiro. 

3.2) A distribuição dos bens. 

3.3) O acerto da parte justa de cada herdeiro. 

3.4) Os pagamentos 

3.5) A divisão da parte que resta. 

3.6) A distribuição final. 

 

4) Quatro amigas, Ana(A), Bela(B), Carla(C) e Daniela (D), pretendem 

dividir entre si 15 caixas de doces que ganharam num sorteio. As caixas 

são todas diferentes e as quatro amigas decidem fazer a divisão usando o 

método dos marcadores. Após a colocação dos marcadores, obtiveram o 

esquema seguinte:  

  

1  |  2  |    3  | 4  5  6  | 7  |  8 |  9  | 10  11  12  | 13 |  14 |  15 

   C1       B1D1        A1                    C2      B2      A2        D2                            

B3C3      D3         A3 

Efectue a divisão das caixas pelas quatro amigas usando o método referido. 

Solução:Pág. 18 do caderno de exercícios. 

 

 

5) Nas eleições para uma assembleia de freguesia estavam previstos a 

distribuição de 10 mandatos. Os resultados da eleição foram os seguintes: 

 

 

 

 

Partidos Votos 

A 1 610 

B 2 946 

C 671 

 

Obtenha a distribuição dos 

mandatos utilizando o método: 

5.1) de Hondt.      5.2) de Hamilton. 

 

6) Sete amigos Abel, Berto, Carlos, Dário, Evaristo, Fábio e Gustavo 

dividem entre si um bolo pelo método do último a diminuir, seguindo esta 

ordem. 

Na    1ª e 4ª  voltas, apenas o último a receber a fatia a diminui, na 2ª volta 

todos a diminuem e na 3ª, ninguém diminui.  Indique quem 

6.1)  recebe a 1ª fatia    6.2)  recebe a 2ª fatia 

6.3)  recebe a 3ª fatia    6.4)  corta a 5ª fatia 

 



7) O Duarte, a Diana e o Carlos compraram uma pizza com metade fiambre 

e metade cogumelos que custou 36 euros. Todos concordam com o valor 

total da pizza mas, os seus gostos são diferentes. 

 

 O Carlos gosta duas vezes mais de fiambre do que de cogumelos. O Duarte 

gosta igualmente das duas coisas. A Diana gosta três vezes mais de 

cogumelos do que de fiambre. 

 

 

 

Fiambre                               Cogumelos                 

 

 

 

7.1) Quanto custa cada uma das partes para cada um dos três amigos? 

 

7.2) Para complicar, o Duarte cortou a pizza de forma que uma das partes 

tivesse um terço de fiambre a dois terços de cogumelos. 

 

 

 

 

 

 

Parte 1                                     Parte 2 

 

 

 

Quanto vale agora cada uma das partes para cada um dos 3 amigos? 

 

 

 

 

8) Quatro primos herdaram um terreno que vão dividir entre si e, para tal, 

decidiram utilizar o método do divisor único. Por sorteio, cabe a “A” o 

papel de divisor, sendo a escolha realizada por B, C e D. Assim, “A” divide 

o terreno em quatro partes que considera iguais P1, P2, P3 e P4; B 

selecciona P1 e P4.  C selecciona P3 e P4; D selecciona P2. 

Com que parcela de terreno vai ficar cada um dos primos? Elabore um 

pequeno texto com o raciocínio que efectuou e as conclusões relativas à 

questão colocada. 

 

(solução:Nº5- página 24- caderno de exercícios) 



 

9)Considere , mais uma vez a situação descrita no exercício anterior mas 

agora os quatro primos optam por fazer a divisão usando o método do 

seleccionador único, sendo A o seleccionador. Descreva a aplicação deste 

método a esta situação. 

(Solução: Nº6-página 24- caderno de exercícios) 

 

 

10) Explique a aplicação do método de partilha livre de inveja por 4 

jogadores e justifique que nenhum pode ter inveja da parte de outro. 

   

    

 


