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Probabilidades_Consolidação 
 MATEMÁTICA 9º Ano 

 

Nº:                Nome do aluno: 

Data 

____/____/____ 

 
1. 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. 

 

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. 

 

2. 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. 

 

 

_Ficha de Trabalho nº 2_ 
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3. 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.  

 

4. 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. 

 

5. Num saco há cinco bolas com igual aspecto e de cores distintas: uma preta, uma azul, 

uma amarela, uma vermelha e uma verde.  

Considera a experiência aleatória que consiste em retirar 2 bolas do saco, uma após a 

outra, sem que sejam repostas no saco e verificar a cor. 

a) Quantos são os resultados possíveis?  

b) Considera o acontecimento A: “ a bola amarela sai em 2º lugar”. Indica os casos 

favoráveis ao acontecimento A. 

c) Determina a probabilidade do acontecimento B: “não sai a bola azul”.  
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6. 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? 

 

 

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. 

 

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

tirar o maillot preto? 

 

b) 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. 

 

8. Numa ficha de 4 perguntas, os alunos deviam escolher a resposta “Verdadeiro” ou 

“Falso” em cada uma. A Joana respondeu à sorte, pois não tinha estudado. Qual a 

probabilidade de ter acertado em todas as respostas? 

 

 

9. A Maria e o Manuel estão a jogar. Lançam dois dados equilibrados e somam os pontos de 

cada dado. Se a soma for 6, 7, 8 ou 9 ganha a Júlia. Se a soma for 2, 3, 4, 5, 10, 11 ou 12 

ganha o André. Quem tem vantagem? Investiga este problema, sem te esqueceres de 

escrever todas as conclusões a que chegaste.  
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10. Numa caixa há seis cartões amarelos numerados de 1 a 6 e quatro brancos numerados de 

7 a 10. Tira-se ao acaso um cartão: 

 

a) Qual a probabilidade de sair um cartão amarelo numerado com um número impar? 

 

b) Comenta a afirmação: “é tão provável sair um cartão amarelo como sair um branco”. 

 

11. Os resultados de um inquérito, feito a um grupo de jovens, sobre quem perde ou não 

muito tempo na internet, foram registados na seguinte tabela:  

 

 Não Sim 

Rapaz 9 10 
Rapariga 6 3 

 

 

a) Determina o número de elementos do grupo; 

 

b) Escolhe-se ao acaso um elemento do grupo. 

i) Prova que a probabilidade de “ser rapariga e não perder tempo com a internet” 

é maior do que “ser rapaz e não perder tempo com a internet”; 

ii) Calcula a probabilidade de não ser rapaz; 

iii) Qual é a probabilidade de “ser rapaz ou rapariga e perder tempo com a 

internet”? 

 

12. Uma caixa contém 2 rebuçados de morango, 3 de ananás e 5 de limão. O Miguel tirou um 

rebuçado ao acaso e comeu-o. Em seguida voltou a tirar outro ao acaso. 

 

a) O primeiro rebuçado era de limão. Qual é a probabilidade do segundo rebuçado ser 

também de limão? 

 

b) O primeiro rebuçado não era de morango. Qual é a probabilidade do segundo 

rebuçado ser de morango? 

 

 


