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01 - Um vestibulando, ao olhar o relógio, percebeu que só restavam 10 minutos para o término da prova. Diante 

disso, resolveu responder, sem critério, as 5 questões que ainda não havia resolvido. Considerando que cada 

questão tem 5 alternativas, sendo apenas uma delas a correta, qual é a probabilidade aproximada de que esse 

vestibulando venha a acertar 3 questões? 

02 - (UFU) De uma urna que contém bolas numeradas de 1 a 100 será retirada uma bola. Sabendo-se que 

qualquer uma das bolas tem a mesma chance de ser retirada, qual é a probabilidade de se retirar uma bola, cujo 

número é um quadrado perfeito ou um cubo perfeito? 

03 - (CABECINHA DO MAX) Goku está em uma luta terrível contra vários Sayajins. Sabe-se que a 

probabilidade de acertar um deles com um kamehameha é de 80%. Se Goku disparar 8 kamehamehas para 

acertar 8 deles, qual é a probabilidade de que ele somente não acerte 2 Sayajins? 

04 - (ENEM) O gráfico mostra a velocidade de conexão à internet utilizada em domicílios no Brasil. Esses 

dados são resultado de uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet (CGI). 

 
Escolhendo-se, aleatoriamente, um domicílio pesquisado, qual é a chance de haver banda larga de conexão de 

pelo menos de 1 Mbps neste domicílio? 

05 - Das 40 pessoas participantes de um bingo beneficente, verificou-se que 40% eram estreantes nesse jogo e 

que 40% eram do sexo masculino. Se 50% das mulheres presentes já haviam participado de bingos 

beneficentes, qual é a probabilidade de que o ganhador do bingo seja um homem estreante? 

 

06 - (CABECINHA DO MAX) Um fazendeiro tem várias vacas e selecionará (4 dentre 12) para distribuir entre 

4 instituições de caridade, sendo uma vaca para cada instituição. Qual é a probabilidade da instituição de apoio 

aos viciados em videogames receberem a vaca "Mimosa"? 

07 - (UFU) Nos dez primeiros dias úteis do mês de junho de 2002, o mercado financeiro viveu forte 

instabilidade e, em particular, a cotação diária do dólar subiu e desceu conforme a tabela: 

Sabe-se que um investidor comprou dólares em um dia dentro desse período e, posteriormente em outro dia 

ainda dentro desse período, vendeu os dólares que havia comprado. Sabendo-se apenas o que aqui foi 



 

informado, qual é a probabilidade de que o investidor tenha comprado em dia de baixa e vendido em dia de 

alta? 

08 - (ENEM) Com o intuito de separar o lixo para fins de reciclagem, uma instituição colocou em suas 

dependências cinco lixeiras de diferentes cores, de acordo com o tipo de resíduo a que se destinam: vidro, 

plástico, metal, papel e lixo orgânico. Sem olhar para as lixeiras, João joga em uma delas uma embalagem 

plástica e, ao mesmo tempo, em outra, uma garrafa de vidro. Determine a probabilidade de que ele tenha usado 

corretamente pelo menos uma lixeira. 

 

09 - Em um vilarejo com 1000 habitantes, 52% dos habitantes são mulheres e 25% dos homens têm no máximo 

20 anos. Escolhendo-se aleatoriamente dois habitantes da cidade, qual é a probabilidade de que as duas pessoas 

escolhidas sejam homens, sendo um deles com no máximo 20 anos de idade e o outro com pelo menos 21 anos 

de idade? 

10 - (UFU) No último dia das férias escolares, Laís e Lorena estão indecisas entre ir ao clube ou ao cinema. 

Para decidir qual passeio elas farão, resolvem lançar um dado honesto duas vezes, anotando os resultados x e y 

das faces voltadas para cima. Se o produto de x com y for 12 ou 18, elas irão ao clube, caso contrário, irão ao 

cinema. Sendo assim, a probabilidade de elas irem ao clube é: 

A) superior a 18% e inferior a 19% 

B) superior a 17% e inferior a 18% 

C) inferior a 17% 

D) superior a 19% e inferior a 20% 

E) superior à 20% 

11 - (UFU) Um operário do setor de empacotamento e distribuição de cosméticos de uma empresa é 

responsável pela montagem de caixas com perfumes. Suponha que, na esteira de distribuição, existam à sua 

disposição 502 frascos idênticos de perfume masculino e 502 frascos idênticos de perfume feminino. Ele, 

distraída e aleatoriamente, retira da esteira um perfume em seguida outro, e os coloca na caixa. Se A é a 

probabilidade de que os dois frascos retirados sejam destinados a pessoas do mesmo sexo e B é a probabilidade 

de que esses frascos sejam destinados a pessoas de sexo diferentes, determine o valor da diferença A - B. 

 

12 - (ENEM) 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 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, determine a probabilidade 

de ela calçar 38,0. 

13 - As 23 ex-alunas de uma turma que completou o Ensino Médio há 10 anos se encontraram em uma reunião 

comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres, de acordo com a 

quantidade de filhos, é mostrada no gráfico abaixo. 

http://www.pensevestibular.com.br/wp-content/uploads/2010/11/q28.png


 

 
Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. A probabilidade de que a criança premiada tenha 

sido um(a) filho(a) único(a) é 

A) 1/3.   B) 1/4.  C) 7/15.  D) 7/23.  E) 7/25. 

14 - (ENEM - adaptada) A escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se 

imagina, como mostra a pesquisa abaixo, realizada com os jogadores profissionais dos quatro principais clubes 

de futebol do Rio de Janeiro. 

 
De acordo com esses dados, qual é a probabilidade de se encontrar dos jogadores dos quatro clubes que 

concluíram o Ensino Médio? 

15 - Numa urna existem bolas de plástico, todas de mesmo tamanho e peso, numeradas de 2 a 21 sem repetição. 

Determine a probabilidade de se sortear um número primo ao pegarmos uma única bola, aleatoriamente. 

16 - A vida na rua como ela é O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) realizou, em 

parceria com a ONU, uma pesquisa nacional sobre a população que vive na rua, tendo sido ouvidas 31.922 

pessoas em 71 cidades brasileiras. Nesse levantamento, constatou-se que a maioria dessa população sabe ler e 

escrever (74%), que apenas 15,1% vivem de esmolas e que, entre os moradores de rua que ingressaram no 

ensino superior, 0,7% se diplomou. Outros dados da pesquisa são apresentados nos quadros abaixo. 

 
No universo pesquisado, considere que P seja o conjunto das pessoas que vivem na rua por motivos de 

alcoolismo/drogas e Q seja o conjunto daquelas cujo motivo para viverem na rua é a decepção amorosa. 

Escolhendo-se ao acaso uma pessoa no grupo pesquisado e supondo-se que seja igual a 40% a probabilidade de 

que essa pessoa faça parte do conjunto P ou do conjunto Q, então a probabilidade de que ela faça parte do 

conjunto interseção de P e Q é igual a: 

A) 12%. B) 16%. C) 20%. D) 36%. E) 52%. 



 

17 - (ENEM) A tabela ao lado indica a posição relativa de quatro times de futebol na classificação geral de um 

torneio, em dois anos consecutivos. O símbolo ● significa que o time indicado na linha ficou, no ano de 2004, a 

frente do indicado na coluna. O símbolo * significa que o time indicado na linha ficou, no ano de 2005, a frente 

do indicado na coluna. Qual é a probabilidade de que um desses quatro times, escolhido ao acaso, tenha obtido 

a mesma classificação no torneio, em 2004 e 2005? 

 
18 - Em uma pesquisa realizada em uma faculdade foram feitas duas perguntas aos alunos. 120 responderam 

sim a ambas; 300 responderam sim à primeira; 250 responderam sim à segunda e 200 responderam não a 

ambas. Se um aluno for escolhido ao acaso, qual é a probabilidade de ele ter respondido “não” à primeira 

pergunta? 

 

19 - Em uma bandeja há 10 pastéis dos quais 3 são de carne, 3 de queijo e 4 de camarão. Se Fabiana retirar, 

aleatoriamente e sem reposição, dois pastéis desta bandeja, qual é a probabilidade de os dois pastéis serem de 

camarão? 

20 - Em certo ano de faculdade, 25% dos alunos são reprovados em matemática, 15% são reprovados em 

economia e 10% são reprovadas em ambas. Um estudante é selecionado ao acaso nessa faculdade. Determine a 

probabilidade de que ele não seja reprovado em economia, sabendo que ele foi reprovado em matemática. 

21 - Uma turma tem 25 alunos dos quais 40% são mulheres. Escolhendo-se ao acaso, um dentre todos os grupos 

de 2 alunos que se pode formar com os alunos dessa turma, qual é a probabilidade de que seja composto por 

uma menina e um menino? 

22 - Um Shopping Center contratou uma empresa para avaliar o nível dos serviços oferecidos pelo 

estabelecimento aos seus clientes. Foi aplicado um questionário em um grupo de 240 clientes, aferindo três 

serviços S1, S2 e S3 presentes no Shopping e reconhecido pelos clientes. Os resultados obtidos foram: 

A existência do serviço S1 foi reconhecida por 105 clientes; 

A existência do serviço S2 foi reconhecida por 134 clientes; 

A existência do serviço S3 foi reconhecida por 121 clientes; 

Apenas 32 clientes reconheceram a existência dos 3 serviços no estabelecimento. 

Sabe-se que a probabilidade de selecionar um cliente, dentre aqueles que responderam ao questionário e que 

tenham exatamente 2 dos serviços existentes, é igual a 0,4. Nessas condições, determine a probabilidade dos 

clientes reconhecerem apenas um dos serviços. 

23 - A comissão de formatura da escola de Marcos promoveu uma rifa com 100 bilhetes numerados de 1 a 100. 

Sabendo que o bilhete sorteado é múltiplo de 4 e que Marcos teme o bilhete de número 44, qual é a 

probabilidade dele ser o premiado? 

24 - Qual é a probabilidade de sair coroa três vezes em 7 lançamentos de uma moeda não viciada? 

25 - Num teste com 10 questões de 5 alternativas cada uma e apenas uma correta, qual é a probabilidade 

aproximada de um candidato, chutando todas as respostas, errar somente a metade? 

26 - Atualmente, a probabilidade de uma pessoa viver mais de 70 anos é de 30%. De um grupo de 5 amigos, 

todos com 60 anos, qual é a chance de 4 deles ultrapassarem os 70 anos? 

27 - Em um grupo de 36 jogadores de futebol, sabe-se que 21 possuem menos de 22 anos. Na contagem oficial, 

tem-se que 12 jogadores nasceram em outra cidade. Sabendo-se que 16 jogadores com menos de 21 anos 

nasceram nesta cidade... 

a) ... determine a probabilidade de selecionarmos um jogador mais velho e que tenha nascido em outra cidade. 

b) ... determine a probabilidade de selecionarmos um jogador com menos de 21 anos, com a condição de ter 

nascido em outra cidade. 

Texto para as questões 28, 29 e 30: 

Em um grupo de 60 pessoas, verificou-se em uma pesquisa sobre lugares para se passar as férias e 28 delas 

adorariam ir para as MONTANHAS, 36 para a PRAIA e 28 ficariam na CIDADE. Sabe-se que 14 pessoas 

deste grupo gostariam de ir tanto à PRAIA quanto para a MONTANHA, 10 escolheram tanto MONTANHAS 

quando ficar na CIDADE e 16 PRAIA e CIDADES. Sabe-se ainda que, para 6 pessoas, tanto faz o local para se 

passar as férias, dentre os 3 apresentados.  



 

28 - A probabilidade de selecionarmos uma pessoa que não deseja ir a nenhum destes lugares apresentados é / 

está: 

A) Zero 

B) Entre zero e 10% 

C) Entre 10% e 20% 

D) Entre 20% e 30% 

E) Maior do que 30% 

29 - A probabilidade de selecionarmos uma pessoa que passaria as férias em apenas um lugar é / está: 

A) Zero 

B) Entre zero e 10% 

C) Entre 10% e 20% 

D) Entre 20% e 30% 

E) Maior do que 30% 

30 - A probabilidade de selecionarmos uma pessoa que passaria as férias na praia ou na cidade é / está: 

A) Zero 

B) Entre zero e 10% 

C) Entre 10% e 20% 

D) Entre 20% e 30% 

E) Maior do que 30% 

 

31 - Em uma mesa estão dispostas 52 cartas de um baralho completo (sem os coringas). Sabe-se que, em um 

baralho, existem quantidades de cartas de mesma cor distribuídas em duas cores diferentes e também que há 4 

quantidades de naipes (figuras) diferentes distribuídos na mesma quantidade cada. Diante de tal situação, 

assinale a alternativa com o número que mais se aproxima da probabilidade de se retirar, após embaralhar as 

cartas, 3 cartas com 3 naipes diferentes. 

A) 23% 

B) 27% 

C) 31% 

D) 17% 

E) 38% 

 

32 - (UFU) Um conhecido jogo, presente em muitas festas populares, é a roleta da sorte, na qual gira-se o 

ponteiro e anota-se o número que este aponta ao parar (ver figura). Após duas rodadas, qual é a probabilidade 

de que a soma dos dois números obtidos seja igual a 5?  

Obs: Considere que a área de todos os setores circulares em que os números estão inseridos é a mesma. 

 
A) 2/9 

B) 1/3 

C) 1/9 

D) 5/9 

E) 2/3 

 



 

33 - Em uma caixa foram depositadas 8 bolas verdes, 4 bolas amarelas, 2 bolas brancas e duas bolas pretas. A 

regra é a seguinte: uma pessoa irá retirar 3 bolas, sem reposição, no intuito de somar mais pontos. Cada bola 

possui um valor diferente: 

• Bola verde - 5 pontos 

• Bola amarela - 10 pontos 

• Bola branca - 20 pontos 

• Bola preta - zero pontos 

Mas atenção: caso a pessoa retire as duas bolas pretas, ela encerrará sua jogada ficando com zero pontos. Diante 

disso, determine: 

a) A probabilidade de que uma pessoa marque exatamente 30 pontos. 

b) A probabilidade de uma pessoa encerrar sua jogada ao retirar a segunda bola. 

 

34 - (UFU) Escolhido ao acaso um dos divisores positivos de 100, qual é a probabilidade de ele NÃO ser o 

quadrado de um número natural? 

A) 1/20 

B) 5/9 

C) 9/100 

D) 4/9 

E) 1/25 

 

35 - Considerando o lançamento de dois dados cúbicos numerados de 1 a 6, a probabilidade de se retirar 

números cuja soma seja um número primo é de: 

A) 5/12 

B) 5/36 

C) 5/6 

D) 7/36 

E) 11/36 

 

 

 


