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01. No lançamento de dois dados, qual é o número total de 

possibilidades de resultados e qual é a probabilidade de 
obtermos soma igual a 8? 
a) 36 e 5%  b) 36 e 14%  c) 6 e 5%  d) 5 e 6%  e) 36 e 6% 
 

02. (2015 – fácil) O diretor de um colégio leu numa revista que 

os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns anos, a 
média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5 e, 
hoje, é de 37,0. Embora não fosse uma informação científica, ele 
ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu 
colégio, obtendo o quadro a seguir: 

 
Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem 
calçado maior que 36,0, a probabilidade de ela calçar 38,0 é 
 a)1/3      b)1/5      c)2/5     d)5/7     e)5/14 
 

03. (2017 – média) Um morador de uma região metropolitana 

tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando 
chove na região; caso não chova, sua probabilidade de atraso é 
de 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia 
estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa 
região.Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para 
o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva?  
a)0,075   b)0,150   c)0,325  d)0,600  e)0,800  
 

04. (2017-média)   A figura ilustra uma partida de Campo 

Minado, o jogo presente em praticamente todo computador 
pessoal. Quatro quadrados em um tabuleiro 16 x 16 foram 
abertos, e os números em suas faces indicam quantos dos seus 
8 vizinhos contêm minas (a serem evitadas). O número 40 no 
canto inferior direito é o número total de minas no tabuleiro, cujas 
posições foram escolhidas ao acaso, de forma uniforme, antes 
de se abrir qualquer quadrado. 

 
Em sua próxima jogada, o jogador deve escolher dentre os 
quadrados marcados com as letras P, Q, R, S e T um para abrir, 
sendo que deve escolher aquele com a menor probabilidade de 

conter uma mina. O jogador deverá abrir o quadrado marcado 
com a letra 
a)P.     b)Q.   c)R.    d)S. e)T. 
 

05.(2017-média) Numa avenida existem 10 semáforos. Por 

causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem 
controle durante uma hora, e fixaram suas luzes unicamente em 
verde ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma 
independente; a probabilidade de acusar a cor verde é de 2/3 e 
a de acusar a cor vermelha é de 1/3. Uma pessoa percorreu a 
pé toda essa avenida durante o período 
da pane, observando a cor da luz de cada um desses 
semáforos. Qual a probabilidade de que esta pessoa tenha 
observado exatamente um sinal na cor verde? 

 a)      b)     c)     d)     e)  
 

06.(2016 – médio) Uma caixa contém uma cédula de R$ 5,00, 

uma de R$ 20,00 e duas de R$ 50,00 de modelos diferentes. 
Retira-se aleatoriamente uma cédula dessa caixa, anota-se o 
seu valor e devolve-se a cédula à caixa. Em seguida, repete-se 
o procedimento anterior.A probabilidade de que a soma dos 
valores anotados seja pelo menos igual a R$ 55,00 é 
 a)1/2     b)1/4     c)3/4      d)2/9     e)5/9 
 

07.(2016- médio) Um casal, ambos com 30 anos de idade, 

pretende fazer um plano de previdência privada. A seguradora 
pesquisada, para definir o valor do recolhimento mensal 
pesquisada, para definir o valor do recolhimento mensal, estima 
a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 
50 anos, tomando por base dados da população, que indicam 
que 20% dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão a 
idade de 80 anos. Qual é essa probabilidade? 
a)50%   b)44%   c)38%   d)25%   e)6% 
 

08.(2015- médio) Em uma escola, a probabilidade de um aluno 

compreender e falar inglês é de 30%. Três alunos dessa escola, 
que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam, 
em uma sala, serem chamados para uma entrevista. Mas, ao 
invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz, 
oralmente, uma pergunta em inglês que pode ser respondida por 
qualquer um dos alunos. A probabilidade de o entrevistador ser 
entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é 
 a)23,7%    b)30,0%   c)44,1%   d)65,7%   e)90,0% 
 

09.(2015-média)  HPV é uma doença sexualmente 

transmissível. Uma vacina com eficácia de 98% foi criada com o 
objetivo de prevenir a infecção por HPV e, dessa forma, reduzir 
o número de pessoas que venham a desenvolver câncer de colo 
de útero. Uma campanha de vacinação foi lançada em 2014 pelo 
SUS, para um público-alvo de meninas de 11 a 13 anos de 
idade. Considera-se que, em uma população não vacinada, o 
HPV acomete 50% desse público ao longo de suas vidas. Em 
certo município, a equipe coordenadora da campanha decidiu 
vacinar meninas entre 11 e 13 anos de idade em quantidade 
suficiente para que a probabilidade de uma menina nessa faixa 
etária, escolhida ao acaso, vir a desenvolver essa doença seja, 
no máximo, de 5,9%. Houve cinco propostas de cobertura, de 
modo a atingir essa meta:  Proposta 
 I: vacinação de 90% do público-alvo. Proposta 
II: vacinação de 55,8% do público-alvo. Proposta 
III: vacinação de 88,2% do público-alvo. Proposta 
IV: vacinação de 49% do público-alvo. Proposta 
V: vacinação de 95,9% do público-alvo.    
  
Para diminuir os custos, a proposta escolhida deveria ser 
também aquela que vacinasse a menor quantidade possível de 
pessoas. A proposta implementada foi a de número 
a)I.      b)II.    c)III.   d)IV.  e)V. 
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