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Grupo I 

• As cinco questões deste grupo são de escolha múltipla. 
 
• Para cada uma delas, são indicadas quatro alternativas, das quais só uma está correcta. 
 
• Escreva na sua folha de respostas, a letra correspondente à alternativa que seleccionar para 
cada questão. 
 
• Se apresentar mais do que uma resposta, a questão será anulada, o mesmo acontecendo se 
a letra transcrita for ilegível. 
 
• Não apresente cálculos. 
 

1. No final de uma festa da escola sobraram 6 garrafas de sumo, 4 de 

laranja, 1 de maça e 1 de ananás. Para descansar as 6 pessoas que 

trabalharam no bar decidiram beber cada uma, um sumo. De quantas 

formas diferentes podem ser distribuídos os 6 sumos pelas 6 pessoas? 
 

(A) 15   (B) 30   (C) 360  (D) 720 

     

2. Num torneio de ténis de mesa do campeonato inter-escolas, estão os 

campeões de 12 escolas. Na abertura do torneio cada participante 

cumprimentou os restantes com um aperto de mão. Quantos apertos de 

mão se deram? 
 

(A) 12
11C   (B) 12

2C   (C) 12
2A   (D) 12!  

 
3. Seja S o conjunto de resultados associado a uma experiência aleatória. 

Sejam A e B dois acontecimentos ( A S⊂  e B S⊂ ).  

Sabe-se que: 

( ) 0, 2P A B∩ =      ( )\ 0,5P A B =      ( ) 0,8P A B∪ =   

Qual é o valor de ( )P B ? 
 

 (A) 0,2   (B) 0,3   (C) 0,4   (D) 0,5 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALCÁCER DO SAL 
 

Teste de Avaliação



 

4. De um baralho de 40 retira-se aleatoriamente uma. Para qual dos 

seguintes pares de acontecimentos desta experiência aleatória, é 

verdadeira a afirmação    ( )| 25%P G H =  ? 

(A) G:«Sair carta de copas»    e   H:«Sair carta com figura» 

(B) G:«Sair carta com figura» e   H: «Sair carta de copas»     

(C) G:«Sair um ás»    e   H:«Sair carta vermelha» 

(D) G:« Sair carta vermelha»    e   H:« Sair um ás» 

 

 

5. Considere duas linhas consecutivas do Triângulo de Pascal, das quais 

se reproduzem apenas alguns elementos:  
 …   a             b          2600    … 

    …   80 730    17 550   … 
 Indique o valor de a. 

 

(A) 14 950  (B) 40 365  (C) 65 780   (D) 78130  
                                                                                                                                                

 

Grupo II 
Nas questões deste grupo apresente o seu raciocínio de forma clara, indicando todos os cálculos 
que tiver de efectuar e todas as justificações necessárias. 
 
Atenção: quando não é apresentada a aproximação que se pede para um resultado, pretende-se 
sempre o valor exacto. 
 

 

1. Num festival de doçaria, 30 % dos doces são conventuais dos quais 

metade é apresentada por doçarias algarvias. Doces apresentados por 

doçarias de fora do Algarve e que não sejam conventuais são 52%.  

1.1 Se seleccionarmos um doce ao acaso qual é a probabilidade de não 

ser fabricado no Algarve (indique o resultado sobre a forma de 

fracção irredutível)? 

1.2 O doce mais original do festival não é conventual. Qual a 

probabilidade de ser fabricado no Algarve (indique o resultado sobre 

a forma de fracção irredutível)? 



 

2. O Joaquim comprou 5 CD’s diferentes para oferecer aos 3 primos e a 2 

tios no Natal. Cada um dos CD’s escolhidos é adequado para uma única 

pessoa. Como pediu para os embrulharem e não colocou qualquer 

etiqueta, não consegue distinguir nenhum dos destinatários de cada 

embrulho, por estes serem iguais. 
 

2.1 De quantas formas diferentes pode o Joaquim distribuir os 

embrulhos pelos tios e primos, por forma a que pelo menos os tios 

recebam o CD adequado (explique a sua resposta)? 
 

2.2 Se o Joaquim decidir desembrulhar os CD’s  e só depois oferecê-los, 

qual é a probabilidade de que o primeiro a ser desembrulhado se 

destine a um tio e o segundo se destine ao outro tio (apresente o 

resultado sob a forma de fracção irredutível)?  
 

2.3 Se fossem 4 prendas e 4 parentes e a distribuição fosse aleatória, 

qual era a probabilidade de que ninguém recebesse o CD adequado 

(apresente o resultado sob a forma de fracção irredutível)? 
 

3. Numa visita de estudo participaram 12 alunos e 2 professores  

As 14 pessoas pousaram para uma fotografia – os 2 professores com os 

12 alunos.  

Os professores ficaram juntos e em pé na fila de trás com mais 5 alunos, 

tendo os restantes 7 alunos ficado na fila da frente em posição mais 

baixa. 

De acordo com estas condições, as disposições possíveis para as 14 

pessoas podem ser calculadas por 12
7 7! 2 6 5!C × × × ×  . 

Numa pequena composição explique porquê. 
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