
1. A seguir estão apresentados alguns dados relativos aos 25 alunos da turma do Roberto. 

 

a.   Escolhido, ao acaso, um desses alunos, 
qual é a probabilidade de ter menos de 16 

anos? Apresenta o resultado na forma de 

percentagem. 
 

b.   Escolhido, ao acaso, um elemento da 
turma qual é a probabilidade de não ter 

olhos castanhos? Apresenta o resultado na 

forma de uma fracção irredutível.  
 

 

2. A Rita, o Pedro e o Jorge vão fazer um jogo, para decidirem qual 

dos três será o porta-voz de um grupo de trabalho. O jogo 

consiste em lançar, uma só vez, um dado, como o da Figura 1, e 

adicionar os três números da face que fica voltada para cima. A 

Figura 2 representa uma planificação do dado. 

 

Os amigos combinaram que: 

 
• se a soma dos três números fosse um número 

par, o porta-voz seria o Pedro; 

• se a soma dos três números fosse um número 

ímpar maior do que 1, o porta-voz seria a Rita; 

• se a soma dos três números fosse 1, o porta-voz seria o 

Jorge. 

 
a.   Os três amigos têm a mesma probabilidade de ser porta-voz 

do grupo? Mostra como chegaste à tua resposta. 

b.   Supõe que, num outro dados cúbico, só existem faces de dois 

tipos:  

A probabilidade de, ao lançar o dado, uma face do tipo   ficar voltada para cima é 
3

1
. Quantas faces 

do tipo  tem o dado? 

 

���� 2                    ����3                     ����4                      ���� 5 

 

3. Uma turma de uma escola tem 9 raparigas e alguns rapazes. Escolhendo ao acaso um 

aluno da turma, a probabilidade de ser rapariga é de 
3

1
. 

Quantos rapazes tem a turma? 

���� 27                 ����18                       ����15                        ���� 12 
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4. O Scrabble é um jogo em que os jogadores têm de retirar, ao acaso, peças de dentro de um saco. Em cada 

peça está escrita uma letra. Os jogadores usam essas letras para tentar construir palavras. Num 
determinado momento de um jogo de Scrabble entre o Roberto e a Leonor estavam, dentro do saco, 28 

peças. Na tabela seguinte indica-se a frequência absoluta de cada letra. 

 

Letra A E F G H I O R S T U V 

Frequência 2 3 2 1 3 2 4 3 2 3 1 2 

 
a.   Retirando, ao acaso, uma peça do saco, qual dos seguintes valores é  a probabilidade de sair uma 

vogal?    Assinala a resposta correcta. 

           � 
7

2            � 
7

3               � 
7

4           � 
7

5    

        
b.   Das vinte e oito peças que estavam no saco, o Roberto retirou quatro com as quais é possível formar 

a palavra GATO. Se, imediatamente a seguir, o Roberto retirar, ao acaso, outra peça do saco, qual é a 

probabilidade de sair a letra T? Apresenta o resultado na forma de fracção. 

 

5. Pintaram-se as seis faces de um prisma quadrangular regular antes de o cortar em 

cubos iguais, como mostra a figura. 
a.   Se escolheres, ao acaso, um desses cubos, qual é a probabilidade do cubo 

escolhido ter só duas faces pintadas? Apresenta o resultado em forma de fracção 

irredutível. 
 

 

6. Existem diferentes maneiras de perfumar uma casa. Uma delas é impregnar com perfume esferas de 

madeira especial e espalhá-las pela casa. Algumas dessas esferas são comercializadas em caixas de forma 

paralelepipédica e pintadas com duas cores diferentes. As esferas 

são habitualmente todas iguais e estão arrumadas nas caixas, sem 

espaço entre elas. As esferas tangentes têm cores diferentes. 

Na imagem, é possível observar uma das vistas laterais de qualquer das 

caixas. 

 

 

a.   O Pedro comprou uma dessas caixas, com 15 esferas. Ao retirar uma das esferas da caixa, reparou 

que era branca. Qual é a probabilidade de isso acontecer? 

 

b.   As caixas têm, no máximo, 30 esferas. Em algumas dessas caixas, a probabilidade de retirar uma 

esfera preta é de 
2

1
. Quantas esferas podem conter as caixas para que isso aconteça? Justifica a tua 

resposta. 
 

7. Considera o produto dos números que se obtêm quando 

se rodam os ponteiros das duas rodas da sorte 

representadas. 

 

 

 

a.   Completa a tabela ao lado: 

b.   Determina a probabilidade de o produto obtido ser: 

i. Maior do que 0; 

ii. Menor do que -2; 

iii. Não positivo. 

X -4 0 2 

-3    

1    

5    



8. No frigorífico tínhamos iogurtes da mesma marca e de três sabores: morango, ananás e banana. A 

probabilidade de tirar ao acaso um iogurte de morango é de 
5

1
 e de tirar um iogurte de banana é 

3

1
. 

Sabendo que há 14 iogurtes de ananás, determina quantos iogurtes há ao todo no frigorífico. 

 

9. A probabilidade de um acontecimento A possível, mas não certo é:  

���� P(A) = 0  ���� 0 < P(A) < 1  ���� P(A) = 1  ���� P(A) > 1 

         Explica os motivos que não te levaram a escolher as restantes alternativas: 

 

10. Num saco há quatro bolas numeradas de 1 a 4. São retiradas, ao acaso, duas 

bolas, uma após a outra, sem reposição da bola retirada em primeiro lugar. 
Utilizando os números das bolas retiradas escreve-se um número de dois 

algarismos.   

 

a.   Constrói um diagrama que te permita organizar a informação e indica 

todos os casos possíveis. 

 

b.   Determina a probabilidade de o número escrito ser: 

i. Par. Apresenta o resultado na forma de percentagem. 

ii. Múltiplo de 3. Apresenta o resultado na forma de fracção irredutível. 

iii. Menor que 50.  

 

c.   Dá um exemplo de um acontecimento que seja impossível. 

 

11. A Ana e o Pedro são membros de uma Associação Ambiental. Essa Associação é constituída  por crianças 
adultos e jovens, num total de 135. Quantas crianças fazem parte do grupo, sabendo que a 

probabilidade de ser adulto é 
5

1
 e a probabilidade de ser jovem é de 

3

2
. Indica a resposta correcta, 

indicando todos os cálculos que efectuares. 
(A) 18                            (B) 90                             (C) 27                        (D) 12  

 

12. A Ana e o Pedro vão fazer um jogo, para decidirem quem deverá ser o o 

primeiro a ir ao quadro resolver um problema de matemática. O jogo consiste 

em lançar uma só vez o dado e anotar o resultado das operações dos números da 

face que fica votada para cima.  Assim: 

 
♦♦♦♦ Se o resultado fosse um número irracional quem ia primeiro ao quadro seria Pedro. 
♦♦♦♦ Se o resultado fosse um número racional negativo seria a Ana a ir ao quadro 

primeiro. 

 
a.   Os dois amigos têm igual probabilidade de ir ao quadro? Mostra como 

chegaste à resposta. 
 

13.  A Sofia resolveu a equação a equação xx 4
3

= . De seguida, escreveu cada 

uma das soluções da equação num cartão e colocou os cartões numa bolsa. Considera a experiência 

aleatória que consiste em retirar, sucessivamente, sem reposição, dois cartões e registar os respectivos 

números. 
a.   Indica todos os casos possíveis. 

b.   Determina a probabilidade dos acontecimentos: 

i. A: “ O produto dos números é 0”. 

ii. B: “ A soma dos números é 0”. 

iii. C: “ O produto dos números é positivo”. 

iv. D: ” A soma dos números é não negativa”. 
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