
 

Escola Secundária Jaime Moniz 
 

Teste de Avaliação de Matemática Aplicada às Ciências Sociais 
 

10º ano 

Turma   43                                  Junho 2012 

 
Em todas as questões, apresente todos os cálculos e/ou justificações necessárias. Se 

obtiver algum resultado por tentativa e erro, apresente os cálculos que confirmam que a 

resposta está correta. 

Nos arredondamentos, conserve sempre duas casas decimais, exceto indicação em 

contrário.  

1)  Na eleição para a Direcção de um Clube, dos 4000 sócios inscritos, 30% não 

votaram. Entre os votantes, os resultados foram, em percentagem, os seguintes:  

    A- 45 %,    B- 22 %,   C- 15 %   e os restantes para D.        

Quantos votos obteve cada candidatura? 

 

2) Os  sócios de um pequeno clube vão eleger um novo presidente. Existem quatro 

candidatos que representaremos por A, B, C e D. Os sócios votam por ordem de 

preferência. Os resultados estão na tabela. 

1º lugar  A B C D 

2º lugar B C B B 

3º lugar C D D C 

4º lugar D A A A 

Votos: 24 10 20 22 

 

 Determine o vencedor usando o método: 

2.1) Pluralidade.      2.2) Run-off simples(Indique todas as etapas).           

2.3) Run-off sequencial. (Indique todas as etapas) 

2.4) Método de Condorcet. (apresente todos os confrontos possíveis e os 

respectivos resultados) 

 

3) Nas eleições para uma assembleia estavam previstos a distribuição de 8 mandatos. Os 

resultados da eleição foram os seguintes: A: 9100    B: 4050    C: 2250 

 Obtenha a distribuição de mandatos usando o método: 

 3.1) Hamilton  3.2) Jefferson .   3.3) Saint Lague  3.4) webster 

 3.5) Huntington-Hill.   3.6) Hondt. 
 

4) A Amanda, o Bruno e o Carlos são os herdeiros de uma casa, um barco e um carro. 

Para a divisão decidiram usar o método da licitação secreta.  

As 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, tendo em conta 

que a Amanda tem direito a dois quintos 

da herança, o Bruno tem direito a 35%, e 

o Carlos tem direito ao restante. 

Indique todas as etapas e todos os 

cálculos. 



 

 

5) Considere as seguintes preferências: 

 

1º lugar  A B C D 

2º lugar B C B B 

3º lugar C D D C 

4º lugar D A A A 

Votos: 24 10 20 22 

 5.1) Utilizando o método de Borda, obtenha a pontuação de cada uma das 

alternativas.(apresente todos os cálculos). 

5.2) É possível alterar o vencedor da eleição da alínea anterior, aumentando o número 

de votos para mais de 22 na última coluna. Qual é o aumento mínimo que permite esta 

alteração de vencedor? Justifique convenientemente este valor e apresente as novas 

pontuações com todos os cálculos, depois da alteração.  

 

 

6)Duas amigas, a Ana e a Carla, compraram um bolo com morango, nata e chocolate. 

As porções são ½ de morango; ¼ Nata e ¼ de chocolate., como podemos ver na figura. 

 

Sabemos ainda que a Ana gosta 3 vezes mais morango do que chocolate e quatro vezes 

mais nata do que morango. A Carla gosta igualmente de  morango, chocolate e  natas. 

 

Sabendo que o bolo custou 20 euros, quanto valerá cada uma das partes do bolo para 

cada uma delas?   (Parte 1- Morango, parte 2- nata, parte 3- chocolate.) 

 

 
 

 

 

Apresente todos os cálculos e justificações. Em todos os cálculos, conserve 3 casas 

decimais. 

Cotações: 

1)1      2.1) 0.5     2.2)1     2.3)1     2.4)1     3.1)1     3.2)1     3.3)1     3.4)1     3.5)1  3.6)1      

4)3         5.1)1       5.2)2.5       6)3 


