
Exame MACS: 2021- Fase 2 

Sugestões e comentários- Questões de exame: 

E21F2-Questão 1 

 Conteúdo 
 Método de Condorcet. Discutir um valor X, 

sabendo o vencedor final. 
 (Assunto 1 ‘Eleições’ -10º ano) 

Comentário: 

  Comparando B com P: 
 B vence 36+X vezes, pois, na 1ª e 3ª colunas B está mais bem 
classificado do que P.  
P vence 58+29=87 vezes. 
Como B é o vencedor, será forçosamente 36+X>87  X>87-58  X>51 
Comparando B com C: 
B vence 36+58=94 vezes e C vence X+29. 
Como B é o vencedor, teremos X+29<94  X<94-29 X<65 

Será então 51<X<65,  X será maior que 51 e menor que 65,  
ou seja,  

o mínimo é 52 e o máximo é 64. 
(*Consulte a resolução completa*) 

 

E21F2-Questão 2 

 Conteúdo 
 Método de Hondt e comparação com a 

proporção direta.  
 (Assunto 1 ‘Eleições’ -10º ano) 

Comentário: 
  Começamos por aplicar a tabela habitual do método de Hondt, 
dividindo os valores por 1, 2, 3, 4, 5,… até obtermos os vários 
quocientes. Escolhemos os 10 maiores quocientes a partir da tabela e 
obtemos a distribuição B: 2  C:4   P: 4   R:0 
 
Se fizermos pela proporção direta, o R ganha 1 mandato pois será  
(200/2500)*10=0.8 aproximadamente 1.   
 
Na comparação dos métodos, veremos que apenas R será beneficiado 
com o segundo método. 
 (*Consulte a resolução completa*) 

 



E21F2-Questão 3 

 Conteúdo 
 Partilha no caso contínuo. Círculo em que 

uma das partes vale mais do que a outra. 
Sectores circulares com diferentes ângulos e 
diferentes valores.  
 (Assunto 2 ‘Teoria da Partilha’ -10º ano) 

Comentário: 

  Como a secção a cinzenta vale um quarto da secção branca, podemos 
afirmar que a secção cinzenta vale 1/5 (ou 0.2) do total e que a parte 
branca vale 4/5 (ou 0.8) do total. 
Para compararmos os valores das várias partes, podemos fazer: 

A: 110*0.2=22 
B:28*0.8=22.4 

C: 40*.2+20*.8=24 
D: 20*.2+24*.8=23.2 

Podemos fazer a comparação por outro processo, no entanto, 
chegaremos sempre à conclusão que a hipótese C é a que corresponde a 
uma maior receita.   (*Consulte a resolução completa*) 

 

E21F2-Questão 4 

 Conteúdo 
 Árvore Abrangente mínima. Método de Prim 

e cálculo… 
 (Assunto 5 ‘Grafos’ -11º ano) 

Comentário: 
   
Podemos começar por escolher um vértice qualquer, por exemplo E1, 
depois vamos para o que está mais próximo dele. Neste caso, E6. De 
seguida olhamos para E1 e E6 e procuramos o mais pequeno ligado a 
algum destes dois, que será o E3 ligado a E6. Olhamos para E1, E6 e E3 e 
procuramos o mais pequeno ligado a algum destes 3… 
Obtemos E1-E6-E3-E4-E2-E5. Somamos os valores dos vários 
comprimentos e obtemos 2330. De seguida, só temos que fazer 
2330*3.5=8155.. 
Nota: mesmo que comece por outro vértice, o comprimento final obtido 
e o custo final serão os mesmos valores que acabámos de obter. 
 
Não esquecer de apresentar o grafo! 

(*Consulte a resolução completa*) 
 



 

 

E21F2-Questão 5.1 

 Conteúdo 
 Modelo logístico. Cálculo de valores e 

comparação.  
 (Assunto 6 ‘Modelos populacionais’ -11º ano) 

Comentário: 

  Tal como o enunciado sugere, só temos que fazer E(4)≈ 410 e E(7) ≈765 
e constatar que  E(7) não é igual ao triplo de E(4), pois 765≠3*410. 
 
Não esquecer que para fazer E(4), só temos que pegar na expressão de 
E(t) e substituir t por 4.  

2500/(1+15e(-0.27*4)) 
Em algumas calculadoras, devemos ter cuidado com os parenteses e 

também com o sinal de “–“, usando “(-)”. 
(*Consulte a resolução completa*) 

 
 
 

 

 

E21F2-Questão 5.2 

 Conteúdo 
 Gráfico dos modelos logístico e exponencial. 

Interseção de dois gráficos.  
 (Assunto 6 ‘Modelos Populacionais’ -11º ano) 

Comentário: 

  O enunciado sugere que sejam desenhados os gráficos de E e de N num 
mesmo referencial, para podermos identificar onde é que E está acima 
de N. 
Um dos maiores problemas é a obtenção de uma boa janela de 
visualização que nos permita tirar as conclusões pretendidas. 
 
Usando os dados do enunciado, será natural pedirmos uma janela onde 
x varia entre zero e 15. 
Para o y, podemos escolher o y a variar entre zero e 2300, pois, se 
consultarmos a tabela(table), constatamos que o valor máximo que y 
pode atingir está ligeiramente a baixo deste valor. 
 



Obtido o gráfico adequado, resta-nos identificar os pontos de interseção 
dos gráficos (intersect). 

 
Devemos apresentar as coordenadas de tais pontos: 

(2.89; 317.79)   e ( 13.9; 850.03) 
Passando o tempo para números inteiros, seria entre 3 e 13, isto é,  

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
ao todo são 11 anos. 
  
 

(*Consulte a resolução completa*) 
 

 

 

 

E21F2-Questão 6.1 

 Conteúdo 
 Cálculo de uma percentagem de diminuição a 

partir dos valores de um gráfico.  
 (Assunto 3 ‘Estatística’ -10º ano) 

Comentário: 
  Vamos calcular, em percentagem, a diminuição de 12.7 para 9.4. 
 
Basta fazer 12.7-9.4 =3.3 depois 3.3/12.7= 0.25984… que corresponde 
aproximadamente a 26%.  (letra A) 
Podemos fazer esta mesma conta de forma mais direta.. 
 
Existem vários processos igualmente corretos. 

(*Consulte a resolução completa*) 
 

 

 



E21F2-Questão 6.2 

 Conteúdo 
 Dada a mediana e um gráfico com valores, 

determinação de um valor desconhecido.  
 (Assunto 3 ‘Estatística’ -10º ano) 

Comentário: 
  Ao todo existem 12 valores. 
Olhando o gráfico de baixo para cima, facilmente podemos ordenar os 
12 elementos: 
B; 9.4; 11.7; 12.7; 13.9; 14.5; a; 15.5; 15.9; 15.9; 16.2; 16.4 
Como se trata de um número par de elementos, a mediana é o valor 
intermédio entre os dois valore centrais, isto é (14.5+a)/2. 
De acordo com o enunciado, a mediana é 14.9. 
Resta igualar (14.5+a)/2 a 14.9 e obter o valor de a. 

14.5 + 𝑎

2
= 14.9 ⟺ 14.5 + 𝑎 = 2 × 14.9 ⟺ 𝑎 = 29.8 − 14.5 

⟺ 𝑎 = 15.3 
Devemos responder como a=15.3% 

(*Consulte a resolução completa*) 
 

 

E21F2-Questão 7 

 Conteúdo 
 Cálculo dos juros num pagamento em 

prestações.  
 (Assunto 4 ‘Modelos financeiros’ -10º ano) 

Comentário: 

  O valor total pago nas 60 prestações é  
60*280=16800 euros. 

Como o automóvel custa 10500 euros, então o valor total do juro é 
16800-10500=6300 euros. 
Primeiras 24 prestações: 

Valor pago: 24*280=6720  juro:0.6*6720=4032  Euros. 
As 24 prestações seguintes: 

Valor pago: 24*280=6720   juro: 0.25*6720=1680 euros. 
 
Somando, nos 48 primeiros meses pagou 4032+1680=5712 euros. 
 
Juro em falta: 6300 – 5712= 588 euros. 
 

(*Consulte a resolução completa*) 
 



 

 

 

E21F2-Questão 8 

 Conteúdo 
 Probabilidade condicionada, interseção e 

probabilidade total.  
 (Assunto 7 ‘Probabilidades’ -11º ano) 

Comentário: 
 

Como 𝑃 (𝐶̅
𝑅⁄ ) = 40% , então P(C/R)=100%-40%=60%=0.6 

 

Mas 𝑃(𝐶/𝑅) =
𝑃(𝐶∩𝑅)

𝑃(𝑅)
  𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑃(𝑅) =

𝑃(𝐶∩𝑅

𝑃(𝐶/𝑅)
=

0.18

0.6
= 0.3 

 
(*Consulte a resolução completa*) 

 
 

Outro processo: 
  

 Sabemos que 𝑃 (𝐶̅
𝑅⁄ ) = 40% e ainda que P(C∩R)=18%=0.18 

Queremos determinar o valor de P(R). 
 

Mas 𝑃 (𝐶̅
𝑅⁄ ) =

𝑃(𝐶̅∩𝑅)

𝑃(𝑅)
= 40% o que equivale a 

𝑃(𝐶̅ ∩ 𝑅) = 0.4 × 𝑃(𝑅). 
 

Sabemos, pelo Teorema das probabilidades totais:  
 

𝑃(𝑅) = 𝑃(𝐶̅ ∩ 𝑅) + 𝑃(𝐶 ∩ 𝑅) 
Logo:  

𝑃(𝑅) = 0.4 × 𝑃(𝑅) + 0.18 
 
P(R)-0.4×P(R)=0.18  ou 0.6 P(R)=0.18 ou ainda P(R)=0.18/0.6 
Obtemos finalmente: P(R)=0.3. 
 
 

 

 

 



 

 

E21F2-Questão 9.1 

 Conteúdo 
 Cálculo de uma probabilidade condicionada a 

partir da leitura e interpretação de um gráfico 
de barras.  
 (Assunto 7 ‘Probabilidades’ -11º ano) 

Comentário: 

  De acordo com o gráfico de barras, a percentagem total do sexo 
masculino é 15+10=25. 
Participar no programa no segundo semestre e ser do sexo masculino é 
10. 
A probabilidade condicionada pedida corresponde apenas a  
P=10/25 = 0.4 resposta B. 
Recordemos a fórmula: P(A/B)=P(A∩B)/P(B)  

(*Consulte a resolução completa*) 
 

 

E21F2-Questão 9.2 

 Conteúdo 
 Probabilidades simples. Escolhas consecutivas 

com uma determinada condição.  
 (Assunto 7 ‘Probabilidades’ -11º ano) 

Comentário: 

  Ao todo são 110 alunos.  
Ter participado no segundo semestre e ser do sexo feminino são 30. 
Restantes: 110-30=80. 
1º caso: o primeiro participou no segundo semestre e é do sexo 
feminino e os outros dois não: 

𝑝 =
30

110
×

80

109
×

79

108
 

(repare que isto é como uma extração sem reposição, por isso os valores 
vão diminuindo) 
2º caso: o segundo participou no segundo semestre e é do sexo 
feminino e os outros dois não: 

𝑝 =
80

110
×

30

109
×

79

108
 

3º caso: o terceiro participou no segundo semestre e é do sexo feminino 
e os outros dois não: 



𝑝 =
80

110
×

79

109
×

30

108
 

Basta agora somar os 3 casos e o resultado dá 0.43925 
  
Também podemos constatar que os três resultados são iguais, pelo que 
bastaria fazer: 
 

𝑝 = 3 ×
30

110
×

80

109
×

79

108
= 0.43925 

 
p≈ 0.44. 

(*Consulte a resolução completa*) 
 

 

E21F2-Questão 9.3 

 Conteúdo 
 Cálculo da média de um conjunto de dados, a 

partir das médias de dois subconjuntos.  
 (Assunto 3 ‘Estatística’ -10º ano) 

Comentário: 

  A média dos 110 elementos pode ser obtida como a soma dos 
primeiros 70 → 70×15.65  
com a soma dos 40 seguintes→ 40×14.22  
a dividir por 110: 

70 × 15.65 + 40 × 14.22

110
= 15.13 

 
(*Consulte a resolução completa*) 

 
 

 

E21F2-Questão 10 

 Conteúdo 
 Intervalo de confiança para a média.  

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

Comentário: 
  Identificamos n=324, média amostral: 20.16 anos, desvio padrão 
amostral 21/12 =1.75 anos e z=2.576 (usar a tabela do formulário). 
Resta substituir na fórmula que consta no formulário do exame: 

 



]20.16-2.576×
1.75

√324
, 20.16+2.576×

1.75

√324
 [ 

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

]19.91; 20.41[ 
 

(*Consulte a resolução completa*) 
 

 


