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Tema: “Probabilidades e Estatística” 

         
                Escola Secundária de Lousada 

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

Assunto: Probabilidades II 

                  Lições nº ____ e ____                                          Data: __ /02 /2013 

Apresenta todos os cálculos que efetuares 

1. Num banco trabalham um certo número de funcionários, alguns 
dos quais são licenciados. 
    Sabendo que saiu um funcionário do banco, indique a 
probabilidade desse funcionário: 
 

1.1.  ser mulher; 
 1.2. não ser licenciado; 
 1.3. ser homem e licenciado. 
 
2. Os empregados da multinacional Alfa, produtora de software, estão classificados em três categorias: 
administração, programação e vendas. 
A tabela seguinte indica o número e o sexo dos empregados de cada divisão. 

 

 Mulher Homem 

Vendas 100 50 

Programação 60 140 

Administração 20 30 

            
 Escolhe-se ao acaso um empregado da empresa Alfa. 

2.1 Qual é a probabilidade de que seja mulher? 
2.2 Qual é a probabilidade de que trabalhe na programação? 
2.3 Qual é a probabilidade de que seja mulher e trabalhe na administração? 
2.4 Qual é a probabilidade de que trabalhe nas vendas ou na administração? 

 

 

3. Numa fábrica de automóveis sabe-se, por experiência, que a probabilidade de ocorrer «uma avaria 

eléctrica nos primeiros dois anos, num automóvel saído da fábrica, é de 
500

1
». 

 Sabendo que, este ano, a fábrica vai produzir 630 000 automóveis, quantos destes é provável que 
tenham uma avaria nos primeiros dois anos? 
 

 
4. Numa caixa há 6 bolas verdes. Quantas bolas vermelhas devem ser colocadas na caixa de modo que 

a probabilidade de, ao acaso, tirar uma bola verde seja   ? 

 
6.  Escreveu-se cada uma das letras da palavra  P R O B A B I L I D A D E   em pequenos pedaços de 
papel que foram colocados num envelope. Tirou-se do envelope um papel  ao acaso.  
    Calcula a probabilidade de sair a letra: 

          6.1 A ou B;                                             
          6.2 Uma vogal; 
          6.3 uma letra da palavra “AMOR”. 
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9. Num inquérito feito a 100 alunos do 9º ano, 72 disseram gostar de ouvir música e 58 disseram gostar 
de ler. Apenas 5 disseram não gostar de ler nem de ouvir música. 

 
Qual é a probabilidade de um aluno, escolhido ao acaso de entre estes 100 alunos, gostar: 

9.1. de ouvir música e de ler? 
9.2. de ouvir música mas não de ler? 
  

 

10. Numa escola de música há 120 alunos, 50 estudam piano, 80 
estudam violino e 20 estudam piano e violino. 

           10.1 CompletA o seguinte diagrama de Venn: 
 

10.2 Se escolheres, ao acaso, um aluno, qual é a 
probabilidade de: 

 
10.2.1.  Não estudar nenhum dos instrumentos? 

10.2.2   Estudar apenas piano? 
 
 
 
12. Experiência: Ementa de restaurante 
 

12.1. Quantas refeições diferentes podemos escolher, tendo cada uma, 
uma entrada, um prato e uma sobremesa? 

 
   12.2. Escolhida uma refeição, ao acaso, qual é a probabilidade de comer 
Arroz de Frango? 
 
 
13. DeterminA a probabilidade de numa família, escolhida ao acaso, com 
dois filhos, serem ambos do sexo feminino. 
 
 
 

14. De uma caixa com três bolas pretas e duas brancas 
fizeram-se duas extracções de uma bola com reposição. 
         Qual é a probabilidade de saírem duas bolas pretas? 
 
 
 
15. De uma caixa com três bolas pretas e duas brancas fizeram-se duas extracções de uma bola sem 
reposição. 
      Qual é a probabilidade de saírem duas bolas de cor diferente? 
 
 
16. A Carolina tirou, ao acaso, um botão de uma caixa que continha dois botões azuis e dois botões 
brancos. 
Depois, a Matilde tirou um botão da caixa sem olhar. 
Qual a probabilidade de os botões serem azuis se a : 
    16.1 Carolina repôs o botão na caixa? 
    16.2 Carolina  não repôs o botão na caixa? 
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17.  O gráfico de barras seguinte mostra os resultados de um inquérito feito pelo Gonçalo a um grupo de 
estudantes da sua escola. 

 

 
 
    17.1. Quantos alunos foram inquiridos? 
 
    17.2. Calcula, em percentagem, a probabilidade de escolheres um dos estudantes inquiridos  
              e de: 
 

17.2.1. não ter lido nenhum livro o mês passado; 
 

17.2.2. ter lido pelo menos dois livros o mês passado; 
 

17.2.3.  ser do sexo masculino e ter lido pelo menos 3 livros o mês passado. 
 
 
 
18. Um rapa tem sete secções. 
      Umas pintadas de laranja, outras de verde. 
      O gráfico seguinte mostra 2000 experiências com o rapa. 
 
     
 Quantas secções laranjas e quantas verdes pensa que poderia ter o rapa? 
Justifica. 
 
 
 
 
 
 
19. No mês de Agosto, um cientista observou uma reserva agrícola com 181 melros, 58 fêmeas e os 

restantes são machos. 
   19.1 Faz uma estimativa para a probabilidade de um melro encontrado ao acaso ser fêmea. 
   19.2 Quantas fêmeas havia se na reserva agrícola houvesse 1000 melros? 
 
 
                                                                                                                             
 


