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FFiicchhaa  ddee  TTrraabbaallhhoo  ddee  MMaatteemmááttiiccaa    99ºº  aannoo--  22001133//1144  

  
Unidade: Ficha formativa               

 

 

1. Fabricou-se um paliteiro de vidro com a foma deste prisma e com as 

dimensões indicadas. 

1.1. Que área de placa de vidro se usou para fabricar o paliteiro? 

1.2. Qual o volume do paliteiro?  

 

 

 

2. Um cone de revolução com 20 cm de altura e 8 cm de diâmetro da base foi cortado por um plano 

paralelo à base. 

2.1. Calcula o raio da secção resultante do plano de corte. 

2.2. Calcula o volume do tronco de cone. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Na figura seguinte está representado um reservatório para armazenar água, com a forma de um prisma 

reto, sendo as bases trapézios retângulos. 

3.1.  Determine, em litros, a capacidade do reservatório. 

3.2. Admita que o reservatório está vazio e é aberta uma torneira para 

proceder ao seu enchimento.  

A torneira debita água à razão de 1 litro por segundo. 

 Quanto tempo é necessário até que o reservatório fique com 

água correspondente a 75% da sua capacidade? 
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4. Na figura 17 está representada uma piscina. O desenho não está feito à escala. 

[ABCDEFGH] é um paralelepípedo retângulo. 

[IJKL] é uma rampa que se inicia com 0,5 metros de profundidade e termina na zona com mais 

profundidade.  

 

4.1. Utilizando as letras da figura, escreve: 

 

4.1.1. Dois planos paralelos; 

4.1.2. Dois planos concorrentes, mas não 

perpendiculares; 

4.1.3. Dois planos perpendiculares; 

4.1.4. Duas retas não complanares; 

4.1.5. Duas retas paralelas; 

4.1.6. Uma reta e um plano 

perpendiculares. 

 

 

5. Observa a seguinte tabela: 

 Rapazes Raparigas Total 

Praticam desporto escolar 11 9 20 

Não praticam desporto escolar 7 3 10 

Total 18 12 30 

 

5.1. Qual a probabilidade de escolhido um aluno ao acaso: 

5.1.1. ser rapariga e praticar desporto? 

5.1.2. ser rapaz ou praticar desporto? 

5.2. A professora de Matemática escolheu um aluno para participar nas Olimpíadas da  Matemática. Sabendo 

que é rapaz qual é a probabilidade de praticar desporto? 

5.3. Sabe-se que o aluno que ganhou o prémio de mérito de desporto pratica desporto. Qual a probabilidade 

de ser rapariga? 

 

6. Uma caixa contém bolinhas de 3 cores: pretas, brancas e vermelhas. Considere a experiência aleatória 

que consiste em retirar uma bolinha da caixa e os seguintes acontecimentos: 

 A: “ Sair preta “   

 B: “ Sair branca “ 

Sabendo que  os dois acontecimentos equiprováveis (cuja probabilidade, de cada um, é ) e que existem 9 

bolas vermelhas, quantas bolinhas tem a caixa? 
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7. De um baralho de 40 cartas, o Pedro tirou seis, ao acaso, sendo: Ás de ouros, Rei de espadas, Dama de 

copas, Duque de espadas, Quina de espadas e Terno de copas. 

Considere os acontecimentos: 

  A: “ a carta saída é vermelha “ 

  B: “ a carta saída é figura “ 

  C: “ a carta saída tem um número menor que seis “ 

7.1. Indique os elementos que pertencem aos seguintes acontecimentos e classifique-os: 

7.1.1. A C   

7.1.2.  A B  

7.1.3. A B  

7.1.4. A B  

7.1.5. C A  

7.2. Calcula ( )P A B . 

 

8. Uma caixa de lápis de cera tem cinco cores distintas: preto, vermelho, azul, amarelo e lilás. O Zé irá 

emprestar quatro cores ao Cristiano. 

8.1. Quantos conjuntos de cores diferentes pode formar? 

8.2. Foi pedido ao Cristiano para colocar os quatro lápis que o Zé emprestou por ordem, de preferência, uns a 

seguir aos outros. Quantas ordens distintas podem ser formados com esses quatro lápis? 

 

9. Observa as seguintes caixas 

 

Considera a experiência que consiste em retirar uma bola de cada caixa e calcular a diferença entre a bola 

saída na caixa 1 e a bola saída na caixa 2. Qual a probabilidade de a diferença ser um número não negativo? 

 

10. Sejam A e B dois acontecimentos de um espaço amostral. Sabe-se que ,  , 

5
( )

6
P A B ,  

5
( )

4
P A  e 

1
( )

3
P B . Calcula ( )P A B .  
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11. Uma roleta está dividida em seis secções como mostra a figura. Vai se rodar a 

roleta 2000 vezes. 

11.1. Indica os acontecimentos elementares associados à experiência e explique porque 

razão não são equiprováveis. 

11.2. Quantas vezes é de esperar que saia o número 2? E o número 3? 

 

12. Uma urna contém 12 berlindes incolores, 16 berlindes opacos e 8 berlindes coloridos. 

12.1. Qual a probabilidade de tirar um berlinde da urna e ele não ser incolor? 

12.2. Considere a experiência que consiste em retirar dois berlindes  da urna, sucessivamente.  

Determina a probabilidade de: 

12.2.1. sair um berlinde opaco e outro incolor. 

12.2.2. sairem dois berlindes da mesma cor. 

12.2.3. sair o segundo berlinde opaco, sabendo que o primeiro foi opaco. 

12.2.4. sair o segundo berlinde colorido, sabendo que o primeiro foi incolor. 

 

13. Um grupo de quatro amigos, em que dois deles são irmãos, vão colocar-se em fila, aleatoriamente, para 

tirar uma fotografia. 

13.1. De quantas formas diferentes o poderão fazer? Explica o teu racíocinio. 

13.2. Qual a probabilidade da Carla e o seu irmão João ficarem juntos? 

 

14. O pai da Ana e da Sara comprou uma rifa e ofereceu-a às filhas. A Ana 

e a Sara decidiram que iriam fazer um jogo para escolherem qual das 

duas iria fazer a viagem, no caso de a rifa ser a premiada. O jogo 

consistia em lançar dois dados, como os representados nas figuras A 

e B, com a forma de uma pirâmide com 4 faces geometricamente 

iguais, todas elas triângulos equiláteros e numeradas de 1 a 4. 

Combinaram que, em cada lançamento, o número que sai é o que está na face voltada para baixo e que: 

 Se o produto dos números saídos for menor ou igual a 6, vai a Ana fazer a viagem. 

 Se  o produto dos números saídos for maior do que 6, vai a Sara fazer a viagem. 

 Se a rifa for a premiada, as duas irmãs terão a mesma probabilidade de fazer a viagem? 

 Mostra como chegaste à tua resposta. 

 

15. Considera os seguintes acontecimentos de uma experiência aleatória: 

A:“A figura escolhida é um quadrado” 

B:“ A figura escolhida está pintada de cinzento”. 
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O Pedro sabe que 
1

( )
2

P A B . Qual das opções traduz a situação descrita? 

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

                            

 

16. Dos 28 alunos de uma turma de 10ºano, sabe-se que 18 

alunos estão inscritos em Biologia e Geologia, 22 alunos 

estão inscritos em Física e Química A e 4 não estão 

inscritos em nenhuma das disciplinas. 

Considera a experiência aleatória que consiste em 

selecionar, ao acaso, um aluno da turma e registar a 

disciplina em que está inscrito.  

 

Sejam A e B os acontecimentos definidos por: 

A: “Aluno inscrito em Biologia e Geologia” 

B: “Aluno inscrito em Física e Química A” 

16.1. Indica o número de elementos do acontecimento: A B . Justifica devidamente o teu raciocionio, 

apresentando um esquema auxiliar de contagem e os cálculos efetuados. 

16.2. Determina, na forma de fração irredutível ( )P A B . 

 

17. O Tiago jogou várias vezes o mesmo jogo de computador. Ganhou 12 vezes e concluiu que a 

probabilidade de ganhar o jogo é de 0,4. Quantas vezes jogou o Tiago?  

            (A) 10                    (B) 20                    (C) 30                (D) 40 

 

18. Seja S  o espaço amostral associado a uma certa experiência aleatória e A e B dois acontecimentos 

SBeSA . Sabe-se que 7,0BAp , 5,0Bp  e que A e B são acontecimentos 

incompatíveis. Qual dos números seguintes é o valor de Ap  ? 

 (A) 0,1             (B) 0,4   (C) 0,2   (D) 0,6 

 

19. A Marta pratica desporto regularmente. Para cada aula tem de se equipar com umas calças, um par de 

sapatilhas e uma camisola. No roupeiro, a Marta tem as peças arrumadas em três gavetas diferentes: 

http://www.google.com/imgres?um=1&hl=pt-PT&authuser=0&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=CcF18textQQfhM:&imgrefurl=http://www.inovafrutal.com.br/2011/05/alunos-aprovam-novos-laboratorios-da.html&docid=T7mj3KBRCCFFFM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-O5ggspyJHHU/Tc1qeKXiiQI/AAAAAAAAAO8/lLWkgA3vLVU/s1600/100_1319.JPG&w=1200&h=795&ei=dXGAUKKNDJK2hAeZtYHoCg&zoom=1&iact=hc&vpx=120&vpy=212&dur=1297&hovh=183&hovw=276&tx=161&ty=77&sig=108994950919445185743&page=1&tbnh=138&tbnw=200&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:84
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• Gaveta 1: três calças (1 preto, 1 cor-de-rosa e 1 lilás). 

• Gaveta 2: um par de sapatilhas de dança (1 preto e 1 cor-de-rosa). 

• Gaveta 3: duas camisolas (1 preta e 1 cor-de-rosa) 

Quantos conjuntos diferentes, pode a Marta formar para praticar desporto? 

 

20.  Numa caixa existem três lápis pretos e dois lápis de cor azul, todos de igual tamanho.  

  A Inês fez duas extrações de um lápis sem reposição.  

  Qual é a probabilidade de «saírem dois lápis de cor diferente»? 

(A) 
6

20
   (B)

 

12

20
   (C)

 

6

25
    (D)

 

12

25
  

 

21. . Um teste tem três questões cuja resposta é dada com V (verdadeiro) ou F (falso). 

Quantas hipóteses há para responder às três questões do teste? 

 

22.  Para uma associação recreativa, vai ser feita uma bandeira com três tiras verticais. 

 Estão disponíveis seis cores diferentes. 

Duas tiras juntas não  podem ter a mesma cor. 

Quantas  bandeiras diferentes é possível fazer? 

 

23.  Num parque de diversões existe um jogo cujas regras são as seguintes: 

- cada jogada custa 2,50 euros 

- uma jogada consta do lançamento de dois dados equilibrados de cores diferentes com as faces 

numeradas de 1 a 6 e do apuramento da diferença entre o maior e o menor valor obtidos. 

O jogador recebe, em euros, o valor correspondente ao resultado apurado. 

Considere a variável aleatória X que representa o resultado obtido numa jogada. 

 Qual a probabilidade de uma jogada dar lucro? 

 

24.  Numa clínica são tratadas 3 doenças, A, B, C. Dos  casos tratados nesta clínica, 60% são da doença A, 30% 

da doença B e os restantes 10% da doença C. A probabilidade de cura nesta clínica é: 

- doença A:50% 

- doença B: 80% 

- doença C: 90% 

24.1. Qual a probabilidade de cura nesta clínica?  

24.2.  O doente P saiu curado desta clínica. Qual a probabilidade de ele ter sido internado com a doença A? 

24.3.  O doente Q  foi internado com a doença B. Qual a probabilidade de sair curado?  
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25. Os resultados de exames nacionais de matemática, num determinado concelho do país, revelaram que 

70% das 640 alunas tiveram aprovação e que 60% dos 510 alunos também foram aprovados. 

Ao escolher um aluno ao acaso, calcule a probabilidade de ele ter sido aprovado. 

 

26. Lança-se um dado ao ar até sair a face com o número 4. Qual a probabilidade de ter que realizar 

exactamente 3 lançamentos? 

 

27. Considera a experiência aleatória que consiste em rodar o ponteiro da roda da sorte da figura e anotar o 

número que sai.  

Considera os acontecimentos: 

A: “Sair número primo” 

B: “Sair múltiplo de 4” 

C: “Sair divisor de 10” 

Escreve, indicando os respetivos resultados, os acontecimentos: 

a) 
__

A  b) BA  c) AC
___

 d) 

______

CA  e) 

________

CB  

 

28. O António lançou um dardo, 40 vezes, a um alvo e obteve os seguintes resultados: 

 

28.1. Constrói um a tabela de frequências relativas. 

28.2. A namorada do António diz que na próxima vez que o António atirar o dardo a probabilidade de acerta 

no 1 é 3

1

. 

a) Explica porque é que a namorada do António está errada. 

b) Com base nos resultados obtidos nos primeiros 40 jogos, sugere um valor para a probabilidade de 

o António acertar no 2, na próxima jogada. Apresenta a resposta sob a forma de percentagem. 

 

29. Colocamos 16 triângulos iguais, de três cores diferentes, de forma a obtermos um quadrado como 

mostra a figura ao lado. Tirando um triângulo ao acaso: 

(A) a probabilidade de ser azul mais escuro é 4

1
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(B) a probabilidade de ser azul-claro é 18,75% 

(C) a probabilidade de ser branco é 5% 

(D) a probabilidade de ser azul mais escuro é 18,75% 

 

30. A Ana e o Pedro vão fazer um jogo, para decidirem quem deverá ser o porta-voz do grupo que vai 

apresentar o trabalho de Geografia. O jogo consiste em lançar uma só vez o dado 

e anotar o resultado das operações entre os dois números da face que fica votada 

para cima.  Assim:  

 Se o resultado fosse um número irracional o porta-voz seria o Pedro.  

 Se o resultado fosse um número racional negativo o porta-voz seria a Ana.  

Os dois amigos têm igual probabilidade de ser porta-voz do grupo? 

Mostre como chegou à resposta. 

 

 

31. Uma companhia de seguros fez um estudo sobre a probabilidade de uma pessoa ter um acidente 

enquanto pratica esqui. Essa probabilidade é de 0,02.  

Isto significa que:  

(A) 20 em cada 100 praticantes sofre um acidente durante a prática de esqui. 

(B) 98 em cada 100 praticantes não sofre nenhum acidente durante a prática de esqui. 

(C) 80% dos praticantes de esqui não sofrem nenhum acidente. 

(D) 20% dos praticantes sofre um acidente durante a prática de esqui. 

 

 

32. O Ricardo atira uma seta e acerta no alvo. 

Determina a probabilidade da seta acertar: 

32.1. na região colorida; 

32.2. na região não colorida. 

 

 

 

33. Num jantar há 15 jovens que falam diferentes línguas: 8 falam inglês, 6 falam francês e 3 não falam inglês 

nem francês. 

33.1. Quantos jovens falam inglês e francês simultaneamente? 

33.2. Determina a probabilidade de, escolhendo um jovem ao acaso, encontrar um que só fale francês? 

33.3. Determina a probabilidade de, escolhendo um jovem ao acaso, encontrar um que fale inglês? 

33.4. Determina a probabilidade de, escolhendo um jovem ao acaso, encontrar um que não saiba falar nem 

inglês nem francês? 
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34. Pintaram-se as seis faces de um prisma quadrangular regular, antes de o cortar em cubos iguais, como 

pode ser observado na figura. 

Se escolheres ao acaso um desses cubos, qual é a probabilidade de esse 

cubo ter três faces pintadas? Apresenta o resultado na forma de fração 

irredutível. 

 
 
 
 
 
 

 

35. A Associação de estudantes de uma escola é constituída por 5 alunos: 3 rapazes e 2 raparigas. Estes alunos, 

como elementos da Associação de Estudantes, têm de realizar várias tarefas e desempenhar alguns cargos. 

Assim, decidiram sortear as tarefas a distribuir a cada um. 

35.1. Calcula a probabilidade de o elemento encarregado de uma qualquer dessas tarefas ser um 

rapaz. 

35.2. Há três alunos da Associação de Estudantes que pertencem à Assembleia de Escola. Indica a 

probabilidade de esses alunos serem todos raparigas. 

 

36. Considera todos os números naturais de 1 a 50. 

Escolhe-se, ao acaso, um desses números. 

Qual é a probabilidade de o número escolhido ser simultaneamente divisível por 2, por 3 e por 5? 

 

 

37. MATRICULAS 

O sistema de numeração de 

matrículas dos automóveis 

portugueses foi implementado em 1 

de Janeiro de 1937 e consistia em três 

grupos de dois caracteres, separados 

por dois traços. A sequência utilizada iniciou com a matrícula AA-00-00. Em 1992 iniciou-se uma nova 

sequência com a matrícula 00-00-AA e, em 2005 outra sequência que começou com a matrícula 00-

AA-00.  

37.1.  Com o sistema introduzido em 1937, quantas matrículas diferentes foi possível utilizar, tendo 

em conta que por razões de "decência" foi interdito o uso dos pares CU e FD e também não foi 

autorizado o uso das letras Q e J, por se confundirem com o O e com o I, respetivamente? 
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37.2.  As matrículas das sequências iniciadas com as matrículas MG-00-00, ME-00-00 e MX-00-00 

eram reservadas aos veículos do exército. Qual é a probabilidade de escolher uma matrícula ao acaso 

da série introduzida em 1937 e esta ser uma das reservadas aos veículos do exército? Apresenta os 

cálculos efetuados. 

 

37.3.  Na final da década de 80, o sistema de numeração iniciado com a matrícula AA-00-00 estava a 

chegar ao fim. 

Para adiar esse fim foi autorizada a utilização das "famosas" combinações CU e FD e as letras Q e J. 

Qual é a probabilidade de escolher ao acaso uma matricula da série de 1937 e esta ser uma das 

inicialmente interditas? Apresenta todos os cálculos efetuados. 

 

37.4. Quando se esgotar a sequência de matrículas iniciada em 2005, quantas matrículas terão sido 

criadas em Portugal desde 1937? 

 

 

38. PEDRA, PAPEL OU TESOURA 

No jogo do Pedra, Papel ou Tesoura , os jogadores devem esticar simultaneamente uma mão de uma das 

formas seguintes. 

Quem ganha a quem... 

A pedra ganha à tesoura. 

A tesoura ganha ao papel. 

O papel ganha à pedra. 

Se os jogadores esticarem a mão da mesma forma, o jogo fica empatado. 

Se estão a jogar dois jogadores, qual é a probabilidade de haver um empate? Explica a tua resposta. 

Bom estudo! 


