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1. Na Nova Zelândia, o método aplicado para a conversão de votos em mandatos é o método de Saint-Laguë.

Na Tabela 1, estão indicados os números de votos, validamente expressos, obtidos pelas listas de cada 
um dos seis partidos mais votados na eleição dos representantes de um estado neozelandês.

Os votos em branco ou nulos não foram considerados como votos validamente expressos.

Tabela 1

Partido A B C D E F

Número
de votos 23 023 13 245 12 345 2564 2543 2463

Na eleição, são atribuídos 10 mandatos, correspondentes ao círculo eleitoral desse estado neozelandês.

1.1. Segundo o método de Saint-Laguë, a conversão de votos em mandatos faz-se da forma seguinte.

•  Divide-se o número de votos obtidos por cada lista por 1, 3, 5, 7, 9, etc.

•  Alinham-se os quocientes, pela ordem decrescente da sua grandeza, numa série de tantos termos 
quantos os mandatos atribuídos ao círculo eleitoral em causa.

•  Atribuem-se os mandatos às listas a que correspondem os termos da série estabelecida pela regra 
anterior, recebendo cada uma das listas tantos mandatos quantos os seus termos na série.

•  No caso de só ficar um mandato por distribuir e de os termos seguintes da série serem iguais e de 
listas diferentes, o mandato cabe à lista que tiver obtido o menor número de votos.

A Maria, uma aluna de Matemática Aplicada às Ciências Sociais, afirma que:

«Em comparação com o método de Hondt, o método de Saint-Laguë possibilita a representação dos 
partidos menos votados.»

Verifique se a Maria tem razão, relativamente à eleição dos representantes do estado neozelandês.

Na sua resposta, deve:

•  aplicar o método de Hondt para determinar a distribuição dos 10 mandatos;

•  aplicar o método de Saint-Laguë para determinar a distribuição dos 10 mandatos;

•  concluir se a Maria tem razão, a partir da comparação entre os dois resultados.

Apresente os quocientes arredondados com uma casa decimal.



1.2. Uma comissão, formada pelos partidos menos votados, estuda a possibilidade de pedir o aumento 
do número de mandatos para aquele círculo eleitoral e a atribuição de mandatos pelo método de 
Hamilton.

Um candidato de um dos partidos que concorreram à referida eleição afirmou que:

«Se a distribuição de mandatos fosse feita pelo método de Hamilton, eu teria obtido um mandato caso 
fossem atribuídos 10 mandatos, mas não o teria obtido caso fossem atribuídos 12 mandatos.»

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

•  Calcula-se o divisor padrão, dividindo o número total de votos dos partidos pelo número total de 
mandatos.

•  Calcula-se a quota padrão para cada um dos partidos, dividindo o número de votos de cada partido 
pelo divisor padrão.

•  Atribui-se a cada partido um número de mandatos igual à parte inteira da quota padrão.

•  Caso ainda fiquem mandatos por distribuir, ordenam-se, por ordem decrescente, as partes decimais 
das várias quotas padrão e atribuem-se os mandatos que restam aos partidos cujas quotas padrão 
tenham partes decimais maiores (um para cada partido).

•  Na atribuição do último mandato, se houver dois partidos cujas quotas padrão apresentem a 
mesma parte decimal, atribui-se o último mandato ao partido com o menor número de mandatos.

Determine o partido a que pertence o candidato que fez a afirmação, supondo que a afirmação é 
verdadeira.

Na sua resposta, deve:

•  aplicar o método de Hamilton para determinar a distribuição dos 10 mandatos;

•  aplicar o método de Hamilton para determinar a distribuição dos 12 mandatos;

•  concluir a que partido pertence o candidato, a partir da comparação entre os dois resultados.

Apresente os valores dos quocientes arredondados com quatro casas decimais.
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1.  

1.1. Aplicando o método de Hondt: 

Efetuando-se as divisões do número de votos de cada partido por 1, 2, 3, 4, 5 e 6, obtêm-se os 

seguintes valores: 

Partido  A B C D E F 

Número de votos 23023 13245 12345 2564 2543 2463 

Divisão por 1 23023 13245 12345 2564 2543 2463 

Divisão por 2 11511,5 6622,5 6172,5 1282 1271,5 1231,5 

Divisão por 3 7674,3 4415 4115 854,7 847,7 821 

Divisão por 4 5755,8 3311,3 3086,3 641 635,8 615,8 

Divisão por 5 4604,6 2649 2469 512,8 508,6 492,6 

Divisão por 6 3837,2 2207,5 2057,5 427,3 423,8 410,5 

 

pelo que a distribuição dos 10 mandatos por cada partido é:  

• Partido A: 5 mandatos 

• Partido B: 3 mandatos 

• Partido C: 2 mandatos 

 

 

Aplicando o método de Saint-Laguë: 

Efetuando-se as divisões do número de votos de cada partido por 1, 3, 5, 7 e 9, obtêm-se os 

seguintes valores: 

Partido  A B C D E F 

Número de votos 23023 13245 12345 2564 2543 2463 

Divisão por 1 23023 13245 12345 2564 2543 2463 

Divisão por 3 7674,3 4415 4115 854,7 847,7 821 

Divisão por 5 4604,6 2649 2469 512,8 508,6 492,6 

Divisão por 7 3289 1892,1 1763,6 366,3 363,3 351,9 

Divisão por 9 2558,1 1471,7 1371,7 284,9 282,6 273,7 



 

  pelo que a distribuição dos 10 mandatos por cada partido é:  

• Partido A: 4 mandatos 

• Partido B: 3 mandatos 

• Partido C: 2 mandatos 

• Partido D: 1 mandato 

 

Da análise da aplicação dos dois métodos, pode concluir-se que a Maria tem razão, pois o método 

Saint-Laguë, determina a atribuição de menos um mandato ao partido mais votado e da atribuição 

desse mandato a um dos partidos menos votados, no caso o partido D 

 

 

 

1.2. Aplicando o método de Hamilton para a atribuição de 10 mandatos: 

 

Cálculo do divisor padrão (DP): 

Partido  A B C D E F Soma 

Número de votos 23023 13245 12345 2564 2543 2463 56183 
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Cálculo da quota padrão: 

Partido  A B C D E F 

Número de votos 23023 13245 12345 2564 2543 2463 

Quota padrão 4,0524 2,3313 2,1729 0,4513 0,4476 0,4335 

 

pelo que a distribuição dos 10 mandatos por cada partido é:  

• Partido A: 4 mandatos 

• Partido B: 2 mandatos 

• Partido C: 2 mandatos 

como faltam atribuir dois mandatos, e os partidos com maior parte decimal nas respetivas quota 

padrão são os partidos D e E, os restantes mandatos são-lhes atribuídos: 

• Partido D: 1 mandato 

• Partido E: 1 mandato 

 

 



 

Aplicando o método de Hamilton para a atribuição de 12 mandatos: 

Cálculo do divisor padrão (DP): 
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Cálculo da quota padrão: 

Partido  A B C D E F 

Número de votos 23023 13245 12345 2564 2543 2463 

Quota padrão 4,9174 2,8290 2,6367 0,5476 0,5432 0,5261 

 

pelo que a distribuição dos mandatos por cada partido é, numa primeira fase:  

• Partido A: 4 mandatos 

• Partido B: 2 mandatos 

• Partido C: 2 mandatos 

faltam atribuir quatro mandatos. Como os 4 partidos com maior parte decimal nas respetivas quota 

padrão são os partidos A, B, C e D, os restantes mandatos são-lhes atribuídos: 

• Partido A: 1 mandato 

• Partido B: 1 mandato 

• Partido C: 1 mandato 

• Partido D: 1 mandato 

 

Assim o total de mandatos por partido é: 

• Partido A: 5 mandatos 

• Partido B: 3 mandatos 

• Partido C: 3 mandatos 

• Partido D: 1 mandato 

 

De acordo com os cálculos apresentados o candidato do partido E será eleito caso sejam atribuídos 10 

mandatos e não será eleito se forem atribuídos 12 mandatos, pelo que o autor da afirmação é candidato 

do partido E. 

 

 




