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1. Uma experiência determinista é aquela em que antecipadamente se conhece o resultado. 

2. Dizemos que uma experiência é aleatória se:  

a)  Conhecemos todos os seus possíveis resultados;  

b)  Cada vez que é efectuada não se conhece antecipadamente qual dos resultados 

possíveis vai ocorrer;  

c) Pode ser repetida em condições análogas.  

 
 

1.  Analisa cada uma das situações e responde às questões colocadas. Classifica as situações 

seguintes em deterministas ou aleatórias.  

 

a)  De uma caixa com 20 bolas brancas e duas bolas pretas, retiraram-se, sem olhar, duas 

bolas. De que cor são?  

b) Se aquecer água acima dos 100º, o que acontece?  

c)  Lanças 10 vezes uma moeda e sai sempre “euro”. Qual é a face que irá sair no 11.º 

lançamento?  

d) Um carro consome 24 litros de gasolina para percorrer 300km. Quantos litros irá gastar 

para percorrer 120km?  

e)  Se deitar uma moeda num copo de água o que acontece?  

f) Qual é a altura mais frequente de um grupo de 10 alunos de uma turma com 24 

alunos?  

g) Se tirar duas cartas, à sorte, de um baralho de 52 que foram previamente baralhadas 

que me pode sair?  

h) Qual é a área de um círculo de raio igual a 10 cm?  

i) O que me pode acontecer se jogar no Euromilhões?  
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2. Lenda Nórdica.  

Para resolver a quem deveria pertencer uma cidade, os reis da Suécia e da Noruega 

decidiram jogá-la aos dados. Utilizaram dois dados e quem tirasse a maior soma ganharia a 

vassalagem dessa cidade.  

O rei da Suécia foi o primeiro a lançá-los e tirou o máximo, o duplo seis. Parecia que tudo 

estava decidido, pois seria muito difícil ao rei da Noruega repetir essa proeza. Mas os deuses 

estavam do lado do rei da Noruega. Lançou os dados e tirou o duplo seis. Era novamente a 

vez do rei da Suécia lançar os dados para o desempate. Ninguém acreditaria que ele voltaria 

a repetir o feito de tirar o duplo seis. Mas tirou, e a sorte parecia estar finalmente decidida. 

O rei da Noruega pega então nos dados, lança-os e, para espanto de todos, um dos dados 

parte-se mostrando um três e um quatro. No segundo dado sai um seis.  

O rei da Noruega tinha obtido o treze, façanha impossível de obter com dois dados 

inteiros. E assim se decidiu aos dados a sorte daquela cidade. 

 

a) No texto pode ler-se: ”Lançou os dados e tirou o duplo seis.” Enumera as 

hipóteses possíveis que cada um dos reis tinha ao fazer o lançamento dos 

dados. 

b) No texto é referida uma “façanha impossível”. Explica-a e apresenta as 

hipóteses que teriam sido possíveis.  

c) Imagina que o rei da Noruega tinha obtido duplo 4. Seria mais provável o rei da 

Suécia igualar este resultado ou tirar duplo 6? Porquê?  

d) Seria mais provável o Rei da Suécia obter duplo 4 ou obter a soma 8? Justifica 

 

3. Utilizando a escala de probabilidade que se apresenta: 

 

Classifica em impossível, pouco provável, muito provável e certo os seguintes 

acontecimentos:  

a) atirar uma moeda de um Euro ao ar e sair a face Euro;  

b) o sol nascer amanhã;  

c) retirar uma carta ao acaso de um baralho com 52 cartas e sair um Rei;  

d) lançar um dado cúbico equilibrado e sair um número par ou múltiplo de 3. 


