
 
 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais-10º ano 
2010/2011 

 

Trabalho sobre Métodos de Divisão Proporcional 

 
Trabalho de grupo (2, 3 ou 4 elementos- a indicar pelo professor). 

Nota: Algumas aulas serão dedicadas a este trabalho. 

 

 

 

Objectivo: Estudar os Métodos de Divisão Proporcional 

 

Trabalho 

 

1) Apresentação de um ou dois métodos de divisão proporcional, que serão 

indicados pelo professor.  

 

Para cada método, deverá apresentar pelo menos um exemplo de aplicação e a 

resolução de um exercício. Aquando da apresentação do trabalho, o grupo poderá ser 

sujeito à colocação de questões  por parte do professor.  

 

 

2) Apresentação de um relatório escrito sobre os métodos de divisão apresentados. 

 

  O trabalho escrito a apresentar deverá ter, no máximo  6 páginas A4 e deverá 

incluir a explicação detalhada dos métodos, pelo menos um exemplo e comentários que 

considere pertinentes. 

 

Para valorizar o seu trabalho, sugerimos: 

* a comparação com outros métodos. 

 *a utilidade e aplicação do mesmo na vida real, nomeadamente os países e as 

eleições onde são usados. 

*O autor ou autores do método. 

*Exemplificar a sua aplicação a umas eleições oficiais portuguesas.  

( procure www.stape.pt ou www.cne.pt ou outra fonte) 

*O uso da calculadora gráfica e do Excel, explicando adequadamente a sua 

utilização. 

 

 

 

3) Ficha escrita individual sobre todos os métodos de divisão proporcional: 

  Hondt, Hagenbach-Bischof, Saint-Lague, Hamilton, Jefferson, Adams, Webster e 

Huntington-Hill, que se encontram no manual entre as páginas 53 e 66. 

 

 

 

http://www.stape.pt/
http://www.cne.pt/


Avaliação: 
 

Apresentação oral: 25 %  

Relatório escrito 25% 

Ficha individual: 50% 

 

Parte oral: 

 

Indicar informações correctas e completas. 

 

Fazer uma apresentação oral clara. 

 

Responder correctamente às questões colocadas. 

 

 

Parte escrita: 

 

Conter todos os requisitos pedidos. 

 

Obter informações correctas. 

 

Informações adicionais, de acordo com as sugestões apresentadas acima.  

 

Correcção na linguagem. 

 

Clareza dos raciocínios( boa sequência lógica). 

 

Criatividade. 

 

Boa apresentação. 

 

Ficha individual 

 

Será como um teste com questões relacionadas com todos os métodos de divisão 

proporcional. 

 

Fontes sugeridas  
 

Manual páginas 53 a 66  teoria 

Página 74 ( exercícios 4 a 13)      Página 81: exercícios 12  a 14 

 

 

Caderno de Exercícios:  

Páginas 13 a 15.    Página 19: exercício 4     Página 26 nº 4 até nº 12. 

 

Internet, nomeadamente wikipédia, CNE, STAPE, ... 

 

 

Nota : Os prazos serão combinados com o professor 


