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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) A Joana, o Ricardo e a Ana 
herdaram uma casa e um 
computador e  decidiram 
efectuar a partilha pelo 
método da Licitação 
Secreta. Os valores, em 
euros, encontram-se na 
tabela.

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

2) 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 13 25 16 24 22
Benvinda 14 22 17 26 21

2.1) Proceda à divisão indicando todas as etapas e todos os cálculos.
 2.2) No final da divisão, com quantos pontos ficou a Ana? E a Beatriz?

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

Obtenha a distribuição dos mandatos 
utilizando o método:de Saint Lague
 

4) Cinco amigos Abel, Berto, Carlos, Dário, Evaristo, dividem entre si um bolo pelo 
método do último a diminuir, seguindo esta ordem.
Na 1ª volta  ninguém diminui. Na segunda e terceira voltas, apenas o primeiro que 
recebe a fatia a diminui. 
 Quem recebe a 3ª fatia?

Joana Ricardo Ana
Casa 130 000 142 000 135 000

Computador 600 550 200

Partidos Votos
A 15 100
B 20 466
C 15 140



5)Duas amigas, a Ana e a Carla, compraram um bolo com morango e chocolate. As 
porções são 3/4 de chocolate e 1/4 de morango, como podemos ver na a figura.

Sabemos ainda que a Ana gosta 4 vezes mais morango do que chocolate e que a Carla 
gosta duas vezes mais de morango do que chocolate .

Sabendo que o bolo custou 24 euros, quanto valerá a parte de morango para cada uma 
delas? E a parte de chocolate?

6) Três herdeiros têm direito a partes diferentes de uma herança.O João tem direito a 4/7 
da herança, a Ana tem direito a 1/7  e a Rita tem direito ao restante.
A herança consiste num carro, e cada um dos herdeiros apresentou a sua licitação. O 
João propôs 30 000 euros, a Ana propôs 20 000 euros e a Rita propôs 25 000 euros.
Sabendo que a divisão foi feita pelo método da Licitação Secreta, como se poderia fazer 
a divisão neste caso? Apresente todos os cálculos.

7) 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.

Cotações:

1) 4            2.1) 4          2.2) 1          3) 3          4) 2           5) 2           6) 2        7) 2


