
 

 

COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS: REALENGO 

MATEMÁTICA – 3° ANO (MÉDIO) 

LISTA DE EXERCÍCIOS - PROBABILIDADE – LISTA I 

PROFESSOR: THIAGO BORGES e FELIPE PELLUSO 

 
 

ALUNO : ______________________________________________________                  TURMA : __________ 

 

01- No lançamento simultâneo de dois dados 
honestos, determine a probabilidade de 
obtermos: 

a) A soma das faces viradas para cima 
igual a 7; 

b) Uma face virada para cima igual a 1 e 
outra igual a 4. 

c) A soma das faces viradas para cima 
maior que 9. 

 
02- Em uma moeda viciada a probabilidade de 

sair cara é igual ao triplo de sair coroa. 
Determine a probabilidade de, no 
lançamento dessa moeda, obtermos cara. 

 
03- Em uma urna existem 10 bolas numeradas 

de 1 ao 10. Sorteando-se aleatoriamente 3 
bolas, qual é a probabilidade da bola de 
número 5 estar entre as bolas sorteadas?  

 
04- Uma urna contém 5 bolas azuis e 6 bolas 

pretas. Na retirada simultânea de 3 bolas, 
determine a probabilidade de:  

 
a) Retirarmos 3 bolas pretas; 
b) Retirarmos 3 bolas azuis; 
c) Retirarmos pelo menos 1 bola preta . 

 
05-  (Eear 2017)  Uma urna contém bolas 

verdes e azuis. Sabe-se que a probabilidade 

de se retirar uma bola azul é de 
6

.
11

 A 

probabilidade de ser retirada, em uma 
única tentativa, uma bola verde é de  

a) 
1

11
   b) 

2

11
   c) 

4

11
   d) 

5

11
    

 
06- (Fmp 2017)  Um grupo é formado por três 

homens e duas mulheres. Foram 
escolhidas, ao acaso, três pessoas desse 
grupo. Qual é a probabilidade de as duas 
mulheres do grupo estarem entre as três 
pessoas escolhidas?   

a) 
3

10
   b) 

1

10
   c) 

2

5
   d) 

2

3
   e) 

1

3
    

 
07- (Unisc 2016)  Dentre um grupo formado 

por 2  Engenheiros e 4  Matemáticos, três 
pessoas são escolhidas ao acaso. A 
probabilidade de que sejam escolhidos um 
Engenheiro e dois Matemáticos é de: 
 
a) 25%b) 35%c) 39%d)50%e)60%  
     

08- (Upf 2016)  Um pescador pescou 10  

peixes, dos quais 3  tinham um tamanho 

inferior ao permitido pela lei. Esse 
pescador foi abordado por um fiscal que, 
dentre os 10  peixes, resolveu inspecionar 

apenas 2,  escolhendo-os aleatoriamente. A 

probabilidade de o pescador não ser 
flagrado infringindo a lei é de:  

a) 
7

10
   b) 

7

15
   c) 

3

100
   d) 

13

45
  e) 

9

100
    

 
09- (Ueg 2016)  Pedro jogou dois dados 

comuns numerados de 1  a 6.  Sabendo-se 

que o produto dos números sorteados nos 
dois dados é múltiplo de 3,  a 

probabilidade de terem sido sorteados os 
números 3  e 4  é uma em   

a) 18     b) 12     c) 10     d) 9  

    
10- (Pucrj 2016)  Temos um baralho comum, 

com 52  cartas, das quais 4  são ases. 

a) Tiramos uma carta ao acaso. Qual é a 
probabilidade de que ela seja um ás? 
b) Tiramos (do baralho completo) 5  

cartas (simultaneamente). Qual é a 
probabilidade de que, entre essas cartas, 
não haja nenhum ás?  
 

11- (Enem 2015)  Em uma central de 
atendimento, cem pessoas receberam 
senhas numeradas de 1  até 100.  Uma das 

senhas é sorteada ao acaso. 
Qual é a probabilidade de a senha sorteada 
ser um número de 1  a 20?   

a) 
1

100
   b) 

19

100
   c) 

20

100
   d) 

21

100
  e)

80

100
    

 
12- (Enem 2014)  Para analisar o desempenho 

de um método diagnóstico, realizam-se 
estudos em populações contendo pacientes 
sadios e doentes. Quatro situações 
distintas podem acontecer nesse contexto 
de teste: 
1. Paciente TEM a doença e o resultado do 
teste é POSITIVO. 
2. Paciente TEM a doença e o resultado do 
teste é NEGATIVO. 
3. Paciente NÃO TEM a doença e o 
resultado do teste é POSITIVO. 
4. Paciente NÃO TEM a doença e o 
resultado do teste é NEGATIVO. 
 



Um índice de desempenho para avaliação 
de um teste diagnóstico é a sensibilidade, 
definida como a probabilidade de o 
resultado do teste ser POSITIVO se o 
paciente estiver com a doença. 
O quadro refere-se a um teste diagnóstico 
para a doença A, aplicado em uma amostra 
composta por duzentos indivíduos. 

 
Conforme o quadro do teste proposto, a         
sensibilidade dele é de  
 
a) 47,5%    b) 85,0%    c) 86,3%     

d) 94,4%    e) 95,0%     

 
13-  (Enem 2011)  Rafael mora no Centro de 

uma cidade e decidiu se mudar, por 
recomendações médicas, para uma das 
regiões: Rural, Comercial, Residencial 
Urbano ou Residencial Suburbano. A 
principal recomendação médica foi com as 
temperaturas das “ilhas de calor” da região, 
que deveriam ser inferiores a 31°C. Tais 
temperaturas são apresentadas no gráfico: 

 
Escolhendo, aleatoriamente, uma das 
outras regiões para morar, a probabilidade 
de ele escolher uma região que seja 
adequada às recomendações médicas é  

a) 
1

5
   b) 

1

4
   c) 

2

5
   d) 

3

5
   e) 

3

4
    

 
14- (Enem 2006)  A tabela a seguir 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, à frente do indicado na 
coluna. O símbolo * significa que o time 
indicado na linha ficou, no ano de 2005, à 
frente do indicado na coluna. 

 
 

 

 

A probabilidade de que um desses quatro 
times, escolhido ao acaso, tenha obtido a 
mesma classificação no torneio, em 2004 e 
2005, é igual a  

a) 0,00.   b) 0,25.   c) 0,50.   d) 0,75.   

 e) 1,00.  

 

15- No plano cartesiano uma partícula se move 
nos seguintes movimentos: “de baixo para 
cima” (↑) ou “da esquerda para direita” 
(→). Tomando o ponto O(0,0) como origem 
(saída), qual a probabilidade dessa 
partícula chegar ao ponto A(4,5), passando 
pelo ponto (1,2), considerando todos os 
possíveis caminhos? 

 

16- Considerando todos os anagramas que 
podemos formar da palavra BOTAFOGO, 
determine a probabilidade de termos: 

 
a) As vogais juntas. 

b) As consoantes em ordem alfabética.  

 

17- Seja A = {1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8} e  

B = {1/3, 1, 3, 9, 27}, substituindo 
aleatoriamente um elemento de A em x e 
um elemento de B em y, determine a 
probabilidade de  > 0, supondo que 

 exista. 

 

GABARITO:  

01- a) 1/6    b) 1/18    c) 1/6 

02- 3/4 

03– 3/10 

04- a) 4/33   b) 2/33   c) 31/33 

05- D 

06- A 

07- E 

08- B 

09- C 

10-  a) 1/13    b)   

11- C 

12- E 

13- E 

14- A 

15– 10/21 

16- a) 1/14  b) 1/24 

17– 11/24 

 
  

 

Resultado 
do Teste 

Doença A 

Presente Ausente 

Positivo 95 15 

Negativo 5 85 


