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Material a Utilizar: O examinando apenas pode utilizar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta e material de desenho (régua, compasso, esquadro e transferidor) e
calculadora gráfica.
Não é permitido: o uso de tinta correctora nem o uso de lápis (excepto nas respostas aos itens que envolvam a utilização de material de desenho).

Duração – 90 minutos
Conteúdo/Tema OBJECTIVOS Estrutura Cotações Critérios gerais de avaliação

Módulo 7:
Probabilidades e Combinatória
Probabilidades
Experiência aleatória: conjunto de resultados;
acontecimentos;
Operações com acontecimentos;
Aproximações conceptuais para a probabilidade;
Aproximação frequencista da probabilidade;
Lei de Laplace;
Definição Axiomática de probabilidade;
Probabilidade condicionada;
Acontecimentos independentes.
Análise Combinatória
Permutações;
Arranjos completos, arranjos simples;
Combinações;
Triângulo de Pascal; Binómio de Newton;
Aplicação ao cálculo de probabilidades.
Distribuição de frequências relativas e
distribuição de probabilidades
Variável aleatória; função de massa de
probabilidade:
Distribuição de probabilidades de uma variável
aleatória discreta: distribuição de frequências
versus distribuição de probabilidades;
Média versus valor médio;
Desvio padrão amostral versus desvio padrão
populacional:
Modelo Binomial e Modelo normal.

Identificar experiências aleatórias.
Identificar e relacionar acontecimentos aleatórios
bem como suas propriedades.
Operar com acontecimentos.
Calcular probabilidades.
Desenvolver raciocínios demonstrativos a partir da
Axiomática de Probabilidades.
Recorrer a esquemas que facilitem o cálculo de
probabilidades (tabelas, diagramas, entre outros).
Identificar e calcular probabilidades condicionadas.
Distinguir acontecimentos dependentes de
acontecimentos independentes.
Explicar raciocínios, usando a linguagem específica
das probabilidades.
Aplicar técnicas de contagem, em particular:
permutações, arranjos simples e completos,
combinações.
Aplicar conhecimentos de análise combinatória no
cálculo de probabilidades.
Reconhecer e aplicar propriedades das
combinações na resolução de problemas, na
compreensão do triângulo de Pascal e na fórmula
do Binómio de Newton.
Definir a distribuição de probabilidades associada a
uma certa variável aleatória discreta ou contínua.
Calcular o valor médio e o desvio padrão de uma
certa distribuição de probabilidades;
Aplicar propriedades das variáveis com distribuição
binomial e normal na resolução de problemas.

A prova será composta por dois
grupos.

O grupo I consta de cinco a dez itens
de escolha múltipla.

A cotação de cada item de escolha
múltipla pode variar entre 5 a 10
pontos.

O grupo II é constituído por itens de
construção - resposta aberta,
subdivididos em alíneas.

A cotação total da prova é de 200
pontos.

Um dos itens a realizar pode obrigar à
utilização das capacidades gráficas da
calculadora.

200
pontos

No grupo I, para cada um
dos itens de escolha
múltipla, o examinando
deverá escolher a resposta
correcta entre as quatro
alternativas que lhe são
apresentadas. Cada
alternativa está identificada
por meio de uma letra. O
examinando deverá escrever
na folha de prova apenas a
letra correspondente à
alternativa que escolheu.
No grupo II, os itens são de
resposta aberta. Para cada
um deles, o examinado
deverá apresentar o
raciocínio efectuado, os
cálculos e as justificações
necessárias, as respectivas
respostas.
Relativamente às questões
que possam ser resolvidas
por mais de um processo,
caberá ao professor
corrector a opção de um
critério para fraccionar as
cotações.
.


