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Para todas as questões apresente os cálculos e as justificações necessárias.

1- Nas eleições para a assembleia de uma freguesia, obtiveram-se os seguintes 
resultados:

Partidos Número de votos
PSD  10 236
PS    7 860
CDS-PP     850

Abstenções:  9 500
Votos brancos: 910 
O número de votos nulos foi  1 160.

1.1) Quantos eram os  eleitores ?

1.2) Qual foi a taxa de abstenção?
Apresente o resultado em percentagem, 
arredondado às décimas.

1.3) Qual foi a taxa de afluência às urnas?
Apresente o resultado em percentagem, 
arredondado às décimas.

2) Na eleição para a Direcção de uma Associação Desportiva, o número de votos 
válidos era de 317 mas, para o vencedor ganhar na primeira volta precisava obter 

maioria qualificada de  
5
3

 dos votos.

     Qual é o número mínimo de votos que o primeiro classificado precisa de obter para 
vencer na primeira volta?

3) Um grupo de 20 alunos vai escolher o delegado de turma pelo método de aprovação. 
Suponha que foram obtidos os seguintes resultados:

Metade dos alunos escolheram o João, a Maria e o Francisco.
Um quarto dos alunos escolheram o Manuel, o João e a Maria.
Os restantes alunos escolheram o Manuel e a Maria
Indique quantos votos obteve cada um dos concorrentes e quem foi eleito delegado.

4) Considere as preferências da seguinte tabela

15 6 11
A C B
B A C
C B A

Apresente os resultados através de uma representação triangular.



5- Considere as seguintes preferências resultantes de uma eleição cujos candidatos estão 
representados pelas letras A, B, C e D:

1º D A B C
2º C B A B
3º B C C A
4º A D D D

Votos: 3 7 6 5

5.1) maioria simples.   
5.2) Maioria a duas voltas.      5.3) das eliminações sucessivas de Hare.
5.4) Condorcet- apresente todos os confrontos possíveis.

6) Existe uma variante do Método de contagem de Borda, chamado Método de Borda 
Iterado, que consiste em aplicar em primeiro lugar o método da contagem de Borda 
tradicional para determinar um primeiro eleito. Em seguida, este é suprimido da lista 
dos candidatos e aplica-se o Método da contagem de Borda tradicional novamente às 
alternativas restantes para encontrar um 2º classificado e assim sucessivamente.
Suponha que uma assembleia de 20 eleitores tem de escolher dois de entre três 
candidatos A, B, C.
Suponha que as preferências dos elementos da assembleia se repartem da seguinte 
forma:

4 votantes: A>B>C
9 votantes B>C>A
7 votantes C>A>B

Quais serão os escolhidos se o método utilizado for o método de borda iterado?

7) Um dos critérios de justiça apresentados por Arrow é o critério da monotonia.
 Explique por suas palavras em que consiste este critério e apresente um exemplo que 
ilustre a não verificação deste critério.

Cotações:
 
1.1) 1       1.2) 1.5        1.3) 1.5         2) 1.5        3) 1.5       4) 1.8        5.1) 1        5.2) 2 
5.3) 1.3    5.4) 2.4           6) 2.5         7) 2


