
1. O clube desportivo «O Duelo» oferece aos seus sócios cinco modalidades desportivas: Basquetebol,

Futebol, Ténis, Golfe e Râguebi. Cada candidato a praticante pode escolher, de entre as cinco, a

modalidade que pretende praticar, mas só pode inscrever-se numa delas.

No quadro seguinte, está registado o número total de praticantes inscritos, distribuídos por cada uma

dessas modalidades desportivas.

1.1. A direcção deste clube é composta por doze elementos. Para garantir a representatividade dos

praticantes das diversas modalidades, os doze lugares da direcção devem ser atribuídos segundo o

critério de distribuição proporcional ao número de praticantes de cada modalidade. A distribuição dos

doze lugares da direcção pelos representantes das diferentes modalidades vai ser feita pelo método

de Hondt.

Verifique se, para garantir, na direcção, representatividade baseada na distribuição de lugares

proporcional ao número de praticantes das diversas modalidades, existe alguma vantagem ou

desvantagem em se agruparem duas delas, Golfe e Ténis.

Na sua resposta deve:

• calcular o número de lugares atribuídos aos representantes de cada modalidade, antes de se

agruparem Golfe e Ténis;

• calcular o número de lugares atribuídos aos representantes de cada modalidade, depois de se

agruparem Golfe e Ténis;

• concluir da existência de vantagem ou de desvantagem do agrupamento proposto para assegurar,

na direcção, a representatividade dos praticantes.

Modalidade desportiva

TOTAL

Basquetebol Futebol Ténis Golfe Râguebi

N.º praticantes 186 218 91 45 191 731
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1.2. O clube desportivo «O Duelo» recebeu um subsídio da Câmara Municipal, no valor de €10 965.

A direcção decidiu repartir esse dinheiro pelas várias modalidades desportivas, na proporção do

respectivo número de praticantes.

Determine o valor, em euros, recebido por cada uma das modalidades.

Na sua resposta deve:

• escrever a fracção a que cada modalidade desportiva teve direito;

• indicar a quantia, em euros, que foi atribuída a cada modalidade.

1.3. O clube «O Duelo» foi convidado a participar num evento organizado pela Câmara Municipal. A

direcção decidiu enviar a esse evento dois dos seus praticantes, em representação do clube.

Escolheram-se, ao acaso, um a seguir ao outro, dois praticantes do clube.

Calcule a probabilidade de ambos serem praticantes de Râguebi.

Apresente o resultado em percentagem, arredondado às décimas.
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1.  

1.1. Para poder emitir opinião sobre a existência de alguma vantagem, ou desvantagem,  em se 

agruparem  duas das modalidades desportivas – Golfe e Ténis -, na distribuição dos 12 lugares  

da direcção pelos representantes das diferentes modalidades, determinemos o número de luga-

res atribuídos antes e depois de se agruparem o Golfe e o Ténis. 
 

Distribuição do número de lugares pelos representantes de cada modalidade sem se agrupar o 

Golfe com o Ténis: 

 

 
Modalidades desportivas 

 Nº praticantes Basquetebol Futebol Ténis Golfe Râguebi 

Divisores 

 

186 218 91 45 191 

1 186,00 218,00 91,00 45,00 191,00 

2 93,00 109,00 45,50 22,50 95,50 

3 62,00 72,67 30,33 15,00 63,67 

4 46,50 54,50 22,75 11,25 47,75 

5 37,20 43,60 18,20 9,00 38,20 

6 31,00 36,33 15,17 7,50 31,83 
 

     Nº de elementos 

para a direcção 
3 4 1 0 4 

 

Distribuição do número de lugares pelos representantes de cada modalidade agrupando o Golfe 

com o Ténis: 

 

 
Modalidades desportivas 

 Nº praticantes Basquetebol Futebol Golfe e Ténis Râguebi 

Divisores 

 

186 218 136 191 

1 186,00 218,00 136 191,00 

2 93,00 109,00 68 95,50 

3 62,00 72,67 45,33 63,67 

4 46,50 54,50 34 47,75 

5 37,20 43,60 27,20 38,20 
6 31,00 36,33 22,67 31,83 

 
     Nº de elementos 

para a direcção 
3 4 2 3 

 



Se se associassem, o Golfe e Ténis ganhariam um elemento para a direcção, sendo retirado ao 

Râguebi, concluindo-se assim que há vantagem nesta associação em termos da representativi-

dade dos praticantes. 

 

1.2.  

 Modalidade desportiva 

Basquetebol Futebol Ténis Golfe Râguebi Total 

Nº praticantes 186 218 91 45 191 731 

Fracção 
186731 

218731 
91731 

45731 
191731 1 

Quantia (€) 

 186731 × 10 965 = 

2 790 
 

218731 × 10 965 = 

3270 

91731 × 10 965 = 

1365 

45731 × 10 965 = 

675 

191731 × 10 965 = 

2865 
10 965 

 

1.3. Escolhidos ao acaso, um a seguir ao outro, dois praticantes do clube, a probabilidade de serem 

praticantes de Râguebi calcula-se: 191731 × 190730  ≈  6,8% 

 

 
 

 


