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MISCELÂNEA DE EXERCÍCIOS  
 

1. O Raul vai tirar à sorte uma carta do baralho de 52 cartas. Calcula a probabilidade de 

tirar:  

a) uma carta vermelha;  

b) um 4;  

c) o ás de copas;  

d) uma carta que não seja de espadas;  

e) uma dama preta.  
 

2. Lançaram-se dois dados equilibrados com as faces numeradas de 1 a 6. Calcula a 

probabilidade do produto dos números saídos ser:  

a) um número par;  

b) um múltiplo de 5.  

c) ser par e múltiplo de 2  

d) ser ímpar e múltiplo de 3  

 

3. Num artigo de Novembro de 2001, o Boston Sunday Globe indicava a probabilidade de 

uma pessoa morrer devido a uma picada de aranha, de abelha ou a uma dentada de 

cão. 

 

 

 

a) Transcreve a letra que corresponde à afirmação verdadeira.  

 

(A) A probabilidade de uma pessoas morrer com uma picada de aranha é tripla da 

probabilidade de uma pessoa morrer com uma dentada de cão.  

(B) A probabilidade de uma pessoa morrer com uma dentada de cão é tripla da 

probabilidade de uma pessoa morrer com uma picada de aranha.  

(C) A probabilidade de uma pessoa morrer com uma dentada de cão é tripla da 

probabilidade de uma pessoa morrer com uma picada de abelha.  

(D) A probabilidade de uma pessoa morrer com uma picada de abelha é tripla da 

probabilidade de uma pessoa morrer com uma picada de aranha. 
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b) A probabilidade de uma pessoa ganhar o Euromilhões, fazendo apenas uma 

aposta, é cerca de         . O que é mais provável: uma pessoa ganhar o 

Euromilhões, fazendo apenas uma aposta, ou morrer com uma picada de 

abelha? Justifica a tua resposta. 

 

4. Para cada uma das seguintes situações decide, justificando, quem tem razão: 

  

a) A Ana e o Carlos estão a atirar simultaneamente duas moedas ao ar, uma 

de €1 e outra de €2.  

A Ana diz: ”É mais provável que saiam duas faces Nacional ou duas faces Euro do que 

saia uma face Nacional e uma face Euro”.  

Carlos: “Estás enganada, ambas as situações acontecem com a mesma probabilidade”.  

 

b) O Manuel preencheu assim o boletim do totoloto: 1, 2, 3, 4, 5, 6.  

A Maria ao ver a chave avisou-o dizendo: ”Assim não tens hipóteses de ganhar... Faz 

como eu que vou jogar no: 9, 13, 25, 37, 41, 49 porque tenho mais probabilidade de 

ganhar.” O Manuel discordou. 

 

5. Existem diferentes maneiras de perfumar uma casa. Uma delas é impregnar com 

perfume esferas de madeira especial e espalhá-las pela casa.  

Algumas dessas esferas são comercializadas em caixas de forma 

paralelepipédica e pintadas com duas cores diferentes. As esferas são habitualmente 

todas iguais e estão arrumadas nas caixas, sem espaço entre elas. As esferas tangentes 

têm cores diferentes.  

 

Na imagem, é possível observar uma das 

vistas laterais de qualquer das caixas. 

 

a) O Pedro comprou uma dessas caixas, com 15 esferas. Ao retirar uma das 

esferas da caixa, reparou que era branca. Qual é a probabilidade de isso 

acontecer?  

b) As caixas têm, no máximo, 30 esferas. Em algumas dessas caixas, a 

probabilidade de retirar uma esfera preta é 
 

 
. Quantas esferas podem 

conter as caixas para que isso aconteça? Justifica a tua resposta. 


