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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 09  

DISCIPLINA MACS/ Matemática 
ANO(S) 

11º  e 2º 
F 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Conhecer e aplicar conceitos de probabilidades; 
 

• Realizar experiências aleatórias e usar simulações para criar 
distribuições de probabilidades;  

 
 

• Utilizar modelos discretos no cálculo de probabilidades.  

 

 

Título/Tema do Bloco 

Probabilidades – Resolução de exercícios 
 

Probabilidades e Estatística/ Probabilidade 
MACS / 2.º ano de Formação  

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Acontecimentos Independentes   

Considere nas famílias de casais portugueses com 3 filhos os acontecimentos: 

A: “ O casal, tem, no mínimo uma rapariga”. 

B: “O casal tem os três filhos do mesmo género”. 

Adaptado de Máximo  MACS 11, Porto Editora 

Representar a situação através de um diagrama de árvore: 

Secundário

/ 11.ºano 
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Determine os valores das probabilidades: 

 

 

 

 

 

 
 

 
2. Teorema da Probabilidade Total   

Durante um festival, após o último concerto ocorria sempre um espetáculo de fogo 

de artifício.   

No último dia do festival, verificou-se que:  

• 60% do público assistiu ao 1.º concerto do dia; 

• 48% do público assistiu ao 1.º concerto do dia e viu o fogo de artifício; 

• do público que não assistiu ao 1.º concerto do dia, 30% não viu o fogo de 

artifício. 

Qual é a probabilidade de uma pessoa, escolhida ao acaso, que foi ao último dia 

de festival não ter visto o fogo de artifício? 

Secundári

o/ 11.ºano 
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Adaptado de Exame MACS  2020– 1.ª Fase 

Representar a situação através de diagrama em árvore: 

Considere os acontecimentos: 

C→ Assistir ao primeiro concerto; 

𝐶̅→ Não Assistir ao primeiro 

concerto; 

V → Ver o fogo de artifício; 

�̅� → Não ver o fogo de artifício. 

 

 

 

 

Para calcular 𝑃(𝑉|𝐶) temos que ter em atenção que:  

𝑃( C ∩ 𝑉) = 48% <=> 

<=> 𝑃(𝐶) × 𝑃(𝑉|𝐶) = 48% <=> 

<=> 𝑃(𝑉|𝐶)= 
48%

60%
<=> 𝑃(𝑉|𝐶)=80%. 

Qual é a probabilidade de uma pessoa, escolhida ao acaso, que foi ao último dia 

 de festival não ter visto o fogo de artifício? 

𝑃(V̅ ) = 𝑃(V̅ ∩  C ) + 𝑃(V̅ ∩  �̅� ) 

Pelo Teorema da probabilidade total: 

𝑃(V̅) = 𝑃(C) × 𝑃(V̅| C) + 𝑃(𝐶̅) × 𝑃(V̅|𝐶̅) 

𝑃(V̅)=0,60×0,20+0,40×0,30=0,12+0,12=0,24 

A probabilidade de não ter visto o fogo de artifício é 24%. 
 

 
3. Regra de Bayes   

Em 2000, realizou-se um estudo sobre o número de encartados e conclui-se que: 

• 40% dos condutores do sexo masculino conduzem automóveis a 

gasóleo; 

• 70% dos condutores do sexo feminino não conduzem automóveis a 

gasóleo; 

• A percentagem de mulheres entre os condutores encartados foi de 

57%. 

Qual é a probabilidade de o encartado ser do sexo feminino, sabendo que não 

conduz um automóvel a gasóleo? 

 Apresente o resultado sob a forma de dizima, arrendado às centésimas. 

Adaptado de Exame MACS  2015– 1.ª Fase 

 

Representar a situação através de diagrama em árvore: 

Secundári

o/ 11.ºano 
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Considere os acontecimentos: 

𝐺→ Conduzir carro a gasóleo; 

�̅�→Não conduzir carro a gasóleo. 

 

 

 

 

 

Qual é a probabilidade de o encartado ser do sexo feminino, sabendo que não 

conduz um automóvel a gasóleo? 

𝑃(𝐹|�̅�) =
𝑃(𝐹∩�̅�)

𝑃(�̅�)
=

𝑃(�̅�|𝐹)×𝑃(𝐹)

𝑃(�̅�|𝐹)×𝑃(𝐹)+𝑃(�̅�|𝑀)×𝑃(𝑀)
=

0,70×0,57

0,70×0,57+0,60×0,43
≈ 0,61 

 
 
4. Distribuição de Probabilidade   

A Maria fez 100 rifas, numeradas de 1 a 100, e sorteou um dos números. 

Sabe- se que: 

• A rifa sorteada vale 50€; 

• As rifas com os números anterior e seguintes ao número sorteado 

valem 5€; 

• As restantes não valem nada. 

Seja X a variável aleatória “valor, em euros,  ganho nas rifas” 

Definir a distribuição de probabilidade associada a esta variável aleatória. 

Adaptado de Máximo  MACS 11, Porto Editora 

 

 
 

Secundári

o/ 11.ºano 

 

 

 
5. Distribuição de Probabilidade   

Um casal, ambos com olhos castanhos, pretende ter dois filhos biológicos. 

Supõe que:  

• a probabilidade de qualquer filho ter olhos castanhos é igual 

a 
3

4
 ; 

Secundári

o/ 11.ºano 
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• a probabilidade de qualquer filho ter olhos azuis é igual a 
1

4
 . 

Seja Y a variável aleatória: “numero de filhos do casal, com olhos azuis”. 

Adaptado de Teste Intermédio de Matemática B, maio 2010 

Representar através de um diagrama em árvore a situação: 

Considere os acontecimentos: 

 

𝐴1→ Primeiro filho ter olhos azuis; 

𝐴1
̅̅ ̅→ Primeiro filho não ter olhos azuis; 

𝐴2→ Segundo filho ter olhos azuis; 

𝐴2
̅̅ ̅→ Segundo filho não ter olhos azuis. 

 

 

Construa a tabela de distribuição da variável aleatória Y. 

 
 

 

 


