
 

 

_____________________________________________________________________________ 

Associação Nova Escola © 2017 - Todos os direitos reservados 

 

Resolução da atividade principal -MAT6_23PES02  

 

 

Ana decidiu tornar seus passeios do fim de semana (zoológico, praça ou 

fazenda) mais divertidos e para isso resolveu deixá-los aleatórios com auxílio de 

uma moeda. Veja abaixo o mapa do local onde Ana mora: 

 

Em cada esquina ela joga uma moeda se sair cara na moeda ela anda um 

quarteirão para frente, se sair coroa ela anda um quarteirão para baixo.  

 

● Sabendo que ela jogou a moeda o menor número de vezes possível qual 

dos locais tem maior probabilidade de ser visitado? Justifique. 

 

Temos que definir quantas vezes ela terá que jogar a moeda para chegar ao seu 

destino. 

 

Para isso basta verificar no mapa a distância da casa dela até os destinos. 
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Podemos notar que para todos os locais a distância mínima é de 4 quarteirões, 

assim ela terá que jogar a moeda  no mínimo quatro vezes. 

 

● Temos que definir o número total de caminhos possíveis. 

Podemos fazer uma lista com as possibilidades F (frente) e D (descer):  

FDDD, FDDF, FDFD, FDFF, FFDD, FFDF, FFFD, FFFF, DDDD, DDDF, DDFD, DDFF, 

DFDD, DFDF, DFFD, DFFF   

Total de 16 possibilidades. 

 

Ou podemos utilizar a árvore das possibilidades: 

vamos utilizar a letra F (frente) para quando sair cara e a letra D (descer) para 

quando sair coroa. 
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Tendo assim 16 possibilidades de caminho. 

 

● Temos que definir agora quantos são os caminhos possíveis para cada 

destino para que se possa efetuar o cálculo da probabilidade. Para tal 

podemos checar a lista de possibilidades consultando o mapa e 

verificando um a um os caminhos ou visitando a árvore de possibilidades 

e verificando quais são as possibilidades que atendem ao objetivo. 

 

Organizando as possibilidades temos: 
 

Caminho Destino 

FDDD Sítio 

FDDF Praça 

FDFD Praça 

FDFF Zoológico 

FFDD Praça 

FFDF Zoológico 

FFFD Zoológico 

FFFF Nenhum deles 
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Caminho Destino 

DDDD Nenhum deles 

DDDF Sítio 

DDFD Sítio 

DDFF Praça 

DFDD Sítio 

DFDF Praça 

DFFD Praça 

DFFF Zoológico 

  

 

Para chegar ao zoológico temos que seguir em frente por três quarteirões e 

descer um quarteirão. 

Assim temos as seguintes possibilidades. 

FFFD, DFFF, FDFF, FFDF. 

 

Para chegar à praça  temos que seguir dois quarteirões para frente e descer 

dois. 

Tendo assim a seguinte lista  

FFDD, DDFF, FDFD, DFDF, FDDF, DFFD. 
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Para chegar ao sítio temos que descer três quarteirões e seguir em frente por 

um quarteirão. Temos os seguintes caminhos 

DDDF, FDDD, DDFD, DFDD. 

 

A probabilidade de chegar ao zoológico é igual à probabilidade de chegar ao 

sítio: 4 em 16 que é o mesmo que 1 em quatro possibilidades. A probabilidade 

dela chegar ao zoológico ou no sítio pode ser calculada como 

   

Para chegar ao praça temos 6 possibilidades de 16 . A probabilidade dela chegar 

a praça é de  

 

 

Logo o local com maior probabilidade de ser visitado é a praça. 
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