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PARTILHA EQUILIBRADA – REVISÕES 10º ANO 
 

1. O Senhor Alberto faleceu e deixou como herdeiros 4 sobrinhos: o João, o Manuel, o Francisco e o 

Alexandre. Como bens declarados nas finanças os herdeiros apresentaram: um apartamento, um 

carro, um computador portátil e um depósito bancário. Cada um dos herdeiros, depois de se 

habilitarem à partilha da herança, teve que apresentar uma carta fechada com o valor que atribuía 

a cada um dos bens que declararam (licitação dos bens). 

Herança (euros) João Manuel Francisco Alexandre 

Apartamento 20000 25000 22000 21000 

Carro 10000 9000 9500 9750 

Computador 500 400 550 600 

Livros 250 300 450 50 

Dinheiro 97000 97000 97000 97000 

 

Como faria as partilhas de bens o funcionário das finanças?  
Qual os bens atribuídos a cada herdeiro e os montantes em dinheiro envolvidos? 

 
2. A Sofia, o Tiago e o Rodrigo têm uma 

herança a distribuir entre si. Os bens foram 

sujeitos a licitação. Obtiveram-se os 

seguintes resultados, em euros: 

 

 

 
 

 

Para além dos bens que constam da tabela, da herança faziam também parte 10 000 euros em dinheiro. 

 

2.1. Aplica o método da licitação secreta para distribuir os referidos bens pelos herdeiros. 

2.2. Algum dos herdeiros se poderá sentir prejudicado com a parte da herança que recebeu? Justifica a 

tua resposta. 

MÉTODO DA LICITAÇÃO SECRETA: 
1º passo: Cada herdeiro atribui, secretamente, um valor em dinheiro a cada um dos bens a dividir. 
2º passo: Determina-se a parte que cada um considera ser justo receber que será igual ao quociente 
entre o valor total que cada um atribuiu aos bens e o número de herdeiros. 
3º passo: Cada um dos bens é atribuído ao herdeiro que mais o valorizou. 
4º passo: Se o valor total dos bens recebidos por um herdeiro ultrapassar o que considerou ser justo 
receber, terá de pagar aos outros a diferença. Se, pelo contrário, o valor dos bens for inferior ao que 
considerou justo, terá de receber essa diferença. 
5º passo: Procede-se ao acerto final dividindo o dinheiro excedente, igualmente, por todos os herdeiros. 

 

 

 Sofia Tiago Rodrigo 

Caravana 7 500 8 000 7 000 

Barco 18 000 19 000 20 000 

Carro 15 000 12 000 13 000 

Computador 1750 1600 1450 


