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1. Em 2011, a junta de freguesia de Freixo dinamizou algumas atividades sob a responsabilidade de uma 
comissão organizadora. 

1.1. Para constituir a comissão, foi aberto um concurso. 

A Maria (M), a Luísa (L) e a Fernanda (F) candidataram-se ao cargo de presidente da comissão 
organizadora das atividades, sendo a escolha feita por votação.

Cada habitante de Freixo ordenou, uma única vez, os nomes das três candidatas, de acordo com as 
suas preferências. A ordenação efetuada por cada habitante corresponde a um voto. Foram apurados 
6100 votos válidos.

Na Tabela 1, encontram-se organizados os resultados obtidos.

Tabela 1

1500 votos 2100 votos 1000 votos 1500 votos

1.ª preferência M L F F

2.ª preferência L F L M

3.ª preferência F M M L

A escolha da presidente é feita usando o método seguinte.

•  Seleciona-se um par de candidatos e, não alterando os números de votos nem a ordem de cada 
uma das preferências, elabora-se uma nova tabela apenas com os dois candidatos que constituem 
esse par.

•  Comparam-se esses candidatos, contabilizando-se apenas a primeira linha; o candidato com o 
maior número de votos na primeira linha é o vencedor do par escolhido.

•  Repetem-se os pontos anteriores até terem sido comparados todos os pares de candidatos.

•  Indica-se, caso exista, o candidato que ganha quando comparado com os restantes candidatos.

Por exemplo, ao selecionar-se o par formado pela Maria (M) e pela Fernanda (F), obtém-se a 
Tabela 2.

Tabela 2

1500 votos 2100 votos 1000 votos 1500 votos

1.ª linha M F F F

2.ª linha F M M M

Comparando as duas candidatas, a Fernanda é a vencedora, uma vez que tem 4600 votos na 
primeira linha, enquanto a Maria tem 1500 votos nessa linha.

Determine, caso exista, a candidata escolhida para presidente da comissão organizadora, aplicando 
o método descrito.



Prova 835/1.ª F. • Página 7/ 13

1.2. Para incentivar a participação de habitantes de algumas aldeias vizinhas da junta de freguesia de 
Freixo, a comissão organizadora decidiu distribuir 360 convites pelas aldeias A, B, C e D.

A Tabela 3 apresenta o número de habitantes de cada uma das aldeias.

Tabela 3

Aldeia A B C D

Número de habitantes 4000 3800 3200 2500

A presidente da comissão organizadora distribuiu os convites usando o método seguinte.

•  Calcula-se o divisor padrão, dividindo-se o número total de habitantes pelo número de convites.

•  Calcula-se a quota padrão para cada uma das aldeias, dividindo-se o número de habitantes de 
cada aldeia pelo divisor padrão.

•  Se a quota padrão é um número inteiro, atribui-se à aldeia essa quota.

•  Se a quota padrão não é um número inteiro, calcula-se L L 1# +] g , sendo L o maior número 
inteiro menor do que a quota padrão.

•  Se a quota padrão é menor do que L L 1# +] g , atribui-se a cada aldeia uma quota arredondada 
igual ao maior número inteiro menor do que a quota padrão; se a quota padrão é maior do que 

L L 1# +] g , atribui-se a cada aldeia uma quota arredondada igual ao resultado da adição de  
1 com o maior número inteiro menor do que a quota padrão.

•  Caso a soma das quotas padrão arredondadas seja igual ao número de convites a distribuir, o 
método dá-se por finalizado, e assume-se que o número de convites para cada aldeia é igual 
à quota padrão arredondada; caso a soma das quotas padrão arredondadas seja diferente do 
número de convites a distribuir, é necessário encontrar um divisor modificado, substituto do divisor 
padrão, de modo a calcular a quota modificada de cada aldeia.

•  Repetem-se os cinco pontos anteriores até se obter a soma das quotas padrão modificadas igual 
ao número de convites a distribuir.

Determine quantos convites foram distribuídos em cada aldeia, aplicando o método descrito.

Apresente os valores das quotas padrão e os valores de L L 1# +] g  arredondados com duas 
casas decimais.
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1.1. Para determinar a candidata escolhida aplicando o método descrito é necessário considerar 

todos os confrontos possíveis entre duas das três candidatas: Maria e Fernanda, Maria e Luísa; 

Luísa e Fernanda. Uma vez que já nos é dado o resultado do confronto entre a Maria e a 

Fernanda resta agora considerar os dois casos restantes:  

 escolhem-se as candidatas Maria (M) e Luísa (L), e elabora-se uma nova tabela 

apenas com estas duas candidatas: 

 1500 votos 2100 votos 1000 votos 1500 votos 

1ª linha M L L M 

2ª linha L M M L 

 

contabilizando apenas a primeira linha, a candidata com maior número de votos é a 

Luísa com 3100 votos contra 3000, logo é a vencedora; 

 repetindo o processo para o par de candidatas Luísa (L) e Fernanda (F), a tabela é a 

seguinte: 

 1500 votos 2100 votos 1000 votos 1500 votos 

1ª linha L L F F 

2ª linha F F L L 

contabilizando apenas a primeira linha a candidata com maior número de votos é a 

Luísa com 3600 votos contra 2500, logo é ela a vencedora desta comparação. 

 

Desta forma a candidata Luísa deverá ser a candidata escolhida para a presidência da 

comissão organizadora por ser a vencedora em todas as comparações das quais faz parte. 

 

 

 

 

 



1.2. Para proceder ao apuramento do número de convites distribuídos, aplicando o método 

descrito, registaram-se os cálculos e os valores na tabela seguinte: 

Aldeia A B C D 

Número de 

habitantes 
4000 3800 3200 2500 

Divisor padrão 
                   

   
 

     

   
     

 

Quota padrão 
    

    
        

    

    
        

    

    
      

 

    

    
       

L  106 101 85 66 

         
        
        

        
        

      
       

      
       

Quota padrão 

arredondada 
1+106=107 101 85 1+66=67 

Soma da quotas 

padrão 

arredondadas 

107+101+85+67=360 

 

Como a soma das quotas padrão arredondadas é igual ao número de convites, o método dá-se 

por finalizado, sendo atribuídos 107 convites à aldeia A, 101 convites à aldeia B, 85 convites 

à aldeia C e 67 convites à aldeia D. 

 




