
Prova 835/1.ª F. • Página 6/ 13

1. Na escola de Bicas, os métodos eleitorais são aplicados na seleção das atividades da escola. 

1.1. Os alunos da escola de Bicas têm de escolher o tema dos trabalhos da semana cultural. Os alunos 
podem escolher os temas seguintes: Bullying, Solidariedade ou Festas. 

Cada aluno deve ordenar, uma única vez, os três temas de acordo com as suas preferências. A 
ordenação efetuada por cada aluno corresponde a um voto. Foram apurados  985  votos válidos.

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

Tabela 1

415 votos 370 votos 200 votos

1.ª preferência Bullying Solidariedade Festas

2.ª preferência Solidariedade Festas Bullying

3.ª preferência Festas Bullying Solidariedade

A escolha do tema dos trabalhos da semana cultural é feita usando o método seguinte.

•  Para que um voto possa ser considerado válido, cada aluno ordena, uma única vez, os temas de 
acordo com as suas preferências.

•  Na ordenação final dos temas, cada primeira preferência recebe tantos pontos quantos os temas 
em votação.

•  Cada segunda preferência recebe menos um ponto do que a primeira, e assim sucessivamente, 
recebendo a última preferência um ponto.

•  É escolhido o tema com maior número de pontos.

Antes de anunciar o tema escolhido, a diretora da escola excluiu o tema Festas, não alterando os 
números de votos nem a ordem de cada uma das preferências (Tabela 1).

Verifique se o tema escolhido se mantém, aplicando o método de escolha acima descrito aos dois casos:

•  incluindo o tema Festas;

•  excluindo o tema Festas.
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1.2. A organização da exposição dos trabalhos da semana cultural é feita por uma comissão de  20  alunos 
do ensino secundário da escola de Bicas.

A Tabela 2 apresenta o número de alunos de cada ano de escolaridade na escola de Bicas.

Tabela 2

Ano de escolaridade 10.º 11.º 12.º

Número de alunos 140 120 160

Os  20  lugares da comissão foram distribuídos usando o método seguinte.

•  Calcula-se o divisor padrão, dividindo-se o número total de alunos do ensino secundário pelo 
número total de lugares na comissão.

•  Calcula-se a quota padrão para cada um dos anos de escolaridade, dividindo-se o número de 
alunos de cada ano de escolaridade pelo divisor padrão.

•  Se a parte decimal da quota padrão de um ano de escolaridade for menor do que  0,5,  atribui- 
-se a esse ano de escolaridade uma quota arredondada igual ao maior número inteiro menor do 
que a quota padrão; se a parte decimal da quota padrão de um ano de escolaridade for maior 
do que ou igual a  0,5,  atribui-se a esse ano de escolaridade 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 arredondadas seja igual à soma dos lugares a distribuir, o método  
dá-se por finalizado, e assume-se que o número de lugares para cada ano de escolaridade é igual 
à quota arredondada; caso a soma das quotas arredondadas seja diferente do número de lugares 
a distribuir, é necessário encontrar um divisor modificado, substituto do divisor padrão, de modo a 
calcular a quota padrão modificada de cada ano de escolaridade.

•  Repetem-se os três pontos anteriores até se obter a soma das quotas modificadas arredondadas igual 
ao número de lugares a distribuir.

Na primeira aplicação deste método, a soma das quotas arredondadas foi diferente do número de 
lugares a distribuir. 

Determine a distribuição dos  20  lugares, depois de encontrar um divisor modificado.

Apresente o divisor modificado com uma casa decimal e as quotas padrão modificadas arredondadas 
com três casas decimais.



 

 

 

 

 

Grupo I 

 

1.  

1.1. De acordo com o método apresentado, a contagem de pontos de cada tema, incluindo o 

tema “Festas” é dado por: 

 Bullying:   415 3 370 1 200 2 2015       pontos 

 Solidariedade:  415 2 370 3 200 1 2140       pontos 

 Festas:   415 1 370 2 200 3 1755       pontos 

 

Se o tema “Festas” for excluído, a contagem de pontos para os restantes dois temas é dado 

por: 

 Bullying:   415 2 370 1 200 2 1600       pontos 

 Solidariedade:  415 1 370 2 200 1 1355       pontos 

 

Desta forma, se o tema “Festas” for incluído, o tema escolhido será “Solidariedade”, e se o 

tema “Festas” for excluído o tema escolhido será “Bullying”, pelo que não se mantém a 

escolha do tema nos dois casos. 
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1.2. A distribuição do número de lugares é apresentado na tabela seguinte: 

Ano de escolaridade 10º 11º 12º 

Número de alunos 140 120 160 

Total 140 120 160 420    

Divisor padrão 420 20 21   

Quota padrão 6,667 5,714 7,619 

Quota arredondada 6+1=7 5+1=6 7+1=8 

Soma das quotas arredondadas 7+6+8=21 

 

Uma vez que o total das quotas arredondadas é diferente do número de lugares a distribuir, há que 

encontrar um divisor modificado para substituir o divisor padrão. 

Verifica-se que para um divisor modificado igual a 21,4 se tem: 

Ano de escolaridade 10º 11º 12º 

Número de alunos 140 120 160 

Divisor modificado 21,4 

Quota modificada 6,542 5,607 7,477 

Quota modificada arredondada 6+1=7 5+1=6 7 

Soma das quotas modificadas arredondadas 7+6+7=20 

 

Assim a distribuição dos 20 lugares da comissão deverá ser de 7 lugares para os 10º e 12º 

anos e de 6 lugares para o 11º ano. 
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