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1. Os partidos A, B, C, D e E foram os candidatos à presidência de um clube de futebol da 

cidade. 

 Votos 

A 15607 

B 12321 

C 18400 

D 14820 

E 11091 

1.1. Qual a percentagem de abstenções sabendo que existe um total de 75000 eleitores? 

1.2. Qual o partido vencedor? Com que tipo de maioria? 

1.3. No caso de haver um coligação entre os partidos B e C, o vencedor seira outro? O tipo de 

maioria seria idêntico ao da alínea anterior? 

1.4. No caso da presidência do clube ser composta por 8 mandatos, como poderá ser feita essa 

distribuição recorrendo ao método de Hondt? 

 

2. Os netos do avô Anacleto pretendem dividir um terreno de forma justa para todos eles. 

Assim, decidem que o vão fazer utilizando o método do último a diminuir. 

Para dar início ao método, começam por utilizar um dado de forma a escolher a rodem de 

“jogar” de cada um dos 6 netos. Ao lançar o dado, o neto que obter o maior número voltado 

para cima será o primeiro jogador, quem obtiver o segundo número mais alto será o segundo 

jogador e assim sucessivamente, podendo-se repetir o processo de jogar o dado várias vezes, 

caso existam empates. 

Consideremos agora que os resultados obtidos no lançamento do dado foram: 

 Ao António saiu o número 2; 

 Ao Bruno saiu o dobro do que saiu à Cristiana; 

 À Daniela saiu o número mais pequeno; 

 À Cristiana saiu o número imediatamente acima do que saiu ao António; 

 A estrela obteve o segundo número par mais alto; 

 O Francisco obteve o número que sobrou. 

Depois de estipulada a ordem de jogar, os netos “jogaram” da seguinte forma: 

 Na primeira volta, o primeiro neto fez um divisão do terreno que considerou ser a parte 

justa para si, segundo neto passou a vez de jogar e apenas o penúltimo fez uma 

retificação; 

 Na segunda e quarta volta ninguém retificou; 

 Na terceira volta retificou a Cristiana; 

 Na última volta, o neto ficou com a parte que dividiu. 

2.1. Qual a ordem de “jogar” de cada um dos netos? 

2.2. Qual a ordem de atribuição de cada uma das partes do terreno? 
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3. Dois irmãos, a Ana e o Marco, pretendem chegar a um acordo acerca da partilha de alguns 

bens deixados de herança. Os bens em causa são: uma casa de férias, um carro, uma moto e 

um barco. 

Apesar de não dar para dividir os bens, os dois irmãos decidiram que não se importam de 

usufruir dos bens durante um período de tempo (alguns meses durante o ano) e o outro a 

restante tempo. 

Nesse sentido, ficou acordado em aplicar o método de ajuste de partilha. Considere ainda a 

seguinte distribuição de pontos por cada um dos irmãos. 

 Ana Marco 

Casa 50 30 

Carro 30 25 

Moto 10 25 

Barco 10 20 

3.1. De acordo com as avaliações feitas, como deverá ser feita a partilha? 

Caso seja necessário dividir um bem, indique o número de meses arredondado às unidades, 

que cada um dos irmãos o deve usufrui durante um ano. 

3.2. No caso de as avaliações serem: 

 Ana Marco 

Casa 50 30 

Carro 20 30 

Mota 20 20 

Barco 10 20 

Como deverá ser feita a partilha, sabendo que não querem dividir, ao longo de um ano, 

mais do que um bem? 

 

4. Classifique as afirmações com verdadeiro ou falso. 

4.1. No método de Jefferson atribui-se a quota inferior a cada partido e no método de 

Huntington-Hill a quota a atribuir depende da média aritmética entre a quota inferior e a 

quota superior. 

4.2. 35% de 25€ é 8,75€. 

4.3. De um total de 4250 eleitores em que 3850 foram votos válidos e a percentagem de 

abstenção foi de 2%, os votos nulos foram 315. 

4.4. Na aplicação do método de Condorcet poderá não ser eleito um vencedor. 

4.5. Se o sistema eleitoral for o da eleição por aprovação e um voto incluir vários candidatos, é 

necessário considerar a ordem de preferência nesse voto. 
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5. Na divisão de uma piza familiar por quatro raparigas que foram jantar fora, estas decidiram 

que a melhor maneira de o fazer seria usando o método livre de inveja. 

5.1. O método aplicado é uma situação de partilha no caso contínuo ou discreto? Justifique. 

5.2. Considere-se que a Micaela foi eleita a divisora e a ordem de jogar foi: Rute, Catarina e 

Inês. 

5.2.1. Em quantas partes deverá a Micaela dividir a piza? 

5.2.2. Quantas fatias de piza poderá aparar cada uma das amigas? 

5.2.3. No caso de todas as amigas apararem o número máximo de fatias possíveis, é 

possível que alguma das amigas fique com uma fatia que não tenha aparado? 

 

6. Duas amigas estavam no café a lanchar e a dada altura, como lhes apetecia um pouco de 

bolo, decidiram pedir um bolo para dividir pelas duas. Entretanto chegou uma outra amiga 

que também queria um pouco do bolo, prontamente as amigas decidiram então dividir o bolo 

pelas três. Como o bolo já tinha sido dividido em duas partes, como devem proceder agora 

para que seja dividido, de forma justa, pelas três amigas? 

 

7. Quatro amigos de longa data encontram-se num leilão de imóveis e de obras de arte para 

comprarem alguns bens em conjunto. 

Acabaram por adquirir uma casa de férias em Lagos, um apartamento no centro da cidade do 

Porto, uma moradia na ilha da Madeira, uma pintura a óleo e 2 espadas de samurai. 

Para distribuir os bens por todos, acordaram em que cada uma deles iria atribuir secretamente 

um valor (€) a cada bem, sendo que o valor deveria ser o que consideram mais justo. 

Seguidamente, cada um dos bens é atribuído ao amigo que mais o valorizou, sendo que se o 

valor total dos bens recebidos ultrapassar o que considera ser o justo, terá de pagar aos outros 

a diferença. Se, pelo contrário, considerar que o valor dos bens que recebeu é inferior ao 

valor justo, os outros amigos terão de lhe pagar a diferença. Depois de cada um pagar ou 

receber o que lhe corresponde e se sobrar dinheiro, este será dividido igualmente por todos 

os amigos. 

Como deverá ser feita a divisão final dos bens adquiridos em leilão, considerando as 

seguintes valorizações de cada bem? 

 Milene Carlos Marco Raquel 

Casa 130 120 100 150 

Apartamento 180 200 175 190 

Moradia 260 230 240 200 

Pintura 20 15 45 30 

Espadas 12 12 30 18 

Os valores encontram-se expressos em milhares de euros. 
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8. Vai realizar-se um encontro de matemáticos. Existem matemáticos de várias áreas que têm 

interesse em participar nesse encontro, o número de matemáticos de cada área é a seguinte: 

Área Número de inscrições 

Geometria 70 

Álgebra 63 

Estatística 45 

Análise 54 

8.1. Inicialmente esse encontro estava previsto para 15 elementos, devido ao tamanho da sala 

de reuniões. Nestas condições, determine o número de matemáticos de cada área que 

estarão presentes no encontro, usando o método de Webster. 

8.2. A organização ponderou a hipótese de alugar uma sala maior, um anfiteatro com 

capacidade para 50 pessoas, Se se vier a confirmar a sala maior e aplicando o método de 

Huntington-Hill, qual o número de matemáticos de cada área que poderá comparecer ao 

encontro? 

 

9. Um terreno vai ser dividido em 3 partes por três herdeiros segundo o método de divisão única 

(método do divisor único). 

Dos três herdeiros (H1, H2, e H3), H2 fez a divisão do terreno da seguinte forma. 

 

Sabendo que H1 escolheu P1 e P3 e que H3 escolheu P1 e P2, como deverá ser feita a divisão 

do terreno? 

 

10. O João comprou uma baguete de atum em que metade tem tomate e a outra metade não. 

Sabendo que a baguete custou 6,75€ e que o João prefere a parte que não te tomate duas 

vezes mais do que a outra metade, determine: 

10.1. O valor que o João atribui a cada uma das metades da baguete. 

10.2. Se se cortar uma parte da baguete que corresponda a 
1

3
 da baguete e que esta seja composta 

20% com tomate e o restante sem tomate, qual o valor que o João atribui a essa parte da 

baguete? 

 

 

 

 

 

P1      P2  P3 
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11. Duas irmãs, Anabela e a Maria, têm à sua frente um bolo com cobertura de três sabores, 

morango, chocolate e ananás. 

Sabe-se que: 

 A Anabela valoriza tanto a cobertura de morango como a de chocolate, mas gosta 

duas vezes mais de ananás; 

 A Maria, o sabor que menos gosta é o de morango, valoriza três vezes mais o 

chocolate e duas vezes mais o ananás do que o morango. 

Considerando que a cobertura do bolo está dividida pelos três sabores de igual forma e que 

vai ser partido ao meio através da reta r, como mostra a figura abaixo 

Determine o valor que cada uma das irmãs atribui a cada uma das partes do bolo sabendo 

que este tem um custo total de 25€ e que os ângulos α e β têm a mesma amplitude. 

 

 

12. Num terreno com forma retangular foram feitas duas plantações, uma de batatas e outra de 

cenouras, sendo que a plantação de batatas ocupa 
2

3
 e a de cenouras o restante. 

Os três proprietários do terreno, Maria, Diana e Pedro, concluíram que o investimento feito 

é de 15000€, apesar de não atribuem o mesmo valor a cada uma das partes do terreno. 

 A Maria considera que a plantação de batatas vale 3 vezes mais do que a de cenouras; 

 A Diana, as cenouras tem mais valor e por isso avaliou as cenouras a valerem 4 vezes 

mais do que as batatas; 

 O Pedro valoriza de igual forma as duas plantações. 

No caso de o terreno ser dividido em duas partes de igual área, como ilustra a figura, qual o 

valor que cada um dos proprietários atribui a cada uma das partes? 

 

Bom trabalho!! 
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Principais soluções 
 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

8.  

 

9.  

 

10.  

10.1. Metade com tomate: 2,25€ 

Metade sem tomate: 4,50€ 

10.2. 2,70€ 

 

11.  

 

12.  

 

 Parte 1 Parte 2 

Maria 6562,50€ 8437,50€ 

Diana   

Pedro   

 


