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COLÉGIO PAULO VI 
Ficha de Avaliação de Matemática 

 14 de Novembro de 2005                         12º ano 
 Nome:...............................................................................nº:....... Turma: ...........
                    
Para cada uma das questões do grupo I seleccione a resposta correcta de entre as 
alternativas que lhe são apresentadas e escreva na folha de teste a letra que 
corresponde à sua opção. 
Atenção! Se apresentar mais de uma resposta, ou resposta ambígua, a questão será 
anulada. 

Grupo I 
1. Sejam A  e B  dois acontecimentos, definidos num mesmo espaço amostral Ω , 

tais que: 7,0)()( == BpAp   e Ω=∪ BA . 

Qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

(A) 28,0)( =∩ BAp    (B) 4,0)( =∩ BAp   

(C) 0)( =∩ BAp    (D) 49,0)( =∩BAp  

 

2.     Um dado está viciado, de modo que a probabilidade de sair “1” é tripla da  

        probabilidade de sair qualquer outra face. A probabilidade de sair 1 é: 

 (A) 3 (B) 
8
3    (C) 

6
3   (D) 

5
1  

 
3.    Numa caixa estão 6 disquetes iguais, 2 delas contêm programas de Matemática,   

       3 contêm jogos e a restante contem trabalhos de Português. Tira-se ao acaso  

      uma disquete. Em seguida, sem repor a primeira, tira-se nova disquete ao    

      acaso. 

      A probabilidade de que as duas disquetes contenham jogos é cerca de : 

     (A)  20%   (B)  17%   (C)  25%    (D)  30%  
 
4. A caixa A tem sete bolas verdes e cinco amarelas, e a caixa B tem seis bolas   

   verdes e seis bolas amarelas. Escolhe-se, ao acaso, uma caixa e em seguida   

   tira-se uma bola. Seja: 

   X:” A caixa escolhida é A” 

   Y:” A bola escolhida é verde” . 

A probabilidade condicionada p(Y/X) é: 

     (A) 
12
5    (B) 

12
7   (C) 

24
7   (D) 

24
13    
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5. O produto dos dois primeiros elementos de uma linha do triângulo de Pascal é 27. 

   Qual é o sétimo elemento da linha seguinte? 

  (A) 296010    (B)1184040   (C)376740  (D) 98280  

 

6. A figura representa parte da planta das ruas de uma   
      cidade.      R – Casa do Rui 
        M – Casa da Mónica 
        G – Ginásio 
    O Rui e a Mónica, quando vão de casa para o     
    Ginásio, utilizam as ruas só no sentido Oeste – Este e  
    Sul – Norte.  
    O Rui, numa deslocação de casa para o Ginásio,    
    escolhe o percurso ao acaso.   
    Quantos são os caminhos possíveis de casa do Rui até     
    ao Ginásio, passando por casa da Mónica?   
 

(A) 3
8

5
8 CC × .   (B) !3!5×   

(C) 1
3

2
5 CC ×     (D) Nenhuma das   

                                                    respostas anteriores. 
 
 

7. No desenvolvimento de 
10

2
4 1







 +

x
x , o termo que tem coeficiente 5

10C  tem parte    

    literal: 
 (A) 25x   (B) 15x    (C) 10x    (D) 5x  
 

Grupo II 
 

1. Numa das faces de uma moeda colou-se uma etiqueta com o número 1 e na 

outra face uma etiqueta com o número -1. Considere que a moeda 

permaneceu equilibrada. Lançou-se três vezes a moeda ao ar e considerou-se 

o número da face voltada para cima. 

1.1 Defina, em extensão, um espaço de resultados associado a esta 

experiência. 

1.2 Considere os acontecimentos: 

A:” o produto dos três números é negativo” 

B:” no primeiro lançamento saiu -1” 

C:”saiu, pelo menos duas vezes, a face -1” 

1.2.1 Defina, em extensão, os acontecimentos CBeCBB \, ∩ . 

1.2.2 Calcule ( ) )/(,)( CApeCApAp ∩ . 

 

G

R

M
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2. Numa firma, 60% dos funcionários são homens. A probabilidade de um 

funcionário do sexo masculino renovar o contrato é 30%, enquanto que apenas 

20% das mulheres terão  o seu contrato renovado. Escolhendo um funcionário 

dessa firma, ao acaso, qual a probabilidade de: 

2.1 ser mulher e ter o seu contrato renovado? 

2.2 ser homem, sabendo que não vai ter o seu contrato renovado? 

 

3. Uma turma X tem 25 alunos: 15 rapazes e 10 raparigas. Para organizar a 

viagem de finalistas vai constituir-se uma comissão de três elementos. 

3.1 Quantas comissões diferentes podem ser constituídas se a Marta que é a 

delegada de turma tiver que fazer parte? 

3.2 Sendo a comissão constituída ao acaso qual a probabilidade de ser uma 

comissão não constituída só por rapazes nem só por raparigas?  

4. Considere todos os números de quatro algarismos diferentes, começados por 

três. 

4.1 Quantos desses números são pares? 

4.2 Quantos são os números em que a soma dos algarismos é ímpar? 

 

5. Sejam A e B dois acontecimentos possíveis de uma experiência aleatória. 

Sabendo que A e B são independentes, prove que: 

( ) ( ) )()( BpBpApBAp =×+∩  

 

6. Considere um prisma regular em que cada base tem n  lados. Numa pequena     

composição, justifique que o número total de diagonais de todas as faces do 
prisma  (incluindo as bases) é dado por  ( ) nnCn 22 2 +− . 

 
 
 

FIM 
 

 
 

Cotações 
 

Questão 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Grupo I 
Cotação 9 9 9 9 9 9 9 63 pontos 

 
Questão 1.1 1.2.1 1.2.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5. 6. Grupo II 
Cotação 10 15 17 10 15 10 15 10 10 12 13 137 

pontos 
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