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1. Nos processos eleitorais, a conversão do número de votos em mandatos pode ser feita utilizando métodos
diferentes.
Segundo o método de Hamilton, a distribuição dos mandatos pelas listas concorrentes faz-se da seguinte forma:
• calcula-se o divisor padrão (DP), dividindo o número total de votos pelo número de mandatos da
Assembleia de Freguesia;
• calcula-se a quota padrão (QP) para cada um dos concorrentes, dividindo o número de votos de cada
concorrente pelo divisor padrão;
• atribui-se a cada concorrente um número de mandatos igual à parte inteira da quota padrão;
• caso ainda restem mandatos para distribuir, ordenam-se, por ordem decrescente, as partes decimais das
várias quotas padrão e atribuem-se os mandatos que restam (um para cada concorrente) aos concorrentes
cujas quotas padrão tenham partes decimais maiores;
• na atribuição do último mandato, se houver dois concorrentes com quotas padrão que apresentem a
mesma parte decimal, atribui-se o último mandato ao concorrente com menor número de mandatos.

Em 25 de Novembro de 2007, ocorreram as eleições para a Assembleia de Freguesia de
Monte da Azinha. Para o preenchimento dos nove lugares da referida Assembleia,
concorreram cinco partidos, em listas separadas. Cada lugar corresponde a um
mandato. Após o apuramento geral, os resultados foram os seguintes.
O António é um habitante dessa freguesia. Ele afirma que, no apuramento dos lugares a
atribuir a cada partido, o resultado da distribuição dos nove lugares pelas listas
concorrentes é o mesmo, quer se aplique o método de Hondt, quer se aplique o
método de Hamilton.
Mostre que o António tem razão.
Na sua resposta deve:
• Apresentar a distribuição dos 9 lugares aplicando o método de Hondt;
• Apresentar a distribuição dos 9 lugares aplicando o método de Hamilton;


Apresentar a conclusão.
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A empresa GNC, de transporte de gás natural comprimido, está sediada em Sines. A sua frota de distribuição utiliza
diferentes trajetos, que ligam as cidades de Coimbra, Évora, Faro, Lagos, Porto, Vila Real e Sines. A distribuição
começa sempre em Sines e termina sempre em Sines.
Na figura 1, encontra-se o grafo que serve de modelo aos vários circuitos
utilizados pela GNC. Cada vértice do grafo representa uma cidade, e cada
aresta representa um trajeto que liga duas cidades.
2.1. Mostre que não é possível organizar um circuito que permita que um
camionista da GNC cumpra, em simultâneo, as seguintes condições:
• Entregar gás natural comprimido em todas as cidades
representadas no grafo da figura 1;
• Percorrer, uma e uma só vez, cada trajeto representado;
• Percorrer todos os trajetos representados.

2.2. Considere, agora, apenas os circuitos que incluem
as cidades de Évora, Porto, Vila Real e Sines,
percorridas não necessariamente por esta ordem.
Na tabela seguinte, encontram-se as distâncias entre
cada duas dessas cidades quando se percorrem os
trajetos indicados pelas arestas do grafo da figura 1.

O preço do transporte cobrado pela empresa GNC aos clientes é de € 2,00 por quilómetro.
A empresa GNC faz um desconto de 8% sobre o preço total de transporte quando o camião, partindo da refinaria de
Sines, faz entregas de gás natural comprimido nas cidades de Évora, Porto e Vila Real (percorridas não
necessariamente por esta ordem), passando apenas uma vez por cada cidade, e regressa à refinaria em Sines.
Determine o preço mínimo, em euros, que o comprador paga por cada transporte.
Na sua resposta deve:
• Indicar o número de circuitos possíveis e as respetivas extensões, referindo apenas os que têm extensão
distinta e obedecem aos critérios definidos;
• Calcular o preço a pagar pelo menor circuito.
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