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ASSUNTO:  Modelos de probabilidade: experiências aleatórias e regra de Laplace

FICHA DE TRABALHO N.O8

NOME: ___________________________________________________________________________________________________  TURMA: ______________  N.O: ________

1. Lança-se simultaneamente um dado perfeito e uma moeda equilibrada.

1.1 Indique:

1.1.1O espaço de resultados associado a esta experiência aleatória.

1.1.2Um acontecimento certo.

1.1.3Um acontecimento impossível.

1.2 Determine a probabilidade de:

1.2.1 Sair face comum e número ímpar.

1.2.2 Sair face portuguesa e número par.

1.2.3 Sair um múltiplo de 3.

2. Num teste, a Vanessa tem de responder a quatro perguntas de «Verdadeiro-Falso».

2.1De quantas maneiras pode a Vanessa responder?

2.2 Sabendo que duas das proposições são verdadeiras, de quantas maneiras pode a Vanessa responder,

tendo em conta apenas esta informação?

3. Numa cidade, 10% das pessoas assinam a revista A, 20% assinam a revista B e 3% assinam ambas as revistas.

Determine a probabilidade de:

3.1 Assinar pelo menos uma das revistas.

3.2Não assinar a revista A nem a revista B.

3.3 Assinar apenas a revista B.

4. O clube de Matemática da escola tem 30 alunos: quinze do 10.o ano, dez do 11.o ano e cinco do 12.o ano. Um

aluno é escolhido, ao acaso, para participar num concurso. Calcule a probabilidade de:

4.1O aluno ser do 11.o ano.

4.2O aluno não ser do 12.o ano.

4.3O aluno ser do 10.o ou do 11.o ano. 
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5. A tabela seguinte indica o número de dias de chuva por mês e o número de dias em que a chuva provocou

estragos graves, num ano comum:

5.1 Certo dia estava a chover.

5.1.1 Qual a probabilidade de se estar em janeiro?

5.1.2 Qual a probabilidade de se estar no 1.o semestre?

5.2Um dia de chuva provocou estragos graves.

5.2.1 Qual a probabilidade de ser dezembro?

5.2.1 Qual a probabilidade de se estar no 2.o semestre?

6. Lança-se três vezes um dado equilibrado com faces numeradas de 1 a 6. Indique, justificando, qual dos dois

acontecimentos seguintes é mais provável:

•Nunca sair o número 6.

• Saírem números todos diferentes.

Adaptado de Exame Nacional

7. De um baralho com 40 cartas retira-se a primeira carta e, em seguida, tira-se a segunda, sem reposição.

7.1 Calcule a probabilidade de obter:

7.1.1Um rei e um valete.

7.1.2 Pelo menos uma carta preta.

7.2 Resolva as alíneas anteriores considerando que retiramos as cartas com reposição.

8. Quantos códigos de cofres com quatro dígitos podemos encontrar com os algarismos de 0 a 9?

9. A Ana tem 9 rifas para vender, das quais 4 têm prémio. Tirando ao acaso 3 dessas rifas:

9.1 Construa um árvore de probabilidades para esta situação.

9.2 Determine a probabilidade de:

9.2.1 Serem duas premiadas.

Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Chuva 15 10 9 14 6 0 2 4 3 2 10 14

Estragos 4 3 0 3 0 0 0 1 0 0 6 3
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9.2.2 Serem as três premiadas.

9.2.3 Nenhuma ser premiada.

9.3Defina a função massa de probabilidade para esta variável aleatória.

10. Em duas caixas, A e B, introduziram-se bolas indistinguíveis ao tato:

•Na caixa A: algumas bolas verdes e algumas bolas azuis.

•Na caixa B: três bolas verdes e quatro azuis.

Retira-se, ao acaso, uma bola da caixa A e coloca-se na caixa B. De seguida, retira-se, também ao acaso, uma

bola da caixa B.

Sabendo que a probabilidade de a bola retirada da caixa B ser azul é igual a  , mostre que a bola que foi reti-

rada da caixa A e colocada na caixa B tinha cor verde.

Adaptado de Exame Nacional
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