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Compilação de Exercícios 
 MATEMÁTICA 9º Ano 

 

Nº:                Nome do aluno: 

Data 

____/____/____ 

 

 

1. A agência de viagens ViajEuropa tem como destinos turísticos as capitais europeias. 

A tabela 1 mostra o número de viagens vendidas pela agência nos primeiros três meses do ano. 

 

1.1. Qual foi a média do número de viagens vendidas por 

mês, para Madrid, nos primeiros três meses do ano? 

 

1.2. A ViajEuropa vai sortear um prémio entre os clientes 

que compraram viagens no mês de Março. 

Qual é a probabilidade de o prémio sair a um cliente que comprou uma viagem para Paris? 

Mostra como chegaste à tua resposta. Apresenta o resultado na forma de dízima. 

(Exame Nacional 2009 – 9º ano) 

2. O João foi ao cinema com os amigos. 

Comprou os bilhetes com os números 5, 6, 7, 8, …, 17, da fila S, isto é, todos os números 

entre 5 e 17, inclusive. 

O João tirou, aleatoriamente, um bilhete para ele, antes de distribuir os restantes pelos 

amigos. Qual é a probabilidade de o João ter tirado para ele um bilhete com um número par? 

 

A) 
2

1
                         B) 

13

6
                              C) 

13

7
                         D) 

7

13
 

 

(Exame Nacional 2008 – 9º ano) 

 

3. Os alunos da turma da Marta combinaram encontrar-se no Parque das Nações. 

Cada um deles utilizou apenas um meio de transporte para chegar ao parque. 

Na tabela que se segue, podes observar os meios de transporte usados e o número de alunos 

que utilizou cada um deles. 

 

Escolhendo, ao acaso, um aluno da turma da Marta, qual dos seguintes valores é o da  

probabilidade de esse aluno não ter ido de autocarro? 

A)  60%                       B) 70%                           C) 80%                         D) 90% 

(Exame Nacional 2006 – 9º ano) 

 

_Ficha de Trabalho nº 11.1_ 
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4. Numa escola com 1000 alunos, fez-se um estudo sobre o número de vezes que, em média, as  

raparigas e os rapazes da escola iam ao cinema por mês. Com os dados recolhidos construiu-

se a tabela que se segue. 

 

4.1. Qual dos gráficos que se seguem representa os dados da tabela? 

 

4.2. Vai sortear-se um bilhete de cinema entre todos os alunos da escola. 

Qual é a probabilidade de o bilhete sair a uma rapariga que, em média, vai ao cinema mais do 

que uma vez por mês? 

Apresenta o resultado na forma de fracção irredutível. 

(Exame Nacional 2008 – 9º ano) 

 

5. Pintaram-se as seis faces de um prisma quadrangular regular antes de o 

cortar em cubos iguais, tal como se pode observar na figura. 

Se escolheres, ao acaso, um desses cubos, qual é a probabilidade de o cubo 

escolhido ter só duas faces pintadas? 

Apresenta o resultado na forma de uma fracção irredutível. 

(Exame Nacional 2005 – 9º ano) 
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6. A Teresa tem três irmãs: a Maria, a Inês e a Joana. 

A Teresa vai escolher, ao acaso, uma das irmãs para ir com ela a um arraial no próximo fim-de-

semana. 

A Teresa vai escolher, também ao acaso, se vai ao arraial no próximo sábado ou no próximo 

domingo. 

Qual é a probabilidade de a Teresa escolher ir ao arraial no sábado com a Maria? 

Assinala a opção correcta. 

A)
2

1
                         B) 

3

1
                              C) 

5

1
                         D) 

6

1
 

(Exame Nacional 2010 – 9º ano) 

 

 

7. A Marta pratica ballet. Para cada aula tem de se equipar com um maillot, um par de 

sapatilhas e uma fita que coloca no cabelo. No roupeiro, a Marta tem as seguintes peças, 

arrumadas em três gavetas diferentes: 

• Gaveta 1: três maillots (1 preto, 1 cor-de-rosa e 1 lilás). 

• Gaveta 2: dois pares de sapatilhas de dança (1 preto e 1 cor-de-rosa). 

• Gaveta 3: uma fita preta para prender o cabelo. 

 

7.1. A Marta tira ao acaso da gaveta 1 um maillot. Qual é a probabilidade de a Marta não tirar o 

maillot preto? 

Assinala, a letra da alternativa correcta. 

A) 
3

1
                              B) 

2

1
                             C) 

3

2
                            D) 1 

 

7.2. A mãe da Marta ofereceu-lhe uma fita para o cabelo, ficando a Marta com duas fitas, uma 

preta e outra cor-de-rosa. Para cada aula, a Marta leva sempre um maillot, um par de 

sapatilhas e uma fita. 

     De quantas formas diferentes pode a Marta apresentar-se agora numa aula de ballet? 

       Mostra como chegaste à tua resposta. 

(Teste Intermédio Maio de 2009 – 9º ano) 

 
 


