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OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS CONTEÚDOS ESTRUTURA  COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

 Teoria matemática das eleições 

• Identificar diferentes sistemas eleitorais; 

• Aplicar diferentes sistemas eleitorais; 

• Interpretar resultados; 
• Reconhecer a ocorrência de situações 

paradoxais. 

 

Teoria da partilha equilibrada 

• Efetuar partilhas de bens; 

• Aplicar e comparar métodos de contabilização 

de mandatos; 

• Identificar/enunciar paradoxos; 

• Utilizar diferentes algoritmos de partilha em 

contexto real, no caso discreto e no caso 

contínuo; 

• Aplicar métodos de divisão proporcional e 
interpretar as suas consequências; 

• Aplicar métodos para obter uma partilha 

equilibrada. 

 

 

Teoria matemática das 

eleições - 
           70-90 pontos 

 

 

 

 

 

Teoria da partilha 

equilibrada – 

110-130 pontos 

A prova é composta por itens de 

resposta restrita ou de resposta 

extensa, subdivididos em várias 

alíneas. 
 

Em algumas das alíneas pode ser 

pedida a elaboração de uma 

composição. 

 

Em cada item, o aluno deverá 

apresentar o seu raciocínio de 

forma clara, indicando todos os 

cálculos que tiver que efetuar e 

todas as justificações necessárias 

e/ou pedidas. 

 
O aluno deverá respeitar sempre 

qualquer instrução relativa ao 

método a utilizar na resolução de 

uma alínea. 

 

Sempre que, na resolução de um 

problema, o aluno recorrer à sua 

calculadora, deverá apresentar 

todos os elementos recolhidos na 

sua utilização.  

 

 

 

 

 
A prova é 

cotada de 0 a 

200 pontos, 

sendo a 

classificação 

final expressa 

na escala de 0 

a 20 valores. 

 

As cotações da 

prova serão 

colocadas na 
última página 

do enunciado. 

A cotação de cada alínea será sempre um 

número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser 

claramente identificadas são classificadas com 
zero pontos.  

Se o aluno apresentar mais do que uma 

resposta para a mesma questão, deve ser vista 

e classificada apenas a que se encontra em 

primeiro lugar na folha de respostas. 

Numa alínea em que sejam exigidas 

justificações e/ou cálculos para a sua 

resolução, se o aluno se limitar a apresentar o 

resultado final, a cotação deve ser de “0”(zero). 

Nas alíneas em que é pedida a elaboração de 

uma composição, cerca de 10% da cotação 

será atribuída à utilização da língua 
portuguesa. 

Erros de cálculo provocados por enganos 

ocasionais, devem ser desvalorizados em um 

ponto; erros que revelem desconhecimento de 

conceitos, regras ou propriedades devem ser 

desvalorizados em, pelo menos, metade da 

cotação. 

A utilização de dados incorretos obtidos em 

etapas anteriores, não poderá prejudicar a 

classificação, desde que o grau de dificuldade 

não diminua. 

Observações: É obrigatório o uso de folha própria para a prova. Não é permitido o uso de corretor.  

         É permitida a calculadora gráfica (modelo aprovado pelo MEC) e material de desenho. Aprovada em reunião do Grupo de 
30/01/2020 

 


