
 

835/4  

1. Realizou-se uma Assembleia-geral de uma associação cultural, com o objectivo de 

eleger uma pessoa para representar a associação em sessões oficiais. Apresentaram-se 

três candidatos, o Rui, o Luís e o João. A Mesa da Assembleia propôs que cada 

associado votasse nos três candidatos, por ordem de preferência. O método escolhido 

para apurar o vencedor foi o preferencial, de acordo com os seguintes critérios e etapas: 

• por cada voto em primeira preferência, o candidato votado recebe três pontos, 

em segunda preferência, dois pontos e, em terceira preferência, um ponto; 

• feito o apuramento da pontuação obtida por cada candidato, será vencedor o que 

obtiver uma pontuação total mais elevada. 

 

A contagem dos votos vem descrita na tabela seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Copie para a sua folha de prova a tabela abaixo apresentada e, depois, 

complete-a utilizando o método preferencial. 

Qual foi o candidato vencedor, segundo este método? 

 

MÉTODO PREFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

PREFERÊNCIAS VOTOS 

1.ª Rui João  Luís  

2.ª Luís Luís Rui 

3.ª João Rui João 

TOTAL 40 45 38 

Contagem dos pontos Pontuação total 

João 40 1 45 3 38 1× + × + ×   

Rui   

Luís   
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1.2. Se fosse adoptado o sistema maioritário, só a primeira preferência seria tida em 

conta, ganhando o candidato cujas primeiras preferências tivessem uma maioria 

relativa. Utilizando este método, o candidato vencedor seria o João.  

No entanto, este candidato perderia quando comparado com os outros 

candidatos, dois a dois. Uma forma de comparar os candidatos dois a dois é 

utilizar o método maioritário, sem contar com os votos no terceiro candidato. Por 

exemplo, não contando com os votos no Luís, as votações no João e no Rui 

passam a ser as seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando o método maioritário relativamente à primeira preferência, o Rui seria 

o candidato vencedor, uma vez que tinha 78  votos, enquanto o João teria 

apenas 45 . 

 

1.2.1. Construa duas tabelas semelhantes à anterior, não contando, primeiro,  

com a votação no João e, depois, com a votação no Rui. Em cada uma 

das comparações, quem é o vencedor? 

 

1.2.2. Terminadas as comparações possíveis, dois a dois, o Luís afirmou que 

ele próprio deveria ser considerado o vencedor global. 

Numa pequena composição, justifique que este candidato está em 

condições de se considerar vencedor global, tendo em conta os 

resultados obtidos. 

 

Deve incluir, obrigatoriamente, na sua resposta a soma dos 

resultados referentes às contagens dos votos na comparação dos 

candidatos dois a dois, com a consequente ordenação dos candidatos. 

COMPARAÇÃO DA VOTAÇÃO NO JOÃO COM A 

VOTAÇÃO NO RUI 

 

PREFERÊNCIAS VOTOS 

1.ª Rui João Rui 

2.ª João Rui João 

TOTAL 40  45  38  
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1.1 

MÉTODO PREFERENCIAL 

Contagem dos pontos Pontuação total 
João 40 x 1 + 45 x 3 + 38 x 1 213 
Rui 40 x 3 + 45 x 1 + 38 x 2 241 
Luís 40 x 2 + 45 x 2 + 38 x 3 284 

 

 O candidato vencedor, segundo este método,  foi o Luís.  

1.2. 

1.2.1. 

COMPARAÇÃO DA VOTAÇÃO NO RUI COM A VOTAÇÃO NO LUÍS 

PREFERÊNCIAS VOTOS 
1ª Rui Luís Luís 
2ª Luís Rui Rui 

TOTAL 40 45 38 
 

Vence o Luís com 83 votos, contra 40 do Rui. 

 

COMPARAÇÃO DA VOTAÇÃO NO JOÃO COM A VOTAÇÃO NO LUÍS 

PREFERÊNCIAS VOTOS 
1ª Luís João Luís 
2ª João Luís João 

TOTAL 40 45 38 
 

Vence o Luís com 78 votos, contra 45 para o João. 

1.2.2.  O Luís está em condições de se considerar um vencedor global, pois ele 
ganha quando comparado com qualquer um dos outros dois candidatos, dito 
de outra forma, ele só não ganha na comparação em que não está presente. 



 O Luís comparado com  o Rui ganha – 83 contra 40 votos – e o Luís 
comparado com o João também ganha – 78 contra 45 votos.   

No confronto em que o Luís não está presente ganha o Rui contra o João com 
78 votos e o João com 45.  

Em suma, o Luís ganha em duas comparações, o Rui uma e o João nenhuma. 




