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Nome……………………………………………………………………….nº…….. 

Para todas as questões apresente os cálculos e as justificações necessárias. 

Nos arredondamentos, se nada for indicado em contrário, conserve 2 casas decimais. 

Nota: a questão 1.1) deve ser preenchida no enunciado. 

 

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

resultados da eleição foram os seguintes: A: 1820  B: 810   C: 450 

 

 

1.1)  Para os resultados eleitorais acima referidos, indique o valor do divisor padrão:         

 

 D.P.=……………..................          e complete a tabela seguinte: 

 

( Indique os valores arredondados às milésimas) 

Partido Quota padrão Quota 

inferior(QI) 

Quota 

Superior(QS) 

Média Geomérica 

QSQI (  

A  

 

   

B  

 

   

C  

 

   

Total: 

 

/////////////////////// 

////////////////////// 

  //////////////////////////// 

//////////////////////////// 

 

Nota: pode usar os valores da tabela para as alíneas seguintes. 

1.2) Obtenha a distribuição de mandatos usando o método: 

 

 1.2.1) Hamilton  1.2.2) Jefferson .   1.2.3) Adams 1.2.4) webster 

 1.2.5) Huntington-Hill. 
1.3) Obtenha a distribuição de mandatos usando o método de Hondt. 

 

 2) Oito investidores compraram um lote de terreno e decidiram dividi-lo de uma forma 

justa usando o método do último a diminuir. 

Os investidores são organizados pela ordem seguinte: I1, I2; I3, I4; I5, I6, I7, I8. 

Na primeira volta I2, I3 e I4 são os únicos a diminuir. Na segunda volta só I2 diminui. Na 

terceira e quinta voltas ninguém diminui e na quarta volta apenas I7 diminui. 

Indique quem 

2.1 recebe a primeira parcela de terreno?     2.2) corta na segunda volta? 

2.3)  fica com a segunda parcela de terreno?    2.4) corta na terceira volta?  

2.5) fica com a terceira parcela de terreno?   2.6) corta na quarta volta? 

2.7)  fica com a quarta parcela de terreno?   2.8) corta na quinta volta? 



 3) 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 15 23 19 24 19 

Benvinda 14 22 17 26 21 

Efectue a partilha, indicando todas as etapas e todos os cálculos e determine o número 

de pontos com que ficará cada uma. 

 

 4) O Frederico, o Eduardo e o Bernardo querem dividir uma herança que consiste numa 

casa, num barco e num automóvel, usando o método da "licitação secreta". 

As suas ofertas, em euros, para cada um dos bens, são as seguintes: 

 Frederico Eduardo Bernardo 

Casa  140 000 165 000 180 500 

Barco   58 500   57 000   52 500 

Automóvel   41 400   48 000   47 500 

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

 

 5) Explique por suas palavras o paradoxo do Alabama e identifique o método de 

representação proporcional a que este está associado. 

 

 6) O Duarte, a Diana e o Carlos compraram uma pizza com metade fiambre e metade 

cogumelos que custou 18 euros. Todos concordam com o valor total da pizza mas, os 

seus gostos são diferentes. 

 O Carlos gosta duas vezes mais de fiambre do que cogumelos. O Duarte gosta 

igualmente das duas coisas. A Diana gosta três vezes mais de cogumelos do que 

fiambre. 

 

 

Fiambre                               Cogumelos                 

 

 

 

6.1) Quanto custa cada uma das partes para cada um dos três amigos? 

 

6.2) Para complicar, o Duarte cortou a pizza de forma que a parte 2  tivesse um terço de 

fiambre e dois terços de cogumelos. 

 

 

 

Parte 1                                     Parte 2 

 

 

 

Quanto vale agora cada uma das partes para cada um dos 3 amigos? 

Indique todas as etapas e todos os cálculos. 

   Cotações: 

1.1)1.5  1.2.1) 1  1.2.2) 1  1.2.3) 1  1.2.4) 1  1.2.5) 1  1.3) 1    2.1)0.5  2.2)0.5  2.3)0.5  

2.4)0.5     2.5)0.5    2.6)0.5  2.7)0.5    2.8)0.5     3) 2    4)2         5)1.5  6.1)1     6.2)2  

 


