
1. O conselho directivo de uma universidade pretende distribuir 20 computadores por 5 grupos:

professores, investigadores, estudantes de licenciatura, administrativos e auxiliares.

O regulamento interno da universidade impõe que a distribuição de equipamentos por cada grupo se

efectue de acordo com o método de Hamilton.

Segundo o método de Hamilton, a distribuição faz-se da forma seguinte:

• calcula-se o divisor padrão, dividindo o número total de elementos dos grupos pelo número total de

equipamentos;

• calcula-se a quota padrão para cada um dos grupos, dividindo o número de elementos de cada grupo

pelo divisor padrão;

• atribui-se a cada grupo um número de equipamentos igual à parte inteira da quota padrão;

• caso ainda restem equipamentos para distribuir, ordenam-se, por ordem decrescente, as partes

decimais das várias quotas padrão e atribuem-se os equipamentos que restam aos grupos cujas

quotas padrão tenham partes decimais maiores (um para cada grupo);

• na atribuição do último equipamento, se houver dois grupos com quotas padrão que apresentem a

mesma parte decimal, atribui-se o último equipamento ao grupo com menor número de equipamentos.

Na Tabela 1, estão indicados o número de elementos de cada um dos grupos e a distribuição dos

20 computadores pelos 5 grupos.

Tabela 1

1.1. A associação de estudantes da universidade pretende que o grupo de estudantes de mestrado, com

210 elementos, tenha também computadores na sua sala de trabalho.

Para pôr em prática esta pretensão, o conselho directivo da universidade está a equacionar a

possibilidade de alterar, de 20 para 25, o número total de computadores a distribuir. O presidente do

conselho directivo afirma que:

«Um aumento do número total de computadores a serem distribuídos pode levar a que um grupo

perca um computador.»

Justifique a veracidade da afirmação anterior.

Na sua resposta, deve:

• aplicar o método de Hamilton, para determinar a distribuição dos 25 computadores pelos seis

grupos;

• identificar as implicações, no número de computadores a serem distribuídos a cada um dos

grupos, se for aprovada a alteração, de 20 para 25, do número total de computadores a distribuir.

Apresente as quotas padrão arredondadas, com três casas decimais.

Grupos Professores Investigadores
Estudantes de

licenciatura
Administrativos Auxiliares

N.º de elementos 171 55 1720 120 156

N.º de computadores 2 1 15 1 1
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1.2. A universidade foi convidada a participar num evento. Em representação da universidade, o conselho

directivo decidiu enviar a esse evento dois representantes.

O presidente do conselho directivo escolheu, ao acaso, um a seguir ao outro, dois representantes da

universidade de entre os indivíduos que constituem os grupos indicados na Tabela 1.

Calcule a probabilidade de os representantes escolhidos serem, ambos, estudantes de licenciatura.

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

1.1. 

Total de elementos com os estudantes de mestrado – 2432 

Total de computadores a distribuir – 25 

Divisor Padrão:  �� = ������ = 97,28 

 
Quota Padrão 

(QP) 

Parte inteira 
de QP – 1ª 
atribuição 

Ordem das 
partes decimais 

Atribuição 
final 

Professores 1,758 1 1ª 2 

Investigadores 0,565 0 4ª 0 

Estudantes de 
Licenciatura 

17,681 17 2ª 18 

Administrativos 1,234 1 5ª 1 

Auxiliares 1,604 1 3ª 2 

Estudantes de 
Mestrado 

2,159 2 6ª 2 

Total  22  25 

 

Comparando com a distribuição obtida anteriormente com 20 computadores: 

 Professores Investigadores Estudantes 
Licenciatura 

Administrativos Auxiliares Estudantes 
Mestrado 

20 computadores 2 1 15 1 1 ----- 

25 computadores 2 0 18 1 2 2 

 

Verifica-se que os estudantes de mestrado adquirem o direito a 2 computadores. Os estudantes de 

licenciatura ficam com mais três computadores (passando de 15 para 18) e os auxiliares com mais um 

(passando de 1 para 2), enquanto os investigadores perdem o único computador a que tinham direito na 

distribuição anterior, o que vem confirmar a veracidade da afirmação proferida pelo presidente do con-

selho directivo. 



 

1.2.  

Probabilidade do 1º representante ser um estudante de licenciatura –  �������� 

Probabilidade do 2º representante ser também um estudante de licenciatura - 
�������� 

Probabilidade de ambos os representantes serem estudantes de licenciatura - 
�������� × �������� ≈ 0,5991 

O que corresponde a 59,91% 

 

 




