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Licitação Secreta e Ajuste na Partilha 

Método da Licitação Secreta:

1) Determinamos a parte que cada um acha justo receber.
2) Cada item é atribuído a quem fez a licitação mais alta.
3) Acertamos a parte justa de cada participante, subtraindo os bens atribuídos à sua parte 
justa.
4) Depois de acertar as partes, dividimos o restante igualmente pelos vários intervenientes

No final devemos indicar os bens que cada herdeiro recebeu e o montante de dinheiro que 
pagou ou recebeu.
 
Sugestão 1: Pode consultar o livro nas páginas 81, 83, 84 e 87.
Sugestão 2: Depois de apresentar os cálculos das várias etapas, pode preencher a tabela 
seguinte:

Herdeiro 1 Herdeiro 2
Total do valor da herança
Parte justa
Itens recebidos
Valor dos itens recebidos
Quantia a receber ou a pagar
Parte do que resta
Valor total recebido

Exercício 1) A Ana e a Beatriz são as únicas herdeiras de um piano e de um cinzeiro de 
prata. Como não chegaram a acordo quanto à divisão destes bens, decidiram recorrer ao 
método da Licitação Secreta. 

As propostas  foram as seguintes: a Ana oferece pelo piano 2000 euros e pelo 
cinzeiro 200 euros. A Beatriz oferece pelo piano 3000 euros e pelo cinzeiro 180 euros.
 Faça a referida distribuição indicando todos os procedimentos.

Exercício 2) Fracções e equações.

2.1) Calcule:
 (apresente o resultado na forma de fracção irredutível)
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2.2) Resolva as seguintes equações:

2.2-a) x-10=0            2.2-b) 2x-10=0           2.2-c) x+5=11           2.2-d) 3x+4=22    

  2.2-e) 5x+1=2        2.2-f) 30 + 45x= 60 - 30x + 30         2.2-g) 30+50x=50 - 40x + 40



Método do Ajuste na Partilha

1) Cada participante distribui 100 pontos pelos vários itens.
2) Cada item é atribuído a quem deu mais pontos. Em caso de empate, atribuímos a quem 
tiver menos pontos.
3) Contabilizam-se os pontos de cada participante. Se forem iguais, termina o processo, 
caso contrário, passamos ao ponto seguinte.
4) Transferem-se itens de quem ficou com mais pontos para o outro.
A transferência é feita por ordem crescente dos seguintes quocientes:

5) Transferimos o item a que corresponde o menor quociente indicado e contamos 
novamente os pontos. Se não for suficiente, transferimos outro item. 

Se já for demasiado, transferimos apenas parte de um item, até igualar as 
pontuações. 

Sugestão: pode consultar o livro nas páginas 82, 84, 85, 86 e 87.

Notas: 
1)Este método só é válido para duas pessoas.

2) Aqui não se exige que nenhum dos interessados tenha dinheiro, ao contrário do 
método da Licitação Secreta.

Exercício 3) O Pedro e a Ana vão separar-se e, para dividirem os bens decidiram utilizar 
o método do Ajuste na Partilha.

Os bens e respectivas avaliações são as que constam da tabela seguinte:

Ana Pedro
Casa de Férias 50 40
Carro 20 30
Barco 20 25
Cão 10 5

Total 100 100

Obtenha a distribuição dos bens atendendo ao referido método.

Resolva a Proposta de Trabalho da página 88 do livro.


