
Exame MACS: 2021- Época Especial 

Sugestões e comentários- Questões de exame: 

E21EE-Questão 1 

 Conteúdo 
 Método de Borda. Atribuir cargos em função 

da pontuação. 
 (Assunto 1 ‘Eleições’ -10º ano) 

Comentário: 

Fazemos de acordo com o que é indicado no enunciado.  
Por exemplo, para o António será 125*5+160*1+90*3=1055. 
 
Do mesmo modo, obtemos para o Bernardo 1265 e para a Carla 1055. 
 
Atendendo às pontuações, o Bernardo será o diretor. 
 
Como a Carla e o António ficaram empatados, o vice-diretor será a Carla 
por ser mais velha do que o António… 

(*Consulte a resolução completa*) 
  

E21EE-Questão 2 

 Conteúdo 
 Votos validamente expressos e abstenção.  

 (Assunto 1 ‘Eleições’ -10º ano) 

Comentário: 

  Como foram 75% validamente expressos, os 96 não válidos 
correspondem a 25%. 
Fazendo uma regra de 3 simples, podemos descobrir quantos eram ao 
todo os que votaram 

96→ 25% 
x→ 100 % 

    x= 96*100/25   ou seja, x= 384. 
Ao todo votaram 384. 
 
Como os eleitores eram 480 ao todo, então os que não 
votaram(abstenção) foram: 
480-384=96 
A taxa de abstenção será então 
96/480 = 0.2 que corresponde a 20%. Resposta D. 
 
 (*Consulte a resolução completa*) 



 

 

E21EE-Questão 3 

 Conteúdo 
 Licitação Secreta onde os intervenientes têm 

direitos a partes diferentes.  
 (Assunto 2 ‘Teoria da Partilha’ -10º ano) 

Comentário: 

A somas das licitações de cada um dos intervenientes é  
Dora: 40+20+26=86 
Elsa: 34+22+34= 90 

Fernando: 36+26+28= 90 
 
Como a Dora tem direito a 50%, a Elsa tem direito a 30% e o Fernando 
tem direito a 20%, teremos: 

Parte justa: 
Dora: 86*0.5=43 
Elsa: 90*0.3=27 

Fernando: 90*0.2=18 
 

Como os bens são atribuídos a quem mais os valoriza, então 
Distribuição dos bens: 

Dora: Bilhete- valor de 40 
Elsa: CD – valor 34 

Fernando: Camisola-Valor 26. 
 

Subtraindo o valor dos bens à parte justa: 
 

Dora: 43-40=3    tem 3 euros a receber. 
Elsa: 27-34= -7  tem 7 euros a pagar. 

Fernando: 18- 26=-8 tem 8 euros a pagar. 
 

Pagamentos: 
Recebemos os pagamentos da Elsa e do Fernando e pagamos à Dora: 
7+8-3=12 

E ainda sobra, 12 euros. 
Estes 12 euros serão distribuídos pelos 3 intervenientes, de acordos com 

as proporções a que cada um tem direito: 
Dora: 12*0.5= 6 
Elsa 12*0.3=3.6 

Fernando 12*0.2=2.4 
 



Em termos globais, a distribuição será: 
Dora:  

Bilhete e 9 euros (3+6=9) 
Elsa: 

Cd e paga 3.4 euros ( -7+3.6=-3.4) 
Fernando: 

Camisola e paga 5.6 (-8+2.4=5.6).  
 

(*Consulte a resolução completa*) 
 

E21EE-Questão 4 

 Conteúdo 
 Circuito de Euler a partir da planta de um 

edifício. 
 (Assunto 5 ‘Grafos’ -11º ano) 

Comentário: 
   
Representamos o gráfico correspondente à planta. Reparemos que 
existem duas portas para o pátio, uma da receção e outra de S5. 
Uma vez representado o grafo, constatamos que este apresenta dois 
vértices com grau ímpar S4 e S2. 

 
 
O percurso pretendido corresponde a um circuito de Euler. 
Este grafo é conexo, mas apresenta dos vértices com grau ímpar, pelo 
que tal percurso não existe. 
 
Não esquecer de apresentar o grafo! 

(*Consulte a resolução completa*) 
 

 

 

 



E21EE-Questão 5 

 Conteúdo 
 Tarifários. Encomenda. Valor do produto 

somado com o valor do transporte.  
 (Assunto 4 ‘Modelos financeiros’ -10º ano) 

Comentário: 
  Alternativa 1- como o peso é de 73 kg o valor a pagar pelo transporte 
será 5 euros pelos primeiros 10 kg e fazemos 73-10=63.   
 
Existem 6 dezenas completas e mais uma dezena incompleta, no 
entanto o pagamento será de 7 dezenas a 3 euros, 7*3=21. 
 
Como o valor inicial do produto é 4500 euros, pagaremos ao todos: 

4500 +5+7*3= 4526. 
 
Alternativa 2-para obter o valor do transporte, basta substituir na 
fórmula dada o valor de n por 73. 
20*1.0373=173.040 
 
Para obter o valor total a pagar, somamos com o valor 4000 
Total a pagar: 
4000+173.040= 4173.040 
 A segunda alternativa é mais vantajosa. 

(*Consulte a resolução completa*) 
 

E21EE-Questão 6.1 

 Conteúdo 
 Diagrama de caule e folhas, tabela e 

percentagens.  
 (Assunto 3 ‘Estatística’ -10º ano) 

Comentário: 

  A variação normal está entre 18.5 e 24.9.  
No diagrama de caule e folhas, existem ao todo 20 valores. Entre estes 
20 valores, os que estão na zona “Variação normal” são seis: 

19; 19; 20; 20; 20; 23; 
Os restantes 14 estão fora da zona “Variação normal”.  
 
O valor pretendido é 14/20 = 0.7 
que corresponde a 70 %. Resposta A. 

 
(*Consulte a resolução completa*) 



 

E21EE-Questão 6.2.1 

 Conteúdo 
 Calcular um valor desconhecido “a”, sabendo 

o valor da média. Dados a partir de um 
histograma.  
 (Assunto 3 ‘Estatística’ -10º ano) 

Comentário: 
  Recordemos que para calcular a média neste caso dos dados em 
intervalos, é preciso utilizar a marca de cada classe, isto é, o valor que 
fica a meio da classe. 
Por exemplo, a marca da primeira classe é (14+18)/2 = 16. 
As marcas das restantes classes são 20, 24, 28, e 32 respetivamente. 
 
Para calcular a média temos ainda que multiplicar a marca da classe pela 
respetiva frequência absoluta, por exemplo, na primeira classe fazemos 
18*16. E por fim, dividir pelo número total de elementos.  
Sabemos, pelo enunciado que a média é 24 e que pretendemos 
descobrir o valor de “a” 
 
Fazemos: 
18×16+𝑎×20+6×24+32×28+16×32

18+𝑎+6+32+16
= 24  

 
Simplificando: 
 

1840 + 20𝑎

72 + 𝑎
= 24 

 
1840+20a=24(72+a) 

 
 1840+20a=24*72+24a 

 
20a-24a=1728-1840 

 
-4a=-112       4a=112 

 
a=112/4     a=28 

 
(*Consulte a resolução completa*) 

 



 

E21EE-Questão 6.2.2 

 Conteúdo 
 Tabela de frequências a partir da soma dos 

valores de dois histogramas.  
 (Assunto 3 ‘Estatística’ -10º ano) 

Comentário: 

 Atendendo a que se considera a=26, os valores das frequências 
absolutas correspondentes ao gráfico 1 serão: 

18, 26, 6, 32 e 16 respetivamente. 
Em relação ao gráfico 2, como este histograma está com as frequências 
acumuladas, teremos de obter as simples fazendo 

11; 27-11=16; 41-27=14; 42-41=1; 50-42=8 respetivamente. 
Por fim, só temos que somar os valores correspondentes das várias 
classes: 
 “a sua tarde…” “OnOff night” Total 

[14, 18[ 18 11 18+11=29 
[18, 22[ 26 16 42 

[22, 26[ 6 14 20 
[26, 30[ 32 1 33 

[30, 34[ 16 8 24 

 
 

(*Consulte a resolução completa*) 
 

 

 

E21EE-Questão 7.1 

 Conteúdo 
 Modelo logarítmico. Diferença entre dois 

valores calculados a partir do modelo dado.  
 (Assunto 6 ‘Modelos populacionais’ -11º ano) 

Comentário: 

  Basta fazer R(5)- R(0). 
R(5)=[7700+1471ln(5+1)] aprox. 10 336 
 R(0)=[7700+1471ln(0+1)]=7700 
10 336-7700=2636 
2636 é superior a 2500. 

(*Consulte a resolução completa*) 
 

 



 

E21EE-Questão 7.2 

 Conteúdo 
 Gráfico do modelo logarítmico e Interseção 

com uma reta horizontal.  
 (Assunto 6 ‘Modelos Populacionais’ -11º ano) 

Comentário: 

  Colocamos na calculadora Y1=7700+1471ln(x+1) e Y2=12 000 
 
Para obter uma visualização adequada, podemos escolher, por exemplo 
a seguinte janela de visualização(window): 

Xmin=0    Xmáx:20   Ymin: 0   Y máx: 14000 
 

Pedimos o gráfico e procuramos o ponto de interseção (intersect). 

 
 

Este terá coordenadas arredondadas: (17.6; 12 000). 
Interpretando, diremos que no início do ano 2018 foram atualizados os 
equipamentos. 

(*Consulte a resolução completa*) 
 

 

 

E21EE-Questão 8 

 Conteúdo 
 Probabilidade condicionada e interseção.  

 (Assunto 7 ‘Probabilidades’ -11º ano) 
Comentário: 

  Seja C- Trabalha em casa e 
 D- colabora nos programas… 
 
 
 



Sabemos que 
“80% dos funcionários trabalham a partir de casa”: 

P(C)= 0.8, logo 𝑃(𝐶̅) = 1 − 0.8 = 0.2 
 
“…de entre os funcionários que trabalham a partir de casa, metade 
colabora…” 

P(D/C)=0.5. 
 
Sabemos que P(D∩C)=P(D/C)*P(C). 

Assim, P(D∩C)=0.5*0.8=0.4 
 

“5% dos funcionários não trabalham a partir de casa e não colabora…”  
 

𝑃(𝐶̅ ∩ �̅�) = 0.05 
 
Se organizarmos toda a informação que já temos numa tabela: 
 

 C 𝐶̅  

D 0.4   

 �̅�  0.05  

 0.8 0.2  
 
Na segunda coluna, podemos completar; 0.2-0.05=0.15. 

 C 𝐶̅  

D 0.4 0.15  

 �̅�  0.05  
 0.8 0.2  

 
Somamos a linha do D: 
 

 C 𝐶̅  

D 0.4 0.15 0.55 

 �̅�  0.05  

 0.8 0.2  
 

Como resposta final, pretendemos P(D) 
 

“Determine a probabilidade de o funcionário colaborar…” 
P(D)=0.55 

(*Consulte a resolução completa*) 
 

 



E21EE-Questão 9 

 Conteúdo 
 Distribuição Normal. Regra dos 68, 95, 99.7 

ou, alternativamente, utilização da 
calculadora gráfica.  
 (Assunto 7 ‘Probabilidades’ -11º ano) 

Comentário: 

  O valor médio é 40 e o desvio padrão é 10. 
µ=40   e σ=10. 
Assim, podemos identificar os valores 50 e 60 como 
 50= µ+σ   e 60=µ+2σ. 
 

P(50<X<60)=P( µ+σ <X< µ+2σ) 

 
 

Atendendo à regra dos 68, 95, 99.7, (formulário): 

 
 
  
Repare que de 40 a 60 é metade de 95.45% e que de 40 a 50 é metade 
de 68.27%. 
Teremos para a parte sombreada: 
 

95.45%

2
−

68.27%

2
= 13.59% 

Ou, em dízima arredondada às milésimas: 
P=0.136 

Outro processo seria fazer diretamente na calculadora gráfica. 
Casio:  

Menu/Estatística/Dist/Norm/Ncd/Data:Var/ 
lower:50 Upper:60  σ:10 µ:40 

Exe. 
 



Obtemos p=0.1359…aprox 0.136 
 

Texas: 
DISTR (2ndVars). 

Normalcdf(50,60,40,10) 
Enter 

 
Obtemos p=0.1359…aprox 0.136 

 
(*Consulte a resolução completa*) 

 

E21EE-Questão 10.1 

 Conteúdo 
 Margem de erro num intervalo de confiança 

para o valor médio.  
 (Assunto 8 ‘Inferência Estatística’ -11º ano) 

Comentário: 
 A margem de erro é metade da amplitude, isto é,  
(14.5-13.86)/2 =0.32 que corresponde à alínea D. 
 

(*Consulte a resolução completa*) 
 

E21EE-Questão 10.2 

 Conteúdo 
 Intervalo de confiança para o valor médio.  

 (Assunto 8 ‘Inferência Estatística’ -11º ano) 

Comentário: 
  Identificamos n=100, média amostral: 12, desvio padrão amostral 2.1 e 
z=1.645 (usar a tabela do formulário). 
Resta substituir na fórmula que consta no formulário do exame: 

 
 

]12-1.645×
2.1

√100
, 12+1.645×

2.1

√100
 [ 

 
 Efetuamos os cálculos e arredondamos os extremos às décimas.  
Obtemos: 

]11.7; 12.3[ 
(*Consulte a resolução completa*) 

 


