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ESCOLA E. B. 2, 3 DE ALGOZ 

Matemática 9º ANO 

 

 

 DEPARTAMENTO MATEMÁTICA 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

 Ano Letivo 2011 /2012 
Outubro de 2011  

PROBABILIDADE     TAREFA Nº 6_9º ANO 

TURMA:  Nº  NOME:  

ACONTECIMENTO COMPLEMENTAR E DIAGRAMA DE VENN  
 

 

1. Lançou-se um dado equilibrado com a forma de um icosaedro (poliedro regular com vinte 

faces iguais) com as faces numeradas de 1 a 20.  

 

a) Calcula a probabilidade de sair:  

i. um número par;  

ii. um número que não seja par;  

iii. um múltiplo de 3 que seja um número par;  

iv. múltiplos de 10 ou números ímpares. 
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Dois acontecimentos dizem-se complementares (ou contrários) se a união dos dois for um 

acontecimento certo. O acontecimento complementar de A denota-se por  . 

 

 

b) Indica o acontecimento complementar a “sair um número menor do que 4”. 

Calcula sua probabilidade.  

c) Indica dois acontecimentos complementares e calcula a sua probabilidade.  

 

2. No lançamento de um dado cúbico, qual é o acontecimento contrário (ou complementar) de:  

a) “sair 5”’  

b) “sair um número menor que 4”?  

c) sair um número maior ou igual a 6”?  
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O diagrama de Venn é uma técnica utilizada para visualizar o espaço de resultados (S) e os 

acontecimentos associados a uma experiência aleatória.  
 

O diagrama ao lado representa a experiência aleatória de verificar o sexo 

dos filhos das famílias com dois filhos e considerar o acontecimento A “pelo 

menos um dos filhos é do sexo masculino (M)”.   
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3. Interrogaram-se 200 pessoas acerca da utilização de dois detergentes: A e B.  

80 declararam usar o detergente A, 60 o detergente B e 20 os dois detergentes. 

Desenhou-se um diagrama de Venn elucidativo da situação. Seleccionou-se, ao acaso, 

uma das 200 pessoas. Calcula a probabilidade de ela:  

a) usar apenas o detergente A  

b) usar apenas o detergente B  

c) não usar nenhum dos dois detergentes.  

d) usar, pelo menos, um dos dois detergentes. 

 

 

4. Num grupo de 70 estudantes, 42 têm os olhos castanhos, 34 usam óculos e 23 têm olhos 

castanhos e usam óculos.  

a) constrói um diagrama de Venn para a situação apresentada; 

b) determina a probabilidade de um estudante escolhido ao acaso:  

i. usar óculos e não ter olhos castanhos;  

ii. usar óculos ou ter olhos castanhos;  

iii. usar óculos e ter os olhos castanhos;  

iv. não ter olhos castanhos nem usar óculos.  

 

5. Um saco contém bolas azuis, brancas e verdes. Extrai-se ao acaso uma bola do saco. 

A probabilidade de sair Verde é 
 

 
, ou seja:     (          )  

 

 
 

A probabilidade de sair Azul é 
 

 
, ou seja:   _______________________ 

 

a) Qual é o acontecimento contrário a “sair bola Branca”? 

b) Qual é a probabilidade de não sair bola Verde? 

c) Qual é a probabilidade de sair bola Branca? 

d) Diz, justificando, se é verdadeira ou falsa a seguinte afirmação “A probabilidade 

de não sair bola branca é igual à soma da probabilidade de sair bola verde com 

a probabilidade de sair bola azul” 

 

6. O Matias lança um dado cúbico equilibrado com as faces numeradas de 1 a 6. Diz, 

justificando se é verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirmações:  

a) P(sair 3 ou sair 4) = P(sair 3) + P(sair 4)  

b) P(sair ímpar) = 1 - P(sair par)  

c) P(sair divisor de 3) = P(sair 1) + P(sair 3)  

d) P(sair divisor de 4 ou número primo) = P( sair 4)+ P (sair primo)  


