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Grupo I 

Para cada uma das cinco questões deste grupo, seleccione a resposta correcta de entre as alternativas que lhe são 
apresentadas e escreva na sua folha de respostas a letra que lhe corresponde. Não apresente cálculos, nem justificações. 

 

1. Numa prateleira de um hipermercado encontram-se vinte garrafas, tendo algumas sumo de laranja. Além disso, 
algumas das garrafas da prateleira têm um litro de capacidade. Escolhe-se aleatoriamente uma garrafa da 
prateleira. Considere os seguintes acontecimentos: 

X: « a garrafa escolhida contém apenas sumo de laranja»; 

Y: « a capacidade da garrafa escolhida é de um litro». 

Sabe-se que           
5
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Quantas garrafas de sumo de laranja com capacidade de litro  existem na prateleira? 

 

 

(A)        uma                                    (B)   duas                                      ( C)        três                             (D)    quatro 

 
 

2. Considere um baralho de 52 cartas. Extraem-se sucessivamente duas cartas. Qual é a probabilidade de apenas a 
primeira ser um ás? 
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3.  Um dos termos do desenvolvimento  71 x é um monómio da forma 
5kx , sendo k um número inteiro. Qual é o valor 

de k? 

 (A)  21                                           (B)    -21                                  (C)     - 84                                             (D)  84 

 

4.  a b c d e f g h representa uma linha completa do Triângulo de Pascal, onde todos os elementos estão substituídos por 
letras. Qual das seguinte igualdades é verdadeira? 

 

 (A)  d+e=70            (B)       d+e=56                    (C)   d+e= 84                                    (D)  d+e=126 
 
 
5. As rectas r e s são paralelas, A, B e C são pontos da recta r; D, E e F são pontos da recta s. Escolhendo três desses pontos 

ao acaso a probabilidade de que definam um triângulo é: 
 

 (A)  0,5         (B) 1                 (C) 0                                                  (D) 0,9 
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Grupo II 

Nas questões desta segunda parte apresente o seu raciocínio de forma clara, indicando todos os cálculos que tiver de 
efectuar e todas as justificações necessárias. 

Atenção: Quando para um resultado, não é pedida aproximação, pretende-se sempre o valor exacto. 

1. Na Escola Secundária de Lousada vão se realizar eleições para a Associação de Estudantes. A turma C do 12º ano, que é 

constituída por 25 alunos dos quais 13 são rapazes resolveu formar uma lista.  

1.1. A lista é constituída por um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro e quatro vogais (estes sem tarefas 

diferenciadas). Quantas são as listas que se podem formar no 12ºC?   

1.2. O delegado e o sub-delegado sabem que vão ser eleitos para presidente e vice-presidente (não necessariamente 

por esta ordem). Nestas condições quantas listas possíveis existem? 

1.3. Admita que os sete membros da lista, depois de constituída, vão posar para uma fotografia, colocando-se uns ao 

lado dos outros. Supondo que eles se colocam ao acaso, qual a probabilidade da Ana e da Maria (que fazem parte 

da lista) ficarem uma em cada ponta da fila? 

1.4. De entre os 25 alunos, sabe-se que 5 rapazes e 6 raparigas estudam música. Escolhe-se, ao acaso, 6 dos alunos 

presentes. Sejam A e B os acontecimentos: 

A:« dois dos alunos escolhidos são raparigas»; 

B: « os alunos estudam música» 

Sem aplicar a fórmula da probabilidade condicionada, determine, na forma de fracção irredutível, o valor de 

P(A|B). Numa pequena composição, explique o seu raciocínio, começando por referir o significado de P(A|B) no 

contexto da situação descrita. 

2. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos 

(  BEA ), ambos com probabilidade não nula. Utilizando a fórmula da probabilidade e as propriedades 

das operações com conjuntos, prove que: 

    BAPBBAP ||   
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3. Por altura das férias, três amigos costumam comprar uma lembrança no local onde estão a passar férias para trocarem 

entre si. Quando se reencontram colocam-nas num saco e aleatoriamente cada um retira uma lembrança. Qual é a 

probabilidade de nenhum dos três amigos receber a lembrança que comprou? Através de uma tabela ou de um 

diagrama de árvore, justifique a sua resposta. 

4. Considere o problema: “ Quantos anagramas podem ser formados utilizando as letras da palavra POLINOMIO? “ 

32

9

PP

P


       e    42

6

3

9 PCC   são respostas correctas.” 

Numa pequena composição explique o raciocínio que conduziu a cada uma das respostas. 

FIM 

                                                                                                                         Bom trabalho 

                A Professora, 

                 Isabel Menezes Pinto 
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