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Nas questões desta actividade apresente o seu raciocínio de forma clara, indicando todos os cálculos 

que tiver de efectuar e todas as justificações necessárias. 

 

1. No desenvolvimento de 
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 com x >0 , determine na forma mais simplificada possível: 

1.1. o sétimo termo. 

1.2. o termo independente de x, se existir. 

 

2. abcdefgh representam uma linha completa do Triângulo de Pascal, em que as letras 

representam os números dessa linha. Qual das afirmações é falsa? Justifique. 

   

(A) a + h = 2  (B) c = 28  (C) d = e  (D) g = 7 

 

3. Um dado cúbico tem as faces numeradas de 1 a 6. 

    O dado está viciado, de modo que todas as faces têm igual probabilidade de ocorrer,   excepto a 

face com cinco pintas, cuja probabilidade é metade da probabilidade de qualquer uma das outras 

faces. 

O dado é lançado três vezes. 

Determine a probabilidade da face cinco ocorrer exactamente duas vezes. 

 

 



 

4. Considere o conjunto A = { 0, 1, 3, 6 ,7}.  

   

4.1. Quantos números naturais, distintos, menores que 7000 é possível escrever com os 

elementos do conjunto A? 

 
 

4.2. Admita que numa urna estão cinco cartões, indistinguíveis ao tacto, cada um com um dos 

algarismos do conjunto A. Extraem-se ao acaso, sem reposição, três cartões da urna. 

Considere a variável aleatória X : «número de cartões com um algarismo ímpar» 

   Defina a distribuição de probabilidade da variável X. 

 

4.3.  Suponha que na urna anterior, foram acrescentados mais alguns cartões. 

    Sabe-se agora que existem 756 maneiras de se extraírem dois quaisquer cartões 

diferentes um de cada vez. Quantos cartões foram acrescentados?  

 

5. De uma variável aleatória X, contínua, com modelo normal, sabe-se que 3 . Qual a 

probabilidade de X tomar valores entre  3  e 23 ? Justifique. 

 


