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ASSUNTO:  Modelos de probabilidade: probabilidade condicional

FICHA DE TRABALHO N.O9

NOME: ___________________________________________________________________________________________________  TURMA: ______________  N.O: ________

1.Sejam  A e  B dois acontecimentos tais que:

P (A) = 0,3  e  P (B ) = 0,7

Determine  P (A> B )  , sabendo que:

1.1Os acontecimentos são incompatíveis.

1.2Os acontecimentos são independentes.

1.3 P (A | B ) = 0,5

2. O sangue humano está classificado em quatro grupos distintos: A, B, AB e O. Independentemente do grupo, o

sangue pode possuir, ou não o fator Rhesus.

Se o sangue de uma pessoa possui este fator, diz-se Rhesus positivo (Rh +); se não possui este fator, diz-se

Rhesus negativo (Rh –).

Na população portuguesa, os grupos sanguíneos e os respetivos Rhesus estão repartidos da seguinte forma:

Escolhido um português ao acaso:

2.2Qual é a probabilidade de o seu grupo sanguíneo não ser O?

2.1 Sabendo que é (Rh–), qual é a probabilidade de o seu grupo sanguíneo ser A?

Adaptado de Exame Nacional

3. Considere duas caixas, A e B. 

A caixa A contém duas bolas verdes e cinco bolas amarelas. A caixa B contém seis bolas verdes e uma amarela.

Lança-se um dado equilibrado, com faces numeradas de 1 a 6.

Se sair face 1, tira-se, ao acaso, uma bola da caixa A. Caso contrário, tira-se uma bola da caixa B.

Considere os acontecimentos:

X : Sair face par no lançamento do dado.

Y : Sair bola verde.

Sem aplicar a fórmula da probabilidade condicionada, indique o valor de P (Y | X ) e, numa pequena composi-

ção (cinco a dez linhas), justifique a resposta.

Adaptado de Exame Nacional

A B AB O

Rh+ 40% 6,9% 2,9% 35,4%

Rh - 6,5% 1,2% 0,4% 6,7%
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4. Três máquinas produzem peças do mesmo tipo. Sabe-se que B produz metade de A e o mesmo que C. Além

disso, 2% das peças produzidas tanto por A como por B são defeituosas e 4% das produzidas por C também. A

produção das três máquinas é misturada e extrai-se, ao acaso, uma peça que se verifica ser defeituosa. Qual é

a probabilidade de que tal peça tenha sido produzida pela máquina A? E pela C?

5. Das cartas enviadas pelo correio, 80% demoram um dia a chegar ao seu destino e as restantes demoram dois

dias. 15% das encomendas demoram um dia, 40% demoram dois dias, 30% demoram três dias e as restantes

mais de três dias. Sabendo que o número de encomendas enviadas é o triplo do número de cartas, determine:

5.1 A probabilidade de um artigo enviado ser uma encomenda, sabendo que demorou dois dias a chegar.

5.2 A probabilidade de um artigo enviado pelo correio demorar dois dias a chegar ao seu destino.

5.3 A probabilidade que de um artigo que demorou um dia a chegar ao seu destino seja uma carta.

6. Foi feito um inquérito a um conjunto de condutores de automóveis que já tiveram um acidente sobre as cau-

sas desse acidente. As conclusões foram as seguintes:

• 15% dos acidentes provocaram a morte do condutor.

• Apenas 8% dos condutores que tiveram acidente mortal utilizava cinto de segurança.

• 5% dos condutores que utilizavam cinto de segurança tiveram acidente mortal.

Considerando, ao acaso, um dos condutores em causa, determine a probabilidade de:

6.1Usar cinto de segurança na altura do acidente.

6.2Não ter acidente mortal, sabendo que usou o cinto de segurança.

6.3 Ter acidente mortal, sabendo que não utilizou cinto de segurança.

7. Num escritório existem três impressoras, A, B e C, que têm ritmos diferentes de impressão. A probabilidade

de um ficheiro ser enviado para a impressora A é 0,5, para a B é 0,3 e para a C é 0,2. Quando a impressora ava-

ria, destrói completamente a impressão. A impressora A avaria com probabilidade 0,01, a impressora B com

probabilidade 0,03 e a impressora C com probabilidade 0,02.

7.1 Represente a informação através de um diagrama em árvore.

7.2 Sabendo que a impressão de um ficheiro foi destruída, qual a impressora que mais provavelmente rece-

beu a ordem de impressão?

8. Na final do Campeonato de Jogos Matemáticos de uma escola participaram as equipas A e B. Estima-se que

assistiram aos jogos 55% de adeptos da equipa A e que 70% destes são rapazes. Quanto à equipa B, 45% dos

seus adeptos são raparigas.

No final do Campeonato foi sorteado um dos Jogos Matemáticos entre os assistentes.

8.1 Calcule, em percentagem, a probabilidade de o jogo sorteado ser ganho por um rapaz.

8.2 Sabendo que o jogo sorteado foi ganho por uma rapariga, qual a probabilidade de ser uma adepta da

equipa A? Apresente o resultado em percentagem arredondado às unidades.

Matemática Aplicada às Ciências Sociais, 11.o ano –       TEXTO



4444

ASSUNTO:  Modelos de probabilidade: discretos e contínuos

FICHA DE TRABALHO N.O 10

NOME: ___________________________________________________________________________________________________  TURMA: ______________  N.O: ________

1. Na ponte Vasco da Gama, o número de automóveis (em centenas) que a atravessam, por minuto, é uma variá-

vel aleatória que tem distribuição de Poisson com parâmetro  λ = 3,2 

1.1Determine o número médio de automóveis que atravessam a ponte Vasco da Gama por minuto.

1.2Qual é a probabilidade que, em determinado minuto, a ponte Vasco da Gama seja atravessada por:

1.2.1Nenhum automóvel?

1.2.2 100 automóveis?

1.2.3 400 automóveis?

1.3Determine o número médio de automóveis que atravessam a ponte Vasco da Gama, por hora.

2. Numa fábrica de produtos químicos, o número de intoxicações, num certo período de tempo, é uma variável

aleatória que segue uma distribuição de Poisson. Sabe-se que a probabilidade de não haver intoxicações em

determinado mês é, aproximadamente, 0,135.

2.1Qual é o número médio de intoxicações por mês?

2.2 Determine a probabilidade de acontecerem mais do que duas intoxicações num mesmo mês.

2.3Qual é a probabilidade de, num ano, haver apenas três intoxicações?

3. Numa linha de montagem de monitores de computadores, a probabilidade de um monitor chegar ao fim da

montagem com defeito é igual a 0,012.

3.1 Determine o número médio de monitores que chegam ao fim da linha de montagem com algum defeito.

3.2 Calcule a probabilidade de, em determinado dia, o primeiro monitor a chegar ao fim da linha de monta-

gem com algum defeito seja:

3.2.1O terceiro.

3.2.2O décimo.

4. O peso de um pão de centeio especial confecionado na padaria Brites Almeida é uma variável aleatória que

varia uniformemente entre 940 gramas e 1076 gramas.

4.1Qual é o peso médio de um desses pães de centeio?
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4.2 Calcule a probabilidade de, escolhido ao acaso um desses pães de centeio especiais, ele tenha um peso:

4.2.1 Superior a 1 quilograma.

4.2.2 Inferior a 900 gramas.

4.2.3 Superior a 990 gramas, mas inferior a 1,015 quilogramas.

5. O tempo de vida, em meses, de uma lâmpada fluorescente da marca Ofuscante é uma variável aleatória que

segue uma distribuição exponencial. Sabe-se que o número médio de duração deste tipo de lâmpadas é de 

25 meses.

5.1Determine o parâmetro da distribuição.

5.2 Calcule a probabilidade de uma destas lâmpadas fluorescentes, escolhida ao acaso, ter uma duração:

5.2.1 Superior a dois anos.

5.2.2 Inferior a um ano e meio.

5.2.3 Entre 2  e  3 anos. 

6. Numa central de táxis, o tempo de espera entre dois clientes, em minutos, é aleatório e pode ser distribuído

de forma exponencial com parâmetro  λ = 0,25

6.1Determine o tempo médio de espera entre dois clientes?

6.2 Calcule a probabilidade de que o taxista que se encontra no início da fila tenha de aguardar pelo cliente

seguinte:

6.2.1Mais de 5 minutos.

6.2.2Menos de 2 minutos.

6.2.3 Entre 3,5 e 4,7 minutos. 

7. Numa fábrica de brinquedos, estima-se que 3% dos brinquedos têm defeito. Num lote de 40 brinquedos, qual

a probabilidade de que:

7.1 Estejam todos bons?

7.2 Estejam todos com defeito?

7.3Não haja mais do que um com defeito?

8. Considere que 5% dos alunos de uma turma não praticam desporto. Escolhendo 15 alunos da turma ao acaso, 

qual é a probabilidade (em percentagem com 2 c.d.) de que  dos alunos não pratiquem desporto?
1

}}

3
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ASSUNTO:  Modelo normal

FICHA DE TRABALHO N.O 11

NOME: ___________________________________________________________________________________________________  TURMA: ______________  N.O: ________

1. Seja  X uma variável aleatória que segue uma distribuição normal de valor médio igual a 25 e desvio padrão 7.

Calcule a probabilidade de:

1.1 X < 14 1.3 X > 17 1.5 16,2 < X < 18,8

1.2 X > 21 1.4 21,5 < X < 25 1.6 17 < X < 29,3

2. O tempo que um operário demora a realizar uma determinada tarefa é uma variável aleatória com distribui-

ção normal de valor médio igual a 72 minutos e desvio padrão igual a 12 minutos.

2.1Determine a probabilidade de o operário demorar, na realização da tarefa:

2.2.1Menos de 65 minutos. 2.2.2Mais de 93 minutos. 2.2.3 Entre 63 e 78 minutos.

2.2 Calcule quantas horas, no máximo, o operário demora a realizar a tarefa, sabendo que a probabilidade de

tal acontecer é 0,0054.

2.3 Se a probabilidade do operário demorar mais de  h horas é 0,2525, determine esse número de horas. 

3. Na reprografia de uma escola existe uma fotocopiadora, cujo número de avarias por dia é aleatório e segue

uma distribuição de Poisson, cujo parâmetro é  λ = 0,2

Determine a probabilidade de a fotocopiadora, num ano (365 dias) ter:

3.1 76 avarias. 3.2Menos de 70 avarias. 3.3 Entre 70 e 75 avarias.

4. O tempo, em minutos, que um aluno demora a resolver um determinado exercício é uma variável aleatória

que pode modelar-se por uma normal. Sabe-se que a probabilidade de um aluno demorar menos de cinco

minutos é igual a 0,0062 e que a probabilidade de demorar mais de doze minutos é igual a 0,3085.

4.1Determine o tempo médio necessário para a resolução do referido exercício e o respetivo desvio padrão.

4.2 Calcule a probabilidade de um aluno, escolhido ao acaso, demorar, na resolução do exercício: 

4.2.1Mais de 15 minutos. 4.2.2 Entre 7 e 14 minutos. 4.2.3Menos de 8 minutos.

5. Numa distribuição normal, calcule a probabilidade de um determinado valor da variável aleatória se encon-

trar em cada um dos intervalos seguintes (apresente os resultados em percentagem com valores arredonda-

dos a duas casas decimais):

5.1 ]xw – σ, xw + σ[ 5.2 ]xw – 2σ, xw + 2σ[ 5.3 ]xw – 3σ, xw + 3σ[
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ASSUNTO:  Estimação pontual. Distribuição de amostragem da média

FICHA DE TRABALHO N.O 12

NOME: ___________________________________________________________________________________________________  TURMA: ______________  N.O: ________

1. Realizou-se um estudo que visava saber o peso médio de uma adolescente de 18 anos. A amostra recolhida

contemplava jovens, do sexo feminino, de todo o país, tendo-se obtido um peso médio amostral igual a 57 kg.

1.1Qual é o parâmetro? 1.2Qual é a estatística?

2. De uma população fazem parte apenas cinco elementos: 3, 6, 9, 12 e 15.

2.1 Calcule o valor médio e o desvio padrão populacional (3 c.d.).

2.2 Determine todas as amostras de dimensão 2 que é possível definir com os elementos da população.

2.3Defina a distribuição de amostragem da média.

2.4 Calcule a média da distribuição de amostragem da média.

2.5O que se pode concluir quanto ao estimador? Justifique.

2.6 Calcule o erro padrão.

3. Considere novamente a população do exercício anterior: 3, 6, 9, 12 e 15.

3.1Determine todas as amostras de dimensão 3 que é possível definir com os elementos da população.

3.2 Defina a distribuição de amostragem da média.

3.3 Calcule a média da distribuição de amostragem da média.

3.4 Calcule o erro padrão.

3.5 Compare os resultados obtidos neste exercício com os obtidos no exercício anterior. Tire conclusões rela-

tivamente ao aumento da dimensão da amostra.

4. Uma determinada raça de cães tem uma altura média igual a 45 centímetros e um desvio padrão igual a 10

centímetros. Caracterize a distribuição de amostragem da média, no que diz respeito à média e ao desvio

padrão (2 c.d.), para uma amostra de 50 desses cães.

5. Uma empresa de telemarketing telefona aleatoriamente a assinantes da rede fixa, para fazer sondagens. Em

cada 250 telefonemas, apenas 75 das pessoas que atendem colaboram com o seu interlocutor. Determine

uma estimativa pontual da proporção de pessoas que não colaboram nas sondagens de telemarketing.
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6. Recolheu-se uma amostra de 120 dispositivos eletrónicos da produção mensal de uma fábrica. Sabendo que 

o número de dispositivos defeituosos por mês é uma variável aleatória que segue uma distribuição de Poisson

de parâmetro  λ = 12 :

6.1Determine uma estimativa do número médio de dispositivos defeituosos por mês.

6.2 Calcule uma estimativa do erro padrão. Apresente o resultado final arredondado às centésimas.

7. A altura de uma determinada espécie de planta tem um valor médio de 134 centímetros e desvio padrão

igual a 27 centímetros.

7.1Determine a média e o desvio padrão (3 c.d.) da distribuição de amostragem da média para amostras de

dimensão 40.

7.2 Calcule a probabilidade de a média da distribuição de amostragem da média assumir um valor (apresente

os resultados finais em percentagem arredondados às centésimas e nos cálculos intermédios utilize 4 c.d.):

7.2.1 Superior a 145 cm.

7.2.2 Entre 128 cm e 140 cm.

7.2.3 Inferior a 130 cm.

7.3 Calcule a probabilidade de que a diferença entre o valor médio e a média da distribuição de amostragem

da média seja inferior a seis décimas
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