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Tema Probabilidades e Cálculo Combinatório 

Conteúdos Probabilidades e cálculo combinatório 

Ficha de trabalho                                                                                                                                                Enunciado 

Ex 01.  

De uma caixa que contém 6 bolas vermelhas e 3 verdes tiraram-se simultaneamente 2 bolas. 

Determina a probabilidade de que: 

1.1. sejam ambas vermelhas 

1.2. sejam ambas verdes 

1.3. sejam ambas da mesma cor 

1.4. sejam de cores diferentes 

 

Ex 02.  

A Direção da Associação de Estudantes de uma escola secundária é formada por dois estudantes do 10º ano, 

quatro do 11º ano e cinco do 12º ano. A Direção decidiu formar uma comissão para se fazer representar 

numa reunião do Concelho Executivo. 

2.1. Se a comissão for formada por um aluno do 10º ano, dois alunos do 11º ano e dois alunos do 12º ano, 

quantas comissões diferentes é possível formar? 

2.2. Sabendo que os cinco elementos da comissão são selecionados ao acaso, determina a probabilidade dos 

dois alunos do 10º ano serem selecionados. 

 

Ex 03.  

O grupo de Matemática de uma escola é constituído por 25 professores, sendo 8 homens e 17 mulheres. O 

12º ano é lecionado por um grupo de 6 professores que vão ser selecionados aleatoriamente. 

3.1. Quantos grupos diferentes se podem fazer? 

3.2. Determina a probabilidade de cada um dos acontecimentos: 

  3.2.1. A:” o grupo é formado só por mulheres” 

  3.2.2. B:” no grupo há 2 homens e 4 mulheres” 

3.3. O Dr. Vítor e a Dra. Augusta fazem parte do grupo de professores de Matemática da 

escola. Determina a probabilidade de: 

  3.3.1. A Dra. Augusta fazer parte do grupo 

  3.3.2. A Dra. Augusta e o Dr. Vítor fazerem parte do grupo 

  3.3.3. Pelo menos um deles fazer parte do grupo. 
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Ex 04.  

A turma do 12º A tem 30 alunos: 12 rapazes e 18 raparigas. O delegado de turma é uma rapariga. 

Pretende-se formar uma comissão para representar a turma numa reunião com o vereador da Cultura da 

Câmara Municipal. A comissão de cinco elementos deve ser formada por 3 raparigas e 2 rapazes. A  delegada 

de turma deve fazer parte da comissão. 

4.1. Quantas comissões diferentes é possível constituir? 

4.2. No final da reunião os cinco elementos da comissão e o vereador posaram para uma fotografia, 

colocando-se uns ao lado dos outros. Admitindo que eles se colocaram ao acaso determina a probabilidade 

de: 

  4.2.1. de as raparigas ficarem juntas 

  4.2.2. de o vereador ficar entre os dois rapazes 

 

Ex 05.  

O Ramos comprou vários livros para ler em férias: 5 são livros técnicos; 2 são romance e 3 são policiais 

Quando decidiu fazer a mala para ir de férias selecionou apenas cinco livros que tinha comprado. 

5.1. De quantas maneiras pode fazer a seleção se decidiu levar 2 livros técnicos, 1 romance e 2 policiais? 

5.2. Admite, agora, que o Ramos já está em férias e que vai colocar os livros na mesa do quarto do Hotel, uns 

em cima dos outros de forma aleatória. Qual é a probabilidade dos dois livros técnicos ficarem juntos? 

 

Ex 06.  

Um saco contém seis bolas, indistinguíveis ao tato, sendo três vermelhas, duas amarelas e uma cor de-laranja. 

Retirando ao acaso três bolas do saco, qual é a probabilidade de saírem duas bolas da mesma cor e uma de 

cor diferente, admitindo que: 

6.1. as bolas que saírem não são repostas. 

6.2. cada bola que sair é reposta 

 

Ex 07.  

Numa turma do 10º ano, 68% dos alunos declararam que gostavam de música clássica, 22% que gostavam de 

telenovelas e 15 % que gostavam de telenovelas e música clássica. Encontrou-se ao acaso um aluno da turma. 

Determina a probabilidade de: 

7.1. ele gostar de música clássica mas não de telenovelas 

7.2. ele gostar de telenovelas mas não de música clássica 

7.3. ele não gostar de telenovelas nem de música clássica 
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Ex 08.  

Num dado viciado a probabilidade de obter 2 é dupla da probabilidade de obter 5. Os números 1, 3, 4, 5 e 6 

têm a mesma probabilidade de sair. Num lançamento deste dado: 

8.1. Calcula a probabilidade de obter 3. 

8.2. Calcula a probabilidade do acontecimento “obter número primo” 

 

Ex 09.  

Numa caixa há 30 chocolates embrulhados em prata vermelha e 15 embrulhados em prata branca. 

9.1. Escolhemos um ao acaso. Qual é a probabilidade da prata ser vermelha? 

9.2. Se tirarmos ao acaso dois chocolates da caixa qual é a probabilidade de tirarmos chocolates embrulhados  

em pratas de cores diferentes? 

 

Ex 10.  

Num saco há 10 bolas vermelhas, 3 verdes e 12 roxas. Retiram-se sucessivamente do saco três bolas (sem 

reposição). Determina a probabilidade de: 

10.1. saírem as três da mesma cor 

10.2. sair uma de cada cor 

 

Ex 11.  

Num saco há bolas verdes, azuis e vermelhas. Extrai-se ao acaso uma bola do saco. Sabe-se que a 

probabilidade de sair uma bola verde é 
1

5
 e de sair uma bola azul é 

1

6
. Há 38 bolas vermelhas. 

Quantas bolas há no saco? 

 

Ex 12.  

No Natal, a avó da Ana, da Paula e da Inês comprou três presentes e escreveu um cartão com o nome de cada 

uma das netas e colocou-o dentro do embrulho. A avó esqueceu-se de escrever por fora dos embrulhos o 

respetivo nome. Determina a probabilidade de três, uma ou zero netas ficarem com a sua própria prenda? 

 

Ex 13.  

Duas caixas A e B contém bolas vermelhas e azuis. Na caixa A há 4 bolas vermelhas e 3 azuis e na 

caixa B há 5 vermelhas e 4 azuis. Escolhe-se uma caixa ao acaso e tira-se uma bola. 

13.1. Determina a probabilidade de sair azul 

13.2. Verificou-se que saiu azul. Determina a probabilidade de ter saído da caixa A. 
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