
4. A Vanda decidiu investir na leitura durante as férias em casa da sua avó. Com esse objectivo, resolveu

seleccionar dois livros da biblioteca da sua avó, de entre os seus três géneros preferidos: policial,

aventura e romance de ficção científica.

Na biblioteca da sua avó, os livros pretendidos estão distribuídos por duas estantes, uma contendo

apenas romances de ficção científica e a outra com 15 livros policiais e 20 livros de aventuras.

4.1. A avó da Vanda sugeriu-lhe que fizesse, da seguinte forma, a selecção da estante de onde quer

retirar o primeiro livro: lançar dois dados equilibrados, numerados de 1 a 6, e registar a soma das

pontuações das faces voltadas para cima. Caso a soma das pontuações seja um múltiplo de cinco, a

Vanda escolherá um livro da estante que contém os romances de ficção científica. Caso contrário,

seleccionará um livro da outra estante.

Qual é a probabilidade de a Vanda vir a seleccionar o primeiro livro para ler da estante que só

contém romances de ficção científica?

Apresente o resultado na forma de fracção.

Sugestão: Pode ser-lhe útil construir uma tabela de dupla entrada.

4.2. Afinal, a Vanda preferiu seleccionar os dois livros da estante que contém os livros policiais e de

aventuras.

Os livros estavam numerados de 1 a 35, sendo os primeiros 15 números referentes aos livros

policiais e os restantes aos livros de aventuras. Por isso, a Vanda decidiu colocar, dentro de um saco

opaco, as peças do jogo «loto», numeradas de 1 a 35, e retirar, ao acaso, sucessivamente e sem

reposição, duas dessas peças.

Em cada uma das tiragens, a Vanda observou o número da peça retirada e seleccionou o livro com

número igual ao dessa peça.  

Seja X a variável aleatória que representa o número de livros policiais seleccionados.

Através de uma tabela, apresente a distribuição de probabilidade (função massa de probabilidade)

da variável aleatória X, que representa o número de livros policiais seleccionados pela Vanda.

Apresente as probabilidades na forma de fracção.

Na construção da tabela de distribuição de probabilidade, percorra as seguintes etapas:

• identifique os valores que a variável aleatória X pode tomar;

• determine, para cada um desses valores, a probabilidade que lhe está associada.
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 4. 

4.1.

 

Registe‐se numa tabela de dupla entrada os resultados possíveis da soma das pontuações das faces 
voltadas para cima ao lançar dois dados numerados de 1 a 6. 

Soma 
Dado 1 

1  2  3  4  5  6 

D
ad

o 
2 

1  2  3  4  5  6  7 

2  3  4  5  6  7  8 

3  4  5  6  7  8  9 

4  5  6  7  8  9  10 

5  6  7  8  9  10  11 

6  7  8  9  10  11  12 
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Para que a Vanda seleccione um romance de ficção científica, a soma das pontuações tem de ser um 
múltiplo de cinco. Pela observação da tabela, o conjunto dos múltiplos de cinco é  5, 10 . A probabi‐
lidade de obter um múltiplo de cinco, no lançamento de dois dados equilibrados registando a soma 

das pontuações das faces voltadas para cima, é   uma vez que há 7 múltiplos de cinco, assinalados 

na tabela, num total de 36 casos possíveis. 
 

4.2.   ‐ “Número de livros policiais seleccionados numa estante que contém livros policiais numerados 
de 1 a 15 e de aventuras numerados de 16 a 35”. 
 
 pode tomar os valores: 

 Zero – não são seleccionados livros policiais, ou seja, são seleccionados dois de aventuras; 
 Um  –  é  seleccionado  um  livro  policial  e  um  de  aventura  (não  necessariamente  por  esta 

ordem); 
 Dois – são seleccionados dois livros policiais. 

Calculem‐se as respectivas probabilidades: 

   0         

Tanto na primeira  como na  segunda  extracção,  são  retiradas duas peças  com números  com‐
preendidos entre 16 e 35. Na primeira extracção há 20 peças favoráveis num total de 35 possí‐
veis e na segunda já só há 19 em 34 (uma vez que não há reposição da primeira peça). 

   1              

Dois casos a considerar: sair livro policial seguido de aventura ou sair livro de aventura seguido 
de policial. No primeiro  caso, uma peça  favorável  à primeira  extracção  é  uma peça  com um 
número compreendido entre 1 e 15, num total de 35 possíveis, na segunda extracção uma peça 
favorável é uma peça com um número compreendido entre 16 e 35 num total de 34 peças pos‐
síveis. No segundo caso, uma peça favorável à primeira extracção é uma peça com um número 
compreendido entre 16 e 35, num total de 35 possíveis, na segunda extracção uma peça favorá‐
vel é uma peça com um número compreendido entre 1 e 15, num total de 34 peças possíveis. 

   2       . 

Tanto na primeira  como na  segunda  extracção,  são  retiradas duas peças  com números  com‐
preendidos entre 1 e 15. Na primeira extracção há 15 peças favoráveis num total de 35 possíveis 
e na segunda já só há 14 em 34 (uma vez que não há reposição da primeira peça). 
 

Número de livros Poli‐
ciais 

0  1  2 

Probabilidade asso‐
ciada 

38
119

 
60
119

 
21
119

 

 

 


