
Atividade Formativa 3: Probabilidades
U.C. 21044 - Estatı́stica para as Ciências Sociais

1. Para cada uma das situações seguintes identifique as que são experiências aleatórias
e descreva o espaço de resultados associado:

(a) Identificar o sexo da primeira pessoa que encontra de manhã ao sair de casa;

(b) Lançar uma moeda 10 vezes e contar o número de caras que se observam;

(c) Contar o número de carros;

(d) Contar os carros que passam à sua porta entre as 17h e as 18h, num dia esco-
lhido ao acaso;

(e) Perguntar na bilheteira do cinema o número de bilhetes vendidos na semana
anterior;

(f) Abrir o rádio na TSF às 10h 35 m e verificar se transmitem música, notı́cias
ou anúncios;

(g) Perguntar na escola secundária da área da sua residência, quantos alunos estão
inscritos no 10o ano;

(h) Ir ao Centro de saúde da sua área às 18 horas e perguntar quantos doentes
foram atendidos até essa hora;

(i) Lançar 2 dados;

(j) Semear uma embalagem de sementes de couve;

(k) Semear uma embalagem de sementes de couve e passados 2 meses, verificar
quantas plantas nasceram.

2. Considere a experiência aleatória que consiste em perguntar a duas pessoas esco-
lhidas ao acaso o estado civil. Represente num diagrama de Venn:

(a) O espaço de resultados;

(b) O acontecimento A = ”As duas pessoas são casadas”;

(c) O acontecimento B = ”Nenhuma das pessoas é casada”;

(d) O acontecimento C = ”Pelo menos uma pessoas é casada”;

(e) A união dos acontecimentos B e C. Tendo em conta o resultado obtido, os
acontecimentos B e C dizem-se. . . ?

(f) A intersecção dos acontecimentos A e B. Como chama a esta intersecção?

3. Considere um casal com 3 filhos qual a probabilidade de serem três rapazes, justi-
fique os cálculos (Exame 01/09/2009).

4. Considere a experiência aleatória que consiste em lançar uma moeda ao ar até sair
coroa duas vezes consecutivas ou até se realizarem 4 lançamentos:
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(a) Obtenha o espaço de resultados associado a este acontecimento;

(b) Represente o acontecimento A = ”obter 2 coroas”;

(c) Represente o acontecimento B = ”obter pelo menos, 2 coroas”;

(d) Represente o acontecimento C = ”obter, no máximo, 2 coroas”.

5. Sejam A, B e C três acontecimentos associados a um espaço de resultados S. Ex-
prima com notação conveniente:

(a) Pelo menos um dos acontecimentos ocorre;

(b) Quanto muito um dos acontecimentos ocorre;

(c) Um e um só dos acontecimentos ocorre;

(d) Pelo menos dois dos acontecimentos ocorrem;

(e) Exactamente dois dos acontecimentos ocorrem.

6. Uma sondagem feita a 800 funcionários de uma grande empresa revelou os dados
da tabela seguinte:

Bom salário Muito bom salário
Tem formação matematemática 144 336
Não tem formação matemática 168 152

Com base nos dados da tabela, calcule a probabilidade de:

(a) Um funcionário receber um Muito bom salário;

(b) Um funcionário receber Muito bom salário, sabendo que não possui formação
matemática.

(c) Um funcionário não ter formação matemática sabendo que recebe um Bom
salário. Sejam os acontecimentos: A, B, C respectivamente Receber Muito
bom Salário, Não tem Formação Matemática, Receber Bom Salário.

7. Considere a experiência aleatória e os acontecimentos relativos ao lançamento de
um mesmo dado equilibrado.

A: Obter múltiplo de 2;

B: Obter múltiplo de 3;

C: Obter número primo.

(a) Represente os acontecimentos A,B e C.

(b) Calcule as probabilidades dos acontecimentos A,B e C.
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(c) Represente os acontecimentos A ∩B e A ∩ C .

(d) Calcule a probabilidade do acontecimento A ∩ C.

(e) Calcule a probabilidade condicional P (B|A).
(f) Que pode concluir quanto à independência do acontecimento A com B e

com C, respectivamente.

8. Identifique se os seguintes resultados se podem verificar na análise de um fenómeno
social, justifique a sua resposta (Exame 01/09/2009).

P (A ∩B) = 0.10, P (A|B) = 0.25, P (A) = 0.35,

�Os acontecimentos A e B são independentes.�

9. Um grupo de crianças tem dez camisolas dentro de um saco, 3 verdes, 3 brancas, 3
pretas e 1 amarela (Exame 16/06/2009):

(a) Defina o espaço de acontecimentos.

(b) Qual a probabilidade de ao retirar 3 camisolas uma seja a amarela;

(c) Qual a probabilidade de ao retirar 3 camisolas as três sejam verdes;

(d) Qual a probabilidade de retirar 3 camisolas todas da mesma cor;

10. Escolheram-se 35 indivı́duos ao acaso segundo a tabela seguinte:

Homem Mulher
Reformado 12 9

No ativo 8 6

(a) Calcule a probabilidade de ao escolher um indı́viduo ao acaso, ele ser homem.

(b) Calcule a probabilidade de ao escolher um homem ao acaso ele ser reformado.

(c) Calcule a probabilidade de escolher um homem reformado.

(d) Indique se os acontecimentos ”Reformado”e ”Homem”são independentes.

(e) Calcule a probabilidade de um indı́viduo ser homem ou reformado.

11. Em determinada empresa sabe-se que 35% dos empregados são fumadores e que
55% dos empregados são homens. Sabe-se ainda que dos homens, 40% não fu-
mam.

(a) Entre os homens, qual a percentagem dos fumadores?

(b) Qual a percentagem dos empregados que simultaneamente são homens e fu-
madores?

3



Atividade Formativa 3: Probabilidades

U.C. 21044 - Estatı́stica para as Ciências Sociais

(c) Que conclui sobre a independência entre o acontecimento ”Homem”e o acon-
tecimento ”Fumador”?

(d) Esboce o diagrama de Venn que caracteriza os acontecimentos anteriores.

(e) Comente a seguinte afirmação: ”Cerca de 20% do empregados são mulheres
não fumadoras”.

12. Numa cidade sabe-se que 60% da população têm casa própria e que 90% des-
tes tiveram crédito bancário. Sabe-se ainda que das pessoas que tiveram crédito
bancário, 28% não tem casa própria.

(a) Das pessoas que tiveram crédito bancário, qual a percentagem das pessoas
com casa própria?

(b) Qual a percentagem de pessoas que simultaneamente têm casa própria e tive-
ram crédito bancário?

(c) Qual a percentagem de pessoas que tiveram crédito bancário?

(d) Comente a independência dos acontecimentos ”ter casa própria”e ”ter tido
crédito bancário”.

(e) Esboce o diagrama de Venn que caracteriza os acontecimentos anteriores.

(f) Comente a seguinte afirmação: ”Cerca de 20% das pessas não tiveram crédito
bancário e não têm casa própria”.

FIM
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