
 

Exercício 1: 
Diz quais dos seguintes acontecimentos são aleatórios: 
A – O primeiro filho de um casal ser rapaz. 
B – Tirar uma carta de um baralho. 
C – Atirar uma pedra do cimo do muro e medir o tempo de chegada ao solo. 
D – Rodar um rapa. 
E – Obter água a partir de um cubo de gelo. 
 
Exercício 2: 
Indica o espaço de acontecimentos: 
a) no lançamento de uma moeda;                                           b) no lançamento de um dado. 
 
Exercício 3: 
Tem-se uma caixa com 10 bolas numeradas de 0 a 9. Realiza-se uma experiência que consiste na extração de uma bola da caixa, 
anota-se o número e volta-se a colocar a bola na caixa. 
a) Qual o espaço de acontecimentos? 
b) Classifica cada um dos seguintes acontecimentos: 
A – “Obter um número maior do que 8” 
B – “Obter um número negativo” 

C – “Não obter o número 12” 
D – “Obter um número menor que 8” 

 
Exercício 4:  
Classifica como verdadeira ou falsa as seguintes afirmações. Corrige as falsas. 
a) A probabilidade de um acontecimento possível é zero. 
b) A probabilidade de um acontecimento certo é 1. 
 
Exercício 5: 
No lançamento de um dado perfeito indica a probabilidade de obter: 
a) um número par; 
b) um divisor de 6; 

c) um número menor que 7; 
d) um número maior que 6. 

 
Exercício 6: 
Observa a figura: 

 
Estas cartas são baralhadas e voltadas para baixo. O Carlos fecha os olhos e tira uma carta à sorte. Calcula a probabilidade de 
sair: 
a) um ás; 
b) valete ou rei; 

c) não sair dama; 
d) sair carta vermelha. 

 
Exercício 7: 
Num saco existem 10 bolas numeradas de 1 a 10. A Joana vai tirar uma bola à sorte.  
Calcula a probabilidade do número da bola ser: 
a) o número 7; 
b) um número par; 
c) um número maior que 10; 

d) um número menor que 4; 
e) um número natural menor que 11; 
f) não sair divisor de 10. 

 
Exercício 8: 
Ao extrair ao acaso uma carta de um baralho de 52 cartas qual é a probabilidade de sair: 
a) uma carta de ouros? 
b) uma dama? 
c) o valete de copas? 
d) um rei ou uma dama? 

e) uma figura (dama, valete ou rei)? 
f) uma carta preta? 
g) um rei de ouros ou um 2? 
h) uma carta que não seja de copas? 
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Exercício 9: 
Recorrendo à tabela seguinte, de que constam todas as somas possíveis no lançamento de dois dados, resolve as alíneas 
seguintes: 

 
Calcula a probabilidade de obter: 
a) soma 6; b) soma 4; c) soma menor do que 3. 
 
Exercício 10: 
O maior desejo de um casal é ter três filhos. Poderá nascer: M ® menina ou R ® rapaz. Calcula a probabilidade deste casal ter: 
a) pelo menos dois rapazes; b) três meninas; c) um rapaz e duas meninas. 
 
Exercício 11: 
Numa sondagem de 1500 pessoas, concluiu-se que 390 liam regularmente o jornal A, 670 liam regularmente o jornal B e 200 
liam os dois jornais.  
a) Representa a experiência, utilizando um diagrama de Venn tendo em conta os dados do problema e os seguintes conjuntos:  
A = { pessoas que lêem regularmente o jornal A }   B = { pessoas que lêem regularmente o jornal B } 
b) Calcula a probabilidade de uma pessoa escolhida aleatoriamente ler o jornal A. 
c) Calcula a probabilidade de uma pessoa escolhida aleatoriamente ler o jornal B. 
 
Exercício 12: 
Um saco contém 5 bolas brancas e 3 vermelhas. Tirando sucessivamente e sem reposição, 2 bolas do saco, qual é a 
probabilidade de obter uma bola branca e em seguida uma vermelha? 
 
Exercício 13: 
À entrada de um restaurante self-service está fixada a seguinte ementa turística. 

 
O preço é fixo desde que a refeição seja uma sopa, um prato (carne ou peixe) e uma sobremesa. 
a) Quantas refeições diferentes ao preço fixo se pode organizar com esta ementa? 
(Constrói um diagrama em árvore) 
b) Caso uma pessoa esteja distraída e for tirando ao acaso os pratos, qual a probabilidade de: 
b1) “Não comer peixe” b2) “Comer arroz – doce” b3) “Não comer canja nem laranja” 

 
Exercício 14: 
Na turma do Carlos, com 26 alunos, alguns praticam uma modalidade desportiva: ténis, natação. Sabe-se que: 15 praticam ténis; 7 
praticam natação; 8 não praticam nenhuma modalidade. 
a) Qual a probabilidade de, ao escolher um aluno ao acaso, ele praticar apenas natação? 
b) Calcula, sob a forma de fracção e em percentagem, a probabilidade de, escolhendo um aluno ao acaso, ele praticar ténis e 
natação. 
 
Exercício 15: 
Um saco contém 5 bolas brancas e 3 vermelhas e 2 pretas. Tirando sucessivamente e sem reposição, 2 bolas do saco, qual é a 
probabilidade de obter uma bola branca e em seguida uma vermelha? 


