
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS AMARANTE – 150149 
Rua da Restauração 4710-428 BRAGA 

Telefone: 253618001 – Fax: 253610072 

E-mail: info@aecarlosamarante.pt 

 
 

MATRIZ EXAME MACS – MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS/Ensino Recorrente/Módulo 1, 2 e 3  Página 1 de 3 

ENSINO RECORRENTE       2019/2020 

MATRIZ EXAME MACS – MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS 

Módulo 1: Métodos de Apoio à Decisão 

Módulo 2: Estatística 

Módulo 3:Modelos Financeiros 

Modalidade: Escrita       Duração da prova: 135 minutos 

 

1. Conteúdos, Objetivos e Cotação 
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CONTEÚDOS OBJETIVOS COTAÇÃO 

Teoria Matemática das Eleições 

 Eleições em Portugal.  

 Sistemas Eleitorais proporcionais: 

Método de Hondt. 

Teoria da Partilha Equilibrada 

 Partilhas no caso discreto – 

métodos de Hamilton, Jefferson, 

Webster e Hill. 

 Partilhas no caso contínuo – divisão 

de Steinhaus, Banach e Knaster. 

 Perceber como se contabilizam os mandatos 

nalgumas eleições. 

 Comparar a aplicação de dois algoritmos que 

produzam resultados diferentes numa 

mesma situação. 

 Recordar técnicas e conceitos matemáticos 

já abordados no ensino básico, tais como 

cálculo, percentagens e desigualdades. 

 Aplicar a situações específicas os vários 

métodos da teoria das eleições e da partilha 

equilibrada. 
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CONTEÚDOS OBJETIVOS COTAÇÃO 

 ƒInterpretação de tabelas e gráficos 

através de exemplos.  

 Classificação de dados. Construção de 

tabelas de frequência. Representações 

gráficas adequadas para cada um dos 

tipos de dados considerados. 

 Cálculo de Estatísticas. 

 Introdução gráfica à análise de dados 

bivariados. 

  Modelos de regressão linear. 

 Organizar dados relativos a uma 

situação ou a um fenómeno para os 

representar de modos adequados, 

nomeadamente através de tabelas e 

gráficos e utilizando as novas 

tecnologias. 

 Interpretar tabelas, estatísticas e 

gráficos à luz de situações a que dizem 

respeito e para comunicar os resultados 

das interpretações feitas. 

 Demonstrar sentido crítico face ao 

modo como a informação é 

apresentada. 

 ƒApresentar um modo eficaz de 

visualizar a associação entre duas 

variáveis; 

 Interpretar o tipo e a força com que 

duas variáveis se associam; 

 Identificar a relação linear existente 

entre duas variáveis, através de uma 

reta; 

 Identificar uma medida que além de 

indicar a força com que duas variáveis 

se associam linearmente, também dê 

indicação da “bondade" do ajustamento 

linear; 
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CONTEÚDOS OBJETIVOS COTAÇÃO 

 ƒ Sensibilização para os problemas 

matemáticos da área financeira. 

 Estudo detalhado de um modelo 

envolvendo juros. 

 ƒIntrodução ao crescimento 

exponencial. 

 ƒFamiliarizar-se com alguns problemas 

do domínio financeiro.  

 Recordar técnicas e conceitos 

matemáticos já abordados no ensino 

básico. 

 Construir modelos para situações da 

realidade utilizando diversos tipos de 

funções. 

 Compreender o crescimento 

exponencial.  

70 

pontos 

 

2. Estrutura e Critérios de Correção 

A prova é constituída por questões de resposta aberta, subdivididas em alíneas. 

Na resolução das questões devem constar todos os cálculos que forem efetuados, bem como todas as 

justificações necessárias e o raciocínio deve ser apresentado de forma clara. 

Erros ocasionais que não afetem a estrutura e/ou o grau de dificuldade da questão, não devem ser 

penalizados em mais de 10% da cotação atribuída. 

Quando, para um resultado, não for pedida aproximação, pretende-se sempre o valor exato. 

A classificação não é prejudicada pela utilização de dados incorretos, obtidos em cálculos anteriores, 

desde que o grau de dificuldade se mantenha. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

O Júri deverá valorizar o raciocínio e a criatividade do aluno em todas as questões. 

 

3. Cotação da prova 

A cotação a atribuir a cada alínea será sempre um número inteiro de 0 a 200, sendo a classificação final da 

prova expressa na escala de 0 a 20 valores. 

 

4. Material a utilizar 

Material de escrita (esferográfica de cor azul ou preta) e calculadora gráfica ou não gráfica. 

Não é permitido o uso de lápis nem de corretor. 

 


