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2. O Manuel, o José e o Paulo compraram, em conjunto, um certo número de rifas. Do dinheiro despendido 
na compra, o Manuel participou com 40%, e o José e o Paulo participaram com 30% cada um.

Um dos bilhetes que compraram permitiu-lhes receber um prémio constituído por três bens: uma máquina 
fotográfica, um televisor e uma consola de jogos.

Os três jovens vão fazer a partilha do prémio, e o método utilizado é o seguinte.

•  Primeira etapa: cada jovem atribui um valor monetário a cada um dos bens do prémio, colocando o registo 
dos valores das suas licitações dentro de um envelope fechado. No final, são abertos os envelopes e são 
registados, numa tabela, os valores das licitações de todos os jovens.

•  Segunda etapa: determina-se o valor global atribuído, por cada jovem, ao prémio e o valor que cada 
jovem considera justo receber, designado por porção justa. A porção justa obtém-se, para cada jovem, 
através de uma proporção directa entre a percentagem de participação de cada jovem na compra das 
rifas e a soma das licitações atribuídas por esse jovem.

•  Terceira etapa: cada bem é atribuído ao jovem que mais o valoriza, e considera-se que ele recebe o valor 
que atribui a esse bem. Se um jovem não receber qualquer bem, considera-se, para efeitos de cálculo, 
que o «valor dos bens recebidos» por esse jovem é zero.

•  Quarta etapa: se o valor dos bens recebidos por um jovem for superior ou for inferior à porção justa por 
si determinada, então esse jovem terá de pagar ou de receber a diferença, respectivamente.

•  Quinta etapa (só é aplicada quando existe dinheiro em excesso): o excesso obtém-se subtraindo ao total 
do valor a pagar o total do valor que os jovens têm a receber. Este excesso é distribuído na proporção 
directa da participação de cada jovem na compra das rifas.

Na Tabela 2, estão registados os valores monetários atribuídos, nas licitações secretas, por cada jovem a 
cada um dos bens, o que corresponde à primeira etapa.

Tabela 2

Manuel José Paulo

Máquina fotográfica €140 €120 €180

Televisor €800 €700 €600

Consola de jogos €580 €700 €500

Determine a partilha dos três bens, aplicando o método descrito, de forma a nenhum jovem ter razão para 
reclamar.

Na sua resposta, deve:

•  calcular o valor global atribuído ao prémio por cada jovem;

•  determinar a porção justa para cada jovem;

•  atribuir os bens aos jovens;

•  apurar o valor a pagar ou a receber por cada jovem;

•  apurar o excesso, caso exista;

•  dividir o excesso, caso exista, pelos jovens;

•  indicar o bem e o valor final a receber, ou a pagar, por cada jovem.



  

2. Calculam-se de seguida o valor global e a proporção justa de cada jovem: 

 

Da análise dos dados do enunciado pode fazer-se a seguinte atribuição dos bens: 

   Máquina Fotográfica – Paulo 

   Televisor – Manuel 

   Consola de Jogos – José 

Podemos de seguida apurar o valor recebido (na forma de bens), a diferença para a proporção justa, 

o excesso e a respectiva distribuição. 

Manuel José Paulo
Participação 40% 30% 30%

Valor Global
140+800+580 120+700+700 180+600+500

1520 1520 1280
Proporção justa 608 456 384



 

Assim o Manuel recebe o televisor e paga 99,20 €; o José recebe a consola de jogos e paga 174,40€ 

e o Paulo recebe a máquina fotográfica e 273,60€.  

Nenhum dos jovens terá direito a reclamar porque o valor total recebido por cada um deles é, em 

todos os casos, superior à sua avaliação total do prémio: 

• Manuel: recebeu o televisor (avaliado por 800€) e pagou 99,2€, recebendo um valor 

total de 700,80 €, sendo a sua proporção justa de 608€. 

• José: recebeu a Consola de jogos (avaliada por 700€) e pagou 174,40 €, recebendo 

um valor total de 525,60 €, sendo a sua proporção justa de 456€. 

• Paulo: recebeu a máquina fotográfica (avaliada por 180€) e mais 273,60 €, recendo 

um valor total de 453,60 €, sendo a sua proporção justa de 384 €. 

 

Manuel José Paulo
Proporção justa 608 456 384
Valor recebido 800 700 180
Diferença 192 244 -204

Excesso =192+244-204= 232

Distribuição
=232*0,4 =232*0,3 =232*0,3

92,8 69,6 69,6

Total
=192-92,8 =244-69,9 =204+69,9

99,2 174,4 -273,6
Televisor Consola Máq. Fotográfica




