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Disciplina

Matemática

Módulo(s)

A7 - Probabilidade

Prova

Escrita

Duração (min)
Objeto de avaliação

Características e estrutura da prova



Determinar o espaço de resultados de uma
experiência aleatória.



Identificar e classificar acontecimentos.






Critérios de Classificação
-

A prova é constituída por dois grupos sendo o primeiro com cinco questões de escolha múltipla e
o segundo com itens abertos de resposta restrita e
Calcular probabilidades usando a Lei de Laplace.
de ensaio.
Ilustrar a forma de cálculo de probabilidades de
acontecimentos
utilizando
árvores
de
Cotações:
probabilidades, diagramas de Venn e tabelas de
dupla entrada.
Grupo I: 50 pontos
Utilizar a regra do produto para o cálculo de
Grupo II: 150 pontos
probabilidades.



Construir modelos
situações simples.

de

probabilidades

para



Definir a distribuição de probabilidade de uma
variável aleatória.



Calcular e interpretar o valor médio e o desvio
padrão de uma distribuição de probabilidade.



Calcular probabilidades a partir do conhecimento
das características de uma função de
distribuição Normal standard, recorrendo à
calculadora gráfica.

Total: 200 pontos

Material autorizado: Calculadora gráfica, caneta preta ou azul, folha(s) de teste
Não é permitido o uso de formulários, esferográfica-lápis e fita corretor.

90

Interpretação correta dos dados.
Apresentação clara e rigorosa de cálculos,
raciocínios e justificações.
Apresentação das fórmulas necessárias à
resolução de cada questão.
Uso correto de vocabulário específico.
Sempre que na resolução de um problema o
aluno
recorrer
à
calculadora,
deve
apresentar todos os elementos recolhidos na
sua utilização.

-

Os enganos de contas, que não alterem
sensivelmente a estrutura ou a dificuldade da
questão, corresponderão a um desconto que
não excederá 10% da respetiva cotação.

-

A classificação não deve ser prejudicada
pela utilização de dados incorretos, obtidos
em cálculos anteriores, desde que o grau de
dificuldade se mantenha.

