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        Escola Secundária com 3º CEB de Lousada 

 

Ficha de Trabalho de Matemática do 9º ano – N.º 

 

Assunto: Probabilidades I 

                        Lições nº ____ e ____                         Data: __ /01 /2012 

 1. Na figura encontra-se a planificação de dado cúbico, cujas faces estão numeradas com os números do conjunto 
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     1.1. Considera a experiência aleatória que consiste em lançar o dado e registar o número da face 

voltada para cima. 

          1.1.1. Qual a probabilidade de obter um número irracional?  

          1.1.2. Identifica a afirmação que não é verdadeira. Justifica. 

                     (A) É impossível sair uma face com um número do intervalo ; 5−∞ −  . 

                     (B) É tão provável sair um número inteiro como um número irracional. 

                     (C) É menos provável sair um número racional do que um número irracional. 

                     (D) A probabilidade de obter um número natural é igual a 
5

6
. 

          1.2. Dá um exemplo de um intervalo fechado de números reais que contenha o conjunto D. 

          1.3. Considera a experiência que consiste em lançar o dado duas vezes e somar os resultados obtidos. Qual 
o maior número irracional que é possível obter? 

 

2. Numa caixa estão 10 bolas numeradas de zero a nove. Realiza-se uma experiência que consiste na extração de 
uma bola da caixa, anota-se o número e volta-se a colocar a bola na caixa. 

     2.1. Qual o espaço amostral? 

     2.2. Indica todos os casos favoráveis à ocorrência dos seguintes acontecimentos: 

          2.2.1. A: “sair um múltiplo de 3”; 

          2.2.2. B: “sair um número menor do que 1”; 

          2.2.3. C: “sair um número não negativo”; 

          2.2.4. D: “sair um número fracionário”. 

     2.3. Classifica os acontecimentos anteriores em elementares, não elementares, certos, impossíveis, possíveis 
mas não certos. 

     2.4. De entre as opções que se seguem, escolhe aquela que completa a frase corretamente. Justifica. 

          É muito provável tirar uma bola… 

     (A) com um número maior do que  3 1− .                          (B) com um número ímpar. 

     (C) com um número primo.                                                       (D) com um número maior que 7. 
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3. Considera as seguintes experiências: 

     I. “Apostar que o primeiro bebé a nascer em Fevereiro de 2012 será rapariga”. 

     II. “Lançar um dado e verificar qual a face que fica voltada para cima”. 

     III. “Furar um balão”. 

     IV. “ Determinar a solução da equação 1 3x − = ”. 

Qual das seguintes informações está correta? 

     (A) As experiências I e IV são aleatórias.                    (B) A única experiência determinista é a III. 

     (C) As experiências I e II são aleatórias.                      (D) As experiências II e IV são deterministas. 

 

4. Uma gaiola tem piriquitos azuis e piriquitos verdes. Quando se abre a gaiola, eles 

saem um a um ao acaso. A probabilidade de que o primeiro a sair seja azul é de 
3

5
. 

Sabendo que os piriquitos verdes são 6, quantos são os azuis?  

 

5. Os alunos de uma turma distribuem-se 

de acordo com a tabela seguinte. 

     Escolheu-se ao acaso um aluno da 

turma. Determina a probabilidade de: 

     5.1. sair um rapaz;  
     5.2. trazer calça de ganga; 
     5.3. ser rapariga e não trazer calça de ganga. 
 

6. Num pacote há 15 amêndoas de chocolate e 13 de licor. 

     6.1. Tirando, ao acaso, uma amêndoa, qual é a probabilidade de: 

6.1.1. «sair uma amêndoa de chocolate»? 
6.1.2. «não sair uma amêndoa de chocolate»? 
6.1.3. «sair uma amêndoa de chocolate ou de licor»? 
 

6.2. Supondo que a Madalena tirou três amêndoas de licor e 

as comeu, qual é a probabilidade de ao tirar uma quarta amêndoa, ao acaso, «sair uma amêndoa de 

chocolate»? 

 

7.  «Um grão de milho é atirado ao ar e supõe-se que tem a mesma probabilidade de cair em qualquer ponto da 

eira rectangular, que vês desenhada na figura». 

      Determina a probabilidade de o grão de milho cair em:  

     7.1. B; 
7.2. A. 
 
 

 Rapazes Raparigas 

Calças de ganga 8 6 

Sem calças de ganga 2 7 
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8. Num saco temos 18 bolas: 4 amarelas, 5 brancas e 9 pretas. 

     Tira-se uma bola ao acaso do saco. 

     8.1. Qual á a probabilidade de a bola ser preta? 
     8.2. Qual é a probabilidade de a bola ser branca ou amarela? 

     8.3. Haverá um acontecimento cuja probabilidade seja 
20

18
? Justifica. 

     8.4. Supondo que tirávamos duas bolas ao acaso do saco, sem repor a primeira, determina a probabilidade de 
as duas bolas serem ambas amarelas. 

 

9. Espectáculo de magia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa as seguintes afirmações, colocando os conceitos nos espaços: 

O Agostinho e a Isaura foram assistir a um espectáculo de magia. O Mágico, num dos seus números, pediu 

ao Agostinho que retirasse uma carta de um baralho comum de 52 cartas. Lembrando-se da sua aula de 

matemática, o Agostinho notou que estava perante uma experiência _______________. Tendo retirado um Ás de 

Copas, anteviu que a probabilidade do Mágico acertar na sua carta era de _______________. Apesar da 

probabilidade reduzida, ele acertou na carta do Agostinho. De seguida, o Mágico chamou a Isaura ao palco. Sem 

repor a carta do Agostinho no baralho, pediu à Isaura que retirasse uma carta. Ela prontamente afirmou que era 

_______________ retirar a mesma carta do que o Agostinho, e que os acontecimentos “retirara uma carta 

vermelha” e “retirara uma carta preta” já não eram _______________. Mesmo assim, o Mágico voltou a acertar 

na carta retirada e apesar do pedido da audiência, não revelou o seu truque, tendo continuado com o seu 

fantástico espectáculo de magia. Sabendo que a Isaura retirou um ás de paus, a probabilidade do João, irmão da 

Isaura, retirara um ás é de _______________. Após o espectáculo, enquanto regressavam a pé para casa, 

começou a chover torrencialmente. Como não tinham guarda-chuva era _______________ ficarem molhados. 

10. Um aquário tem peixes vermelhos, pretos e prateados.  

     Sabendo que P(“vermelho”)
1

2
= , P(“prateado”) 

1

6
=  e que os peixes pretos são 6, determina: 

     10.1. P(“preto”) 
     10.2. O número total de peixes no aquário.  
 
 

Determinista Acontecimento 
25

1
 

4

1
 Equiprováveis Certo 

Impossível 
52

1
 Aleatória 
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11. O Scrabble é um jogo em que os jogadores têm de retirar, ao acaso, peças de dentro de um saco. Em cada 
peça está inscrita uma letra. Os jogadores usam essas letras para tentar construir palavras. Num determinado 
momento de um jogo de Scrabble entre o Martim 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 

 

     11.1. Retirando, ao acaso, uma peça do saco, qual é a probabilidade de sair uma 

vogal? 

     11.2. Das vinte e oito peças que estavam no saco, o Martim retirou quatro com as 

quais é possível formar a palavra RATO. 

 Se imediatamente a seguir, o Martim retirar, ao acaso, outra peça do saco, qual é a probabilidade de sair 

a letra T? Apresenta o resultado na forma de fração irredutível.  

12. Classifica em verdadeiras (V) ou falsas (F) cada uma das seguintes afirmações, justificando as falsas.  

I. I. I. I. A probabilidade de um acontecimento não pode apresentar-se na forma de dízima.  

II. II. II. II. A probabilidade de um acontecimento certo é 1.  

III. III. III. III. A probabilidade de um acontecimento impossível é um número negativo.  

IV. IV. IV. IV. A probabilidade de um acontecimento é sempre um número compreendido entre 0 

e 1 (inclusivé).    

 

V. V. V. V. A probabilidade de um acontecimento pode ser 1,3.     

 

13. Uma atleta portuguesa ganhou cinco medalhas em provas de atletismo, sendo 

duas de ouro e três de prata. Tiram-se duas medalhas, ao acaso, da caixa onde a 

atleta guarda as medalhas (sem repor). 

     13.1. Faz um diagrama em árvore que ilustre as várias possibilidades. 
     13.2. Qual a probabilidade de “ambas as medalhas serem de prata”?  
     13.3. Qual a probabilidade de “pelo menos uma ser de ouro”? 
         

 

 

 

Bom Trabalho!  

         PM 11/12 


