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1. Eleições Presidenciais Portuguesas 1986. 

  

 

 

 

 

 

 
Analise os resultados apresentados e responda às questões seguintes: 

 

1.1. Considere os resultados obtidos na 1.ª volta: 

1.1.1. Qual o número total de eleitores inscritos? 

1.1.2. Qual a percentagem de votos validamente expressos? (Apresente o resultado aproximado às 

décimas.) 

1.1.3. Qual a percentagem de votos validamente expressos, obtida por cada candidato? (Apresente 

o resultado aproximado às décimas.) 

1.1.4. Qual a percentagem de eleitores que votaram em cada um dos candidatos? (Apresente o 

resultado aproximado às décimas.) 

1.2. Justifique por que houve necessidade de se recorrer a uma 2.ª volta. 

1.3. Suponha que os eleitores que haviam decidido votar em Maria de Lurdes Pintasilgo, sabendo da 

sua pouca possibilidade de vitória, decidiam não ir votar. Comente como se processaria o ato 

eleitoral se os restantes votos se mantivessem exatamente os mesmos. 

 

 

 

1.ª volta 

Presidência da República  

26-01-1986 – PORTUGAL  

Concorrentes Votos 

Número 

Diogo Freitas do Amaral 2 666 887 

Mário Soares 1 463 195 

Francisco Zenha 1 206 520 

Maria Lurdes Pintasilgo 428 772 

Nulos 47 338 

Brancos 18 292 

Votantes 5 831 004 

Abstenções 1 872 071 

Inscritos 7 703 075 

 

2.ª volta 

Presidência da República – 2.º sufrágio  

16-02-1986 – PORTUGAL  

Concorrentes Votos 

Número 

Mário Soares 3 015 350 

Diogo Freitas do Amaral 2 864 728 

Nulos 34 729 

Brancos 20 487 

Votantes 5 935 294 

Abstenções 1 651 667 

Inscritos 7 586 961 
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2. O quadro de resultados apresentado a seguir diz respeito às Eleições Autárquicas de 2013. 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES 

 

2.1. Qual a percentagem de abstenção? 

2.2. Quantos eleitores inscritos existiam nesta união de freguesias? 

2.3. Determine o número de votos validamente expressos de cada uma das forças políticas candidatas 

à Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, nas eleições 

autárquicas de 2013. 

 

3. Para a constituição de uma comissão executiva de um grupo de jovens empresários, os associados 

foram solicitados a participar numa eleição. Essa comissão será constituída, por um Presidente, um 

Vice-Presidente e um Vogal. As preferências dos associados estão apresentadas na seguinte 

tabela:  

 40 votos 30 votos 50 votos 15 votos 

1.ª preferência Alice Bernardo Dionísio Alice 

2.ª preferência Bernardo Dionísio Alice Carolina 

3.ª preferência Carolina Alice Carolina Dionísio 

4.ª preferência Dionísio Carolina Bernardo Bernardo 

3.1. Quantos associados votaram? 

3.2. Determine quem ocuparia os cargos se o método escolhido fosse: 

3.2.1. O da Maioria Simples. 

3.2.2. O da Maioria a Duas Voltas. 

3.2.3. O Método da Contagem de Borda.  
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3.3. Explique porque não é possível definir nenhuma agenda em que, pelo Método dos Confrontos 

Sucessivos, a Carolina possa ser nomeada Presidente. 

3.4. Supondo que são conhecidas as preferências uns dos outros, existe alguma forma dos 40 

associados que preferem a Alice, evitarem que o seu candidato menos preferido vença se for 

utilizado o Método da Maioria a Duas Voltas? Justifique. 

 

4. Considere a seguinte tabela de preferências relativa a três candidatos A, B e C. 

 

Candidatos Preferências 

A 1.ª 2.ª 3.ª 2.ª 

B 2.ª 3.ª 1.ª 1.ª 

C 3.ª 1.ª 2.ª 3.ª 

N.º de Votos 12 10 8 4 

 

4.1 Determine o vencedor de uma eleição pelo Método das Eliminações Sucessivas. 

 

4.2. Suponha que a eleição tinha de ser repetida e que os 4 votantes representados na coluna mais à 

direita mudavam a sua votação para 𝐴 >  𝐵 >  𝐶, passando a dar assim o seu apoio ao candidato 

A. Apresente a tabela de preferências reestruturada e determine o vencedor desta nova eleição, 

sabendo que o método se manteve. 

 

4.3. Parece-lhe haver algo de injusto nesta última votação? Explicite a sua opinião. 
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FORMULÁRIO 

Método de Maioria Simples 

Método de decisão eleitoral em que o candidato vencedor é aquele que recebe a preferência do maior 
número de votantes. 

Método da Maioria a Duas Voltas  

Contam-se as primeiras preferências de cada votante. Se existe uma alternativa com maioria absoluta 
ela é a vencedora, se não, são escolhidas, para uma segunda volta, as duas alternativas com maior 
número de primeiras preferências. A alternativa vencedora será aquela que na segunda volta obtiver 
maior número de primeiras preferências. 

Método de Contagem de Borda  

Cada candidato ou alternativa obtém 1 ponto por cada último lugar na lista de preferências, 2 pontos 
por cada penúltimo lugar, e assim sucessivamente, até N pontos por cada primeiro lugar (sendo N o 
número de candidatos/alternativas). O candidato ou alternativa com maior número de pontos é 
declarado vencedor, o candidato ou alternativa com o maior número de pontos seguinte é declarado 
segundo e assim por diante até se obter a classificação de todos os candidatos ou alternativas.  

Método dos Confrontos Sucessivos  

São escolhidas duas alternativas para ver qual das duas é preferida por menor número de votantes. Tal 
alternativa é eliminada e um novo frente a frente é levado a cabo entre a alternativa vencedora deste 
primeiro frente a frente e uma outra alternativa. O processo continua até que todas as alternativas 
tenham sido eliminadas, exceto uma que é declarada vencedora. A ordem pela qual se realizam os 
diversos frente a frente no Método dos Confrontos Sucessivos tem o nome de agenda da votação.  

Método das Eliminações Sucessivas  

Numa 1.ª fase e caso não exista maioria absoluta, a opção que receber menos primeiras preferências é 
eliminada e reanalisam-se as preferências relativamente às opções restantes. O método continua com 
a eliminação, em cada volta, da opção que receber menos primeiras preferências, até se obter um 
vencedor ou um empate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


