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Para todas as questões apresente os cálculos e as justificações necessárias. 
Sempre que precise de  efectuar arredondamentos, arredonde às centésimas.  
 
1- Os  alunos de uma turma vão eleger o 

delegado. Existem quatro candidatos 
que representaremos por A, B, C e D. 

Os alunos votam por ordem de 
preferência. Os resultados estão na 
tabela. 

 
 (9) (6) (5) (4) 

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

Determine, caso seja possível, o vencedor da eleição. Caso não seja possível, 
apresente a respectiva justificação.   Utilize o método: 
1.1) maioria simples.    1.2)maioria absoluta    1.3) maioria a duas voltas  1.4) de Hare 

 
 
 2) A Amanda, o Bruno e o Carlos são os herdeiros de uma casa, um barco, um carro e 
150 000 euros em dinheiro. Para a divisão decidiram usar o método da licitação secreta.  
A s licitações foram as seguintes: 

 Casa Barco Carro 
Amanda 80 000 5 000 8 000 
Bruno 70 000 9 000 11 000 
Carlos 76 000 7 000 13 000 

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

 
 
  
3) O Pedro e a Ana vão separar-se e, para 
a divisão dos bens decidiram utilizar o 
método do ajuste na partilha. As 
avaliações foram as seguintes: 
 
Proceda à divisão indicando todas as 
etapas e todos os cálculos. 

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

Total: 100 100 
 
 
4) Nas eleições para uma assembleia de freguesia estavam previstos a distribuição de 10 
mandatos. Os resultados da eleição foram os seguintes: 
 

Partidos Votos 
A 1 500 
B 2 480 
C 2 200 

 
Obtenha a distribuição dos mandatos utilizando o método: 
4.1) de Hondt.      4.2) de Hamilton. 
 



5) 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 primeiro a receber a fatia já cortada, a diminui. 
Na 2ª volta ninguém a diminui. Na terceira volta, todos os que recebem a fatia a 
diminuem. Indique quem  
 
5.1)  recebe a 1ª fatia    5.2)  corta a segunda fatia   5.3)  recebe a 2ª fatia 
5.4)  corta a 3ª fatia      5.5)  recebe a 3ª fatia           5.6)  corta a 4ª fatia 
5.7)  recebe a 4ª fatia   5.8)  corta a 5ª fatia 
 
6) Quatro amigas, a Ana, a Sandra, a 
Joana e a Sofia compraram um bolo com 
morango, chocolate, baunilha e natas.  
 
Cada quarto do bolo é constituído por um 
dos sabores  
 
 
Na pastelaria, o funcionário cortou o bolo 
em quatro 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 
Baunilha, mas não gosta de natas nem de 
morango. 
 
A Sandra gosta duas vezes mais de 
morango do que de chocolate e gosta 
igualmente de chocolate, baunilha e nata. 

 
 
 
 

 
 

A Joana gosta duas vezes mais de nata do que baunilha e não gosta de chocolate nem de 
morango.    A Sofia gosta igualmente de tudo. 
 
Sabendo que o bolo custou ao todo 30 euros, quanto valerá cada uma das partes em que 
foi cortado, para cada uma delas? 
 
 
 
Cotações: 
1.1) 1     1.2) 1     1.3) 1     1.4) 1       2) 3       3) 2       4.1) 2     4.2) 2      
5.1) 0.5   5.2) 0.5   5.3) 0.5   5.4) 0.5   5.5) 0.5   5.6) 0.5   5.7) 0.5   5.8) 0.5         6) 3 
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