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Matemática – 9.º Ano  -  2013/2014 Ficha de Trabalho n.º2 – Preparação para o 1.º Teste de Avaliação 
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1ª Parte - Probabilidades 
 

1. Uma caixa tem 5 bolas encarnadas e 3 verdes. 
Queremos saber a probabilidade de retirar em duas 
extrações consecutivas, ou seja, sem reposição: 
(1.1) duas bolas encarnadas; 
(1.2) duas bolas de cores diferentes; 
(1.3) pelo menos uma bola verde. 
 

2. Sendo 𝐴 = {1,2,4} e 𝐵 = {2,3,5}, escreve os 
acontecimentos: 
(2.1) �̅� (2.2) 𝐵�  (2.3) 𝐴⋃𝐵 
(2.4) 𝐴⋂𝐵 (2.5) 𝑨� ∪ 𝐵�  (2.6) �̅� ∩ 𝐵�  
 

3. Na turma do Sérgio há 18 raparigas. Escolhido ao 
acaso um aluno dessa turma, a probabilidade de ser 
rapaz é 1

3
. Quantos alunos tem a turma? 

 

4. Numa festa estão 30 pessoas. Treze bebem sumo, 
quinze bebem bebidas alcoólicas e sete não bebem 
nada. 

 
 

Qual é a probabilidade de escolhendo uma pessoa ao 
acaso, ela tenha bebido uma bebida alcoólica e um 
sumo?  
 

5. Numa caixa estão trinta e seis bombons com 
recheio: 1

9
  têm recheio de avelã, 2

3
  têm recheio de 

café e os restantes têm recheio de licor. Qual é a 
probabilidade de "ao retirar da caixa um bombom, ao 
acaso, sair um bombom com recheio de licor" ? 
 

6. 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»? 
 

7. Numa caixa há 36 chocolates embrulhados em 
prata vermelha e 12 chocolates embrulhados em 
prata branca. 
(7.1) Retira-se, ao acaso, um chocolate da caixa. 
Determine a probabilidade, sob a forma de fração 

irredutível, do chocolate estar embrulhado em prata 
vermelha. 
(7.2) Se tirarmos ao acaso dois chocolates da caixa, 
qual é a probabilidade dos chocolates estarem 
embrulhados em pratas de cores diferentes? 
Apresente o resultado sob a forma de fração 
irredutível. 
 

8. Para realizar um sorteio em que o primeiro prémio 
era uma viagem, foram feitos e vendidos 2600 
bilhetes. Quantos bilhetes tem de comprar a Miriam 
para que a probabilidade de ganhar a viagem seja de 
2,5%? 
 

9. O Luís verificou que menos de metade das vezes 
que vê televisão depois das 22 horas chega atrasado à 
escola, no dia seguinte. Considera a seguinte questão: 
“Escolhendo ao acaso um dia em que o Luís vê 
televisão depois das 22 horas, qual é a probabilidade 
de ele chegar atrasado à escola, no dia seguinte?” 
Dos três valores que se seguem, dois nunca poderão 
ser a resposta correta a esta questão. Quais?  

3
5
         6

5
        2

5
 

Justifica a tua resposta. 

 

10. No frigorífico do Bruno estão gelatinas da mesma 
marca e de três sabores: morango, ananás e banana. 
A probabilidade de tirar, ao acaso, uma gelatina de 
morango é 1

5
 e de tirar uma gelatina de banana é 1

3
. 

Sabendo que há 14 gelatinas de ananás, determina 
quantas gelatinas há ao todo no frigorífico. 
Apresenta todos os cálculos que efetuaste. 
 

11. Seja S o espaço de resultados de uma experiência 
aleatória que consiste em lançar um dado, com as 
faces numeradas de 1 a 6, e registar o número da face 
que ficou voltada para cima. 
(11.1) Identifica o espaço de resultados, S. 
(11.2) Considera os seguintes acontecimentos: 
  A: «sair um número ímpar» 
  B: «sair um número maior que 4» 
Escreve os acontecimentos: 
(a) �̅� (b) 𝐴⋃𝐵 (c) �̅� ∩ 𝐵 
(11.3) Escreve um acontecimento C de S de modo que: 
(a)   A e C sejam acontecimentos disjuntos. 
(b)   B e C sejam acontecimentos complementares. 
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(c)   A C∪  seja um acontecimento certo. 
 

12. Num cesto há molas da roupa de três cores: 
vermelhas, azuis e verdes. 
Sabe-se que a probabilidade de tirar uma mola 
vermelha é 1

6
  e a probabilidade de tirar uma mola azul 

é 1
3
.  

Sabendo que o cesto tem 15 molas verdes, determina 
quantas molas tem de cada uma das outras cores. 
 

13. Sejam A e B dois acontecimentos, disjuntos, de 
uma determinada experiência aleatória. Sabe-se 
também que 𝑃(�̅� ) = 1

2
  e 𝑃(𝐵) = 1

4
.  

De acordo com essas informações, calcula: 
(13.1) ( )P A   (13.2) ( )P B  
(13.3) ( )P A B∩  (13.4) ( )P A B∪  
(13.5) ( )P A B∪  
 

14. Uma caixa contém bombons com três tipos de 
chocolate: chocolate branco, chocolate preto e 
chocolate de leite. 
A probabilidade de tirar, ao acaso, um bombom de 
chocolate preto é 1

3
  e a probabilidade de tirar um 

bombom de chocolate branco é 0,25. 
Na caixa há 15 bombons de chocolate de leite. 
(14.1) Mostra que na caixa há 36 bombons. 
Apresenta os cálculos que efetuares. 
(14.2) Qual é a probabilidade de retirar um bombom 
da caixa que: 
(a) não seja de chocolate de leite? 
(b) não seja de chocolate preto ou não seja de 
chocolate de leite? 
(c) não seja de chocolate preto e não seja de 
chocolate de leite? 
(d) seja de chocolate preto ou não seja branco? 
 
15. Num saco foram colocados cinco autocolantes de 
duas cores diferentes: 2 cor de laranja (L) e 3 azuis (A). 
Considera a experiência aleatória que consiste em 
retirar, ao acaso, sucessivamente e sem reposição, 
dois autocolantes do saco e registar a cor dos 
autocolantes que saíram. 
Determina a probabilidade de: 
(15.1) sairem dois autocolantes azuis; 
(15.2) sair um autocolante de cada cor; 
(15.3) sair um autocolante azul e um cor de laranja, 
por esta ordem. 
 
16. A Mónica e o Ângelo estão a atirar 
simultaneamente duas moedas ao ar, uma de €1 e 
outra de €2.  

A Mónica diz: ”É mais provável que saiam duas faces 
Nacional ou duas faces Euro do que saia uma face 
Nacional e uma face Euro”.  
Ângelo: “Estás enganada, ambas as situações 
acontecem com a mesma probabilidade”. Quem tem 
razão?  
 
17. Sejam S o espaço de resultados, e A e B dois 
acontecimentos de S, associados a uma certa 
experiência aleatória. Sabe-se que: 
P (A) = 25% P (A ∪ B) = 60% A e B são disjuntos. 
Qual é o valor de P (B)? 
 

2ª Parte - Estatística 
 

18. Foi realizado um inquérito acerca do número de 
livros que cada um dos alunos de uma turma tinha 
lido nas férias. Os resultados do inquérito estão 
representados no gráfico de barras que se segue: 

 
Em média, quantos livros foram lidos por aluno? 
 
19. Um grupo de alunos do 9º ano foi questionado 
acerca do número de livros de aventuras que 
possuem, tendo-se registado 10, 15, 15, 17, 23, 25, 14, 
32, 19, 23, 28, 15. 
(19.1) Qual é o número mediano de livros que os 
jovens têm? 
(19.2) Coloca a mediana, a média e a moda por ordem 
crescente. 
(19.3) O Flávio chegou mais tarde, e a sua resposta foi 
acrescentada às dos seus colegas. Ao incluir a resposta 
do Rui, a distribuição passou a ser bimodal. Quantos 
livros de aventuras tem o F?lávio 
 

20. Um dos trabalhos realizados pelo Ronaldo para a 
disciplina de Matemática consistiu em fazer o registo 
das idades dos alunos do 9.º ano da sua escola e em 
elaborar um gráfico da distribuição dos alunos por 
idades. 
O gráfico que o João elaborou está correto. 
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Qual é a média das idades dos alunos do 9.º ano da 
escola do Ronaldo?  
 

21. A pedido da Filomena, todas as pessoas 
convidadas para a sua festa de aniversário vão levar, 
pelo menos, um CD de música. A Filomena perguntou 
a todos os seus convidados quantos CD tencionava 
cada um deles levar, e fez uma lista onde escreveu 
todas as respostas. Depois de ordenadas, todas as 
respostas, por ordem crescente, são as seguintes:  

1; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 5. 
Sabendo que a mediana de todas as respostas dadas é 
4, quantas pessoas foram convidadas para a festa de 
aniversário da Filomena?  
 

22. Um dos trabalhos realizados pelo Bruno e pela 
Inês para a disciplina de Matemática consistiu em 
fazer o registo das idades dos alunos do 9.º ano da sua 
escola, elaborar um gráfico da distribuição dos alunos 
por idades e determinar a média das idades dos 
alunos. Depois de recolherem os dados, o Ronaldo e a 
Helena combinaram que o Ronaldo ia elaborar o 
gráfico e a Helena ia determinar a média. 
A Figura 1 mostra o gráfico elaborado pelo Ronaldo. 

 
O gráfico não está completo, pois o Ronaldo 
esqueceu-se de considerar os alunos com 16 anos. 
A média das idades, corretamente obtida pela Helena, 
é 14,5 anos. Quantos alunos com 16 anos frequentam 
o 9.º ano na escola do Ronaldo e da Helena? 
Mostra como chegaste à tua resposta. 
 

23. A Beatriz tem quatro irmãos. A média das alturas 
dos quatro irmãos da Beatriz é 1,25 metros. 
A altura da Beatriz é 1,23 metros. 

Qual é, em metros, a média das alturas dos cinco 
irmãos? Mostra como chegaste à tua resposta. 
 

3ª Parte – Números Racionais 
 

24. Qual destes pares de números representam 
dízimas infinitas periódicas ? 
(A) 1

7
 𝑒 2, (45) (B) 1

7
   e  𝜋

2
 

(C) 2, (45) 𝑒 𝜋
2

 (D) 1,2 𝑒 2, (45)  
 

25. Considera o conjunto 

𝑆 = ��1
4

;  � 1
64

3 ; √273 ;  √27�. 

Qual dos números do conjunto S é uma dízima infinita 
não periódica? 
 

26. Considera o número (−100)−2013. A potência de 
expoente positivo equivalente é: 

(A)      (−100)2013 (B)      1002013 

(C)      �− 1
100

�
2013

 (D)      � 1
100

�
2013

 
Justifica a tua resposta. 
 
27. Resolve a seguinte equação, apresentando todos 
os cálculos efetuados. 

2𝑥 −
𝑥 + 4

3
= −(2𝑥 + 1) −

𝑥
4

 

28. Considera o conjunto: 
A = �−8; −√27; 3

7
 ;  π ;  √81�.  

Quais os números irracionais presentes no conjunto  
A? 
(A)     −√27 e  𝜋 (B)      −√27 e  √81 
(C)      𝜋 e √81 (D)      3

7
 e √81 

Justifica a tua resposta 
 

29. escreve um número compreendido entre 3,14 e 𝜋.  
 
30. Qual dos números seguintes é maior do que − 7

11
? 

Transcreva a letra da opção correta. 
(A) −0,6363 (B) −0,637 (C) −0,64 (D) −0,7 
 

31. Escreve cada uma das seguintes potências sob a 
forma de potências de expoente positivo e, em 
seguida, calcula o seu valor: 

(a)   5−1 (b)   (0,5)−4 

(c)   �− 4
3
�
−3

 (d)   �− 1
10
�
−2

 

 
Bom Trabalho! A professora  
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