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Tema Probabilidades e Cálculo Combinatório 

Conteúdos Definição Clássica de Probabilidade 

Ficha de trabalho                                                                                                                                                Enunciado 

Ex 01.  

Sabe-se que A, B, C e D, os acontecimentos elementares de uma experiência aleatória, são equiprováveis. 

Determina:  

1.1.  p A     1.2.  p B     1.3.  p A D    

Ex 02.  

Relativamente a A, B e C, os acontecimentos elementares de uma experiência aleatória, sabe-se que: 

  0,4p A   e    
1

3
p B p C . Calcula: 

2.1.  p B  e  p C     2.2.  p B C  

2.3.  p B C     2.4.  p A B C   

 

Ex 03.  

Um dado equilibrado tem as faces numeradas de 1 a 6. Lança-se o dado uma vez. 

Determina a probabilidade de: 

3.1. sair número par 

3.2. sair divisor de 30 

3.3. sair número não inferior a 3 

3.4. sair um número múltiplo de 7 

 

Ex 04.  

Numa turma de 10º ano de uma escola foi constituída uma equipa de cinco elementos 

para participar 

num concurso. Os nomes e as idades dos elementos da equipa estão na tabela ao lado 

4.1. A 1ª prova consta de três questões colocadas a três elementos distintos da equipa. A 

1ª e a 3ª questões são dirigidas a rapazes e a 2ª é dirigida a uma rapariga. Determina a 

probabilidade de o João ser escolhido para responder a uma das questões. 

4.2. Para a última prova foram escolhidos ao acaso dois elementos da equipa. Determina 

a probabilidade de os elementos escolhidos não serem do mesmo sexo 

 

Ex 05. 

Nomes Idades 

João 14 

Ana 15 

Pedro 16 

Rui 14 

Susana 15 
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Um pião não viciado, com a forma de pirâmide hexagonal, tem duas faces com o número 1, três 

faces com o número 2 e uma face com o número 3. Roda-se o pião. 

Determina a probabilidade de: 

5.1. Sair face 1; 

5.2. Sair face 1 ou 2. 

 

Ex 06.  

Numa caixa há bombons de café e de licor. Retirando, ao acaso, um bombom da caixa, a probabilidade de ele 

ser de café é 
1

4
. Quantos bombons há de licor, sabendo que há seis de café? 

 

Ex 07.  

Lançam-se dois dados não viciados, um deles vulgar, com as faces numeradas de 1 a 6, e outro tetraédrico, 

com os vértices numerados de 1 a 4. Determina a probabilidade de: 

7.1. Sair o mesmo número em ambos os dados. 

7.2. A soma dos números ser um número par. 

 

Ex 08.  

Num teste há três afirmações para que o aluno, em relação a cada uma delas, indique V(verdadeiro) ou F 

(falso). O aluno dá três respostas ao acaso. Determina a probabilidade de acertar em pelo menos uma das 

afirmações. 

 

Ex 09.  

Considera a experiência aleatória que consiste no lançamento de uma moeda quatro vezes. 

Seja A:” sair pelo menos uma vez face euro” 

9.1. Qual o acontecimento contrário de A? 

9.2. Determina  p A . 

 

Ex 10.  

O Sr. José ganhou, num concurso, dois bilhetes para a estreia de um filme, os quais irá distribuir, ao acaso, por 

dois dos seus três filhos, Joana, Rui e André. Qual a probabilidade de a Joana não ser contemplada com um 

dos bilhetes? 

 

Ex 11.  
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O Marco tem, num bolso do casaco, duas moedas de 0,5 euro, uma moeda de 1 euro e uma moeda de 0,2 

euro. Se retirar duas moedas, ao acaso, qual a probabilidade de, com elas, perfazer uma quantia que permita 

pagar uma despesa de 1,2 euro? 

 

Ex 12.  

Considera todos os números de três algarismos que se podem formar com os dígitos 0, 1, 2, 3 e 4. 

Escolhido um desses números ao acaso, determina a probabilidade de: 

12.1. Ser menor que 300   

12.2. Os três algarismos não serem todos iguais. 

 

Ex 13.  

De um saco com 3 bolas brancas, 2 vermelhas e 1 amarela, extraem-se duas, uma após outra. 

13.1. Supõe que há reposição da primeira bola. Determina a probabilidade de: 

 13.1.1. saírem duas bolas brancas   

 13.1.2. saírem bolas de cores diferentes 

 13.1.3. sair pelo menos uma bola branca 

13.2. Supõe que não há reposição da primeira bola. Determina a probabilidade de: 

 13.2.1. saírem bolas da mesma cor 

 13.2.2. não sair bola branca nem vermelha 

 

Ex 14.  

Um inquérito feito aos 60 funcionários de uma empresa, relativamente ao transporte público utilizado, 

permitiu concluir que 25 utilizam o autocarro, 18 o comboio e 20 não utilizam transporte público. 

Supõe que é escolhido ao acaso um funcionário. Determina a probabilidade de o funcionário: 

14.1. utilizar comboio   

14.2. utilizar dois transportes públicos 

14.3. utilizar apenas um transporte público 

14.4. não utilizar transporte público 

 

 

mailto:materica2020@gmail.com

