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1. O Pedro e a Maria fazem anos no mês de Março.
Sabendo que a Maria faz anos no primeiro dia do mês, qual é a probabilidade do Pedro fazer anos no mesmo dia? Apresenta o 
resultado na forma de fração.

2. No frigorífico tínhamos iogurtes da mesma marca e de três sabores: morango, ananás e banana. A

probabilidade de tirar ao acaso um iogurte de morango é de 
5

1
 e de tirar um iogurte de banana é 

3

1

2.1. Calcula a probabilidade de tirar ao acaso um iogurte de ananás.

2.2. Sabendo que há 14 iogurtes de morango, determina quantos iogurtes há ao todo no frigorífico.

3. A mãe, o pai e o filho mais velho da família Santos ganharam três automóveis num concurso 
televisivo: um cinzento, um branco e um preto. 
Todos queriam o automóvel preto, por isso decidiram distribuir aleatoriamente os três automóveis. 

3.1. De quantas maneiras diferentes podem ser distribuídos os automóveis, um por cada um dos três 
elementos da família? 

3.2. Qual é a probabilidade de o automóvel preto não ser atribuído à mãe? 

4. Alugou-se uma camioneta de 50 lugares para uma excursão. O custo do aluguer é de 100 euros.

4.1 Se forem 25 pessoas à excursão quanto terá de pagar cada pessoa? E se forem 50?

4.2 Completa a tabela.



5. Um barco leva 50 minutos a atravessar um rio à velocidade de 60 km/h. A que velocidade terá de vir para regressar em 20 minutos?
(Apresenta todos os cálculos efetuados).

6. Se um lençol demora duas horas a secar, quanto tempo demoram quatro lençóis a secar?

7. Observa os gráficos:
           (A)                                (B)                                   (C)                                    (D)

7.1. Escolhe, justificando, um que represente uma função de proporcionalidade direta e outro que represente uma função de 
proporcionalidade inversa e determina as respetivas constantes de proporcionalidade.

7.2. Determina as expressões algébricas das funções f(x), g(x) e h(x).

8. Com a quantidade de natas que há num depósito conseguem encher-se 350 pacotes de
5

1
de litro cada. Quantos pacotes de 

4

1

litro se conseguem encher com a mesma quantidade de natas?

9. A máquina de lavar a roupa da Maria avariou. 
Pelo telefone, ligou para uma empresa especializada em arranjo de máquinas. O custo do arranjo seria 25 euros para a deslocação 
da máquina mais 12 euros por hora de trabalho.

9.1 Escreve uma equação que traduz o custo do arranjo da máquina de lavar roupa.

9.2 Se a Maria pagou pelo arranjo da máquina 73 euros, quantas horas levou a máquina a arranjar?


