
12ºE                        Prova Escrita de Matemática A                       
 

Versão 1 – Página 1 

 

 
  

PROVA ESCRITA  DE  MATEMÁTICA A 
12.º E                                                                                                                         2009 | Outubro | 29 

Duração da prova: 90 minutos                                                                                             VERSÃO 1 

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. Considere duas caixas Ae B, a caixa A contém sete bolas verdes e cinco amarelas, e a caixa B com seis bolas verdes e 
seis amarelas. Escolhe-se, ao acaso, uma caixa e em seguida tira-se uma bola. Seja:  

X: « A caixa escolhida é a A.» 

Y: « A bola escolhida é verde.» 

A probabilidade condicionada,  XYP |  é: 

 

(A)                                           (B)                                         ( C)                                    (D)     

 

2. O Dr. Solteiro come sempre carne ao almoço e peixe ao jantar, num restaurante que tem 6 pratos de carne e 4 
pratos de peixe. De quantas maneiras diferentes pode almoçar e jantar dois dias seguidos sem repetir o prato de 
carne e de peixe? 

  

 (A)            (B)              (C)                  (D)          

 

3.  Se escolhermos ao acaso dois termos do desenvolvimento de  10
1x , a probabilidade do produto dos seus 

coeficientes ser positivo é: 

 (A)                                             (B)                                            (C)                                                      (D)      

 

4.  Numa certa linha do Triângulo de Pascal, a soma dos 2 últimos elementos é 16. Então, o produto do quarto pelo quinto 
elemento da linha anterior é: 

 

 (A)  621075            (B)       4099095                    (C)   2004002                                    (D)  364364 
 
 
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)  0,9         (B) 1                 (C) 0                                                  (D) 0,5 
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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. Nas caixas de e-mail, os fornecedores do serviço da marca Selo digital obrigam os utilizadores a introduzir um código 

com 4 letras seguidas de 3 algarismos para aceder ao seu correio ( considere as 26 letras do alfabeto). 

1.1. Quantos  códigos é possível atribuir? Um exemplo de código é :KCCY030. 

1.2. Escolhendo um código ao acaso, qual é a probabilidade de este não ter caracteres repetidos 

2. Um baralho completo é constituído por 52 cartas, repartidas em 4 naipes ( Espadas, Copas, Ouros e Paus). Em cada 

naipe há 13 cartas: um Ás, três figuras ( Rei, Dama e Valete). 

2.1. Retirando, ao acaso, cinco cartas de um baralho completo, qual é a probabilidade de, entre elas, haver um e um 

só Valete? Apresente o resultado na forma de dízima, com aproximação às milésimas. 

2.2.  Extraem ao acaso, sucessivamente 2 cartas e sem reposição. Sejam A, B e C os acontecimentos: 

A: « Sair espadas na 2ª extracção» 

B: « sair figura na 2ª extracção» 

C: « sair duque de espadas na 1ª extracção» 

Sem usar a fórmula da probabilidade, calcule na forma de fracção irredutível, o valor de  CBAP |\ . Numa pequena 

composição, explique o seu raciocínio, começando por referir o significado de  CBAP |\  no contexto da situação 

descrita. 

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

(  BEA ), ambos com probabilidade não nula. Prove que: 

       BAPBPAPBAP |1  

4. Numa certa família existem 4 irmãos. Cada um tem um relógio de que gosta muito, mas, de vez em quando, para variar, 

decidem fazer um sorteio para trocarem de relógios. Sabendo que cada um tem igual probabilidade de ficar com 

qualquer um dos relógios, qual a probabilidade de cada um dos irmãos não ficar com o seu relógio no próximo sorteio? 

Através de uma tabela ou de um diagrama de árvore, justifique a sua resposta. 



12ºE                        Prova Escrita de Matemática A                       
 

Versão 1 – Página 3 

 

5. Considere o problema: 

Por altura do Natal, a mãe da Isabel quer decorar a porta do quarto da filha. A porta tem 10 painéis e a mãe da Isabel 

tem três autocolantes iguais e 4 diferentes. De quantas maneiras pode distribuir os autocolantes nos painéis da porta, 

não utilizando mais que um autocolante em cada painel? 

As duas respostas seguintes estão correctas.  

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

Resposta 1: 3

6

4

10 CA                                                   Resposta 2: 4

7

3

10 AC   
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