
 

 

Escola Secundária Jaime Moniz 
MACS- 10º ano 

Teoria da partilha- Ficha de Exercícios    2009/2010 
 

Em todas as questões, apresente todos os cálculos e as justificações necessárias.  
Nos arredondamentos que efectuar, conserve sempre 2 casas decimais. 

 
1)  

A Joana e o Ricardo herdaram uma casa, 
um carro e um computador. Decidiram 
efectuar a partilha pelo método da 
Licitação Secreta. Os valores, em euros,  
atribuídos foram os seguintes: 

 

 Joana Ricardo 
Casa 150 000 142 000 
Carro 16 000 17 500 

Computador 1 100 950 

 
Proceda à distribuição indicando todas as etapas e todos os cálculos. 

 
 
2)   Dois  herdeiros, com diferentes  direitos de herança, expressos na tabela, têm de 
partilhar uma casa, um carro e um barco. Para atingir esse objectivo, avaliaram aqueles 
bens (em euros) do modo apresentado na tabela: 
 
 Casa  Carro Barco Direito de 

herança.  
António 80 000 7 500 8 000 40% 
Berta 85 000 7 000 7 500 60% 
 

Utilizando o método da Licitação Secreta, proceda à distribuição da herança. 
 
 

3) A Ana e a Benvinda herdaram 5 carros de luxo e decidiram efectuar a divisão dos 
mesmos utilizando o método do ajuste na partilha. Deste modo atribuíram as seguintes 
pontuações:  

 Lancia Mercedes BMW Jaguar Audi 
Ana 15 23 19 24 19 
Benvinda 14 22 17 26 21 
 
3.1) A questão resolve-se sem transferência de bens? Justifique. 
 
3.2) Identifique o carro sujeito a transferência. Justifique. 
 
3.3) Efectue o ajustamento e determine o número de pontos com que ficará cada uma. 
 
3.4) Admitindo que, se for necessário transferir algum dos carros, este será vendido e 
o dinheiro será distribuído de acordo com a porção a que cada uma tem direito, 
explique como ficará a distribuição final, tendo em conta que, qualquer destes carros 
pode ser vendido por 50 000 euros. 
 
 



 

 

4) O Sr. Abílio e o Sr. José vão dissolver a sua empresa e decidiram distribuir os bens 
utilizando o método do ajuste na partilha.    
 As avaliações foram as seguintes: 
 

 Instalações maquinaria Material informático 
Sr. Abílio 30 45 25 
Sr. José 10 30 60 

 
 Proceda à divisão indicando todas as etapas e todos os cálculos.  
 
 
5) Cinco partidos têm de distribuir 13 mandatos para um determinado órgão político. Os 
partidos A, B, C,  D e E  receberam, respectivamente, 95, 204, 60, 46, 115 votos. 

Indique quantos mandatos devem ser atribuídos a cada um dos partidos, usando o 
método 

 
  5.1) de Hondt   
 

 5.2) de Hamilton       
 

5.3) de Saint Lague. 
 
 
6) Nas eleições para uma assembleia de freguesia estavam previstos a distribuição de 10 
mandatos. Os resultados da eleição foram os seguintes: 

 
 
 
 

Partidos Votos 
A 1410 
B 2846 
C 171 

 
Obtenha a distribuição dos mandatos 
utilizando o método: 
 
6.1) de Hondt.      6.2) de Hamilton. 
 

 
 
7) Sete amigos Abel, Berto, Carlos, Dário, Evaristo, Fábio e Gustavo dividem entre si 
um bolo pelo método do último a diminuir( como vimos na página 115 do manual), 
seguindo esta ordem. 
Na 1ª volta e na 3ª, ninguém diminui. Na 2ª e  4ª voltas, todos os que recebem a fatia a 
diminuem. Indique quem 
 

7.1)  recebe a 1ª fatia     
7.2)  corta a segunda fatia    
7.3)  recebe a 2ª fatia 
7.4)  corta a 3ª fatia       
7.5)  recebe a 3ª fatia            
7.6)  corta a 4ª fatia 
7.7)  recebe a 4ª fatia    
7.8)  corta a 5ª fatia 

 
 



 

 

8) Consideremos agora seguinte variante do Método do último a diminuir, tal como é 
apresentado na pagina 38 do caderno de actividades). 
 
Método: 
Passo 1: Os intervenientes são ordenados de forma aleatória devendo esta ordem ser 
mantida até final. 
Passo 2: Seguindo a ordem estipulada, o primeiro jogador corta uma parte que considere 
valer 1/n do valor total do objecto e passa-a ao segundo jogador. 
Passo 3: Se este jogador considerar que esta parte vale no máximo 1/n da totalidade do 
bolo, aprova-a passando a vez ao jogador seguinte, caso contrário diminui a porção em 
causa até que, na sua opinião, corresponda a 1/n do valor total. 
Passo 4: Este procedimento repete-se pelos seguintes intervenientes, que podem passar 
a peça ou apará-la, colocando as aparas junto ao objecto que falta dividir. 
Passo5: Cada parte é atribuída, no final, ao último jogador que a diminuiu, saindo este 
do jogo. Se nenhum dos jogadores a diminui, esta será atribuída ao primeiro jogador. 
Passo 6: O processo repete-se para os n-1 jogadores que restam, sempre com um 
jogador a menos e recomeçando no jogador seguinte ao que recebeu a peça anterior( ou 
ao primeiro jogador da lista, se o que recebeu a peça tiver sido o último da lista), até que 
todos tenham recebido uma parte 
Passo 7: quando restarem apenas dois jogadores, poderá ser usado o método “Tu 
cortas/eu escolho”. 
 
Oito investidores compraram um lote de terreno e decidiram dividi-lo de uma forma 
justa usando o este método.  Os investidores são organizados pela ordem seguinte: I1; I2; 
I3; I4; I5; I6; I7; I8. 
Na primeira volta I2, I3 e I4 são os únicos a diminuir; na segunda volta só I2 diminui; na 
terceira e quinta voltas ninguém diminui e na quarta volta apenas I7 diminui. 
 
8.1) Quem recebe a primeira parcela de terreno? 
 
8.2) Quem começa a jogar na segunda volta? 
 
8.3) Quem recebe a segunda parcela de terreno? 
 
8.4) Quem começa a jogar na terceira volta 
 
8.5) Quem recebe a terceira parcela de terreno? 
 
8.6) Quem começa a jogar na quarta volta 
 
8.7) Quem recebe a quarta parcela de terreno? 
 
8.8) Quem começa a jogar na quinta volta 
 
8.9) Quem recebe a quinta parcela de terreno? 
 
8.10) Com os resultados fornecidos é possível saber quem fica com a sexta, sétima e 
oitava parcelas de terreno? 
 
 



 

 

9) Três  amigas, a Ana, a 
Sandra, e a Joana, compraram 
um bolo com morango, 
chocolate e  nata.  
 
Cada terça parte do bolo é 
constituído por um dos sabores. 
 
 Na pastelaria, o funcionário 
cortou o bolo em três 
 partes do mesmo tamanho, de 
modo que cada um dos sabores 
ficasse dividido a meio, como 
podemos ver na figura. 
 
 A Ana  gosta igualmente de 
chocolate e morango e gosta 5 
vezes mais morango do que 
nata. 
 
 A Sandra gosta duas vezes mais 
morango que nata e não gosta 
de chocolate 
A Joana gosta igualmente de 
chocolate,de nata e de morango. 

 
 

 
Sabendo que o bolo custou ao todo 33 euros, quanto valerá cada uma das partes em que 
foi cortado, para cada uma delas?  
 
10) O algoritmo de Brams-Taylor é uma solução para a divisão livre de inveja para mais 
de três pessoas. Explique por suas palavras como funciona este algoritmo para quatro 
pessoas e justifique porque razão este algoritmo conduz-nos a uma divisão livre de 
inveja. 
 
11) O algoritmo de Selfridge-Conway é uma solução para a divisão livre de inveja para  
três pessoas. Explique por suas palavras como funciona este algoritmo e justifique 
porque razão este algoritmo conduz-nos a uma divisão livre de inveja. 
12) Explique por sua palavras o algoritmo do único a escolher para 3 pessoas e 
justifique que este método não é livre de inveja. 
13) Explique por sua palavras o algoritmo do único a dividir para 3 pessoas e justifique 
que este método não é livre de inveja. 
14) Explique por suas palavras o paradoxo do Alabama e identifique o método de 
representação proporcional a que este está associado. 
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