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Escola Secundária de Lousada 

Prova escrita Matemática A – 12º Ano 

Turma A                                                                        Versão 1 

Duração: 90 minutos                           6 de Novembro de 2009 

 
1ª Parte 

 

Para cada uma das seguintes questões de escolha múltipla, assinala nesta folha a resposta 
correcta de entre as alternativas que lhe são apresentadas. Se apresentar mais do que uma 

resposta a questão será anulado, o mesmo acontecendo se a resposta for ambígua. 
 

 
 

1. Uma certa linha do triângulo de Pascal tem 14 elementos. Qual é o sexto elemento dessa linha 

(A)     5

13C                    (B)     5

14C                        (C)      6

14C                       (D)    6

15C  

 
 

2. O código de abertura de um cofre é constituído por uma sequência de 5 letras. 

 Em quantos códigos figura uma e só uma vogal (considere o alfabeto com 26 letras) 

(A)       
4215             (B)     4

2125 A                    (C)     4

21

2

5 AA                 (D)    4

21

2

5 AA   

 

 

3. A e B são dois acontecimentos independentes associados a uma experiencia aleatória tais que    

    3,0)( AP  e 58,0)( BAP  

 O valor de )(BP é: 

(A)       174,0              (B)     88,0                          (C)     40,0                     (D)    28,0  

 

 

4. Sabe-se que um dos termos do desenvolvimento de   nyx  é 
592002yx , o valor de n é: 

    (A)     5                         (B)     9                              (C)     45                        (D)    14  

 

 

5. Num ginásio 35% dos associados prática musculação (M), 25% natação (N) e 15% praticam as 

duas modalidades. Qual a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso praticar 

musculação e não praticar natação?  

(A)     %20                      (B)     %35                      (C)     %55                        (D)    %10  
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2ª Parte 

 
Apresente o seu raciocínio de forma clara, indicando os cálculos efectuados e as 
justificações necessárias. 
Quando não é indicada a aproximação que se pede para um resultado, apresente o valor 
exacto. 

 

6. Uma caixa contém seis bolas brancas e quatro cor-de-laranja, indistinguíveis ao tacto. 

6.1. Se as bolas forem tiradas uma a uma e colocadas numa fila, qual é a probabilidade de as 

bolas cor-de-laranja ficarem seguidas? 

 

6.2. Tiram-se ao acaso, sucessivamente e sem reposição, duas bolas da caixa. 

Considere os seguintes acontecimentos  

L1: A bola retirada em primeiro lugar é cor-de-laranja. 

B2: A bola retira em segundo lugar é branca. 

Calcule o valor da probabilidade condicionada  21 | BLp  

 

7. Esta é a planta da sala da turma Y do 12º ano da escola Secundária de Lousada. A turma tem 

18 alunos. 

 

7.1.  De quantas maneiras se podem 

sentar os alunos, ocupando toda 

a fila de trás e deixando livre a 

fila da frente? 

 

7.2. Certo dia só 
3

1
dos alunos fez o 

trabalho de casa. A professora 

vai ver, ao acaso, o caderno de 

três alunos. Qual a probabilidade 

de só um deles ter feito o 

trabalho? 

 

7.3.  Considera o seguinte problema. 

A Marta e o Paulo são alunos desta turma. Vai ser constituído um grupo de pesquisa 

com cinco alunos. Quantos grupos podem ser formados sabendo que a Marta só faz 

parte de um grupo a que o Paulo pertença? 

   4

16

5

18 CC      e   4

16

5

16

3

16 CCC   são duas respostas correctas.  

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

respostas. 

 



 
Prova escrita Matemática - 12ºA                                           Versão 1                                                            Página 3 de 3 
 

8. Sabe-se que  5%  das lâmpadas produzidas na fabrica LUX são defeituosas. Todas as 

lâmpadas produzidas nesta fábrica são submetidas ao controle de qualidade. Sabe-se ainda que 

no controlo de qualidade  1%  das lâmpadas defeituosas são aprovadas e  3% das lâmpadas sem 

defeito são reprovadas. 

 

8.1. Escolhida ao acaso uma lâmpada produzida nessa fábrica, qual é a probabilidade de ser 

defeituosa se foi reprovada pelo controle de qualidade? 

Apresente o resultado na forma de percentagem com uma casa decimal. 

 

8.2.  Admita que no ultimo ano a fábrica LUX produziu  1 milhão de lâmpadas, tendo enviado 

para a reciclagem todas as lâmpadas reprovadas pelo controlo de qualidade: Quantas 

lâmpadas é de esperar que esta fábrica tenha enviado para reciclar?  

 

9. A escolha múltipla deste teste tem cinco questões, cada uma com quatro opções das quais só 

uma é correcta. Se um aluno responder às cinco questões ao acaso: 

 

9.1. Qual a probabilidade de acertar apenas na primeira? 

 

9.2. Qual a probabilidade de acertar exactamente em três questões? 

 

9.3. Qual é mais provável acertar num maior número de respostas ou o contrário? Justifique 

a sua resposta.   


