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Probabilidade – Princípios Básicos
1. José, Paulo e Antônio estão jogando dados não viciados, nos quais, em cada uma das seis
faces, há um número de 1 a 6. Cada um deles jogará dois dados simultaneamente. José acredita
que, após jogar seus dados, os números das faces voltadas para cima lhe darão uma soma igual
a 7. Já Paulo acredita que sua soma será igual a 4 e Antônio acredita que sua soma será igual a
8.
Com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de acertar sua respectiva soma é
a) Antônio, já que sua soma é a maior de todas as escolhidas.
b) José e Antônio, já que há 6 possibilidades tanto para a escolha de José quanto para a
escolha de Antônio, e há apenas 4 possibilidades para a escolha de Paulo.
c) José e Antônio, já que há 3 possibilidades tanto para a escolha de José quanto para a
escolha de Antônio, e há apenas 2 possibilidades para a escolha de Paulo.
d) José, já que há 6 possibilidades para formar sua soma, 5 possibilidades para formar a
soma de Antônio e apenas 3 possibilidades para formar a soma de Paulo.
e) Paulo, já que sua soma é a menor de todas.

2. Francisco deve elaborar uma pesquisa sobre dois artrópodes distintos. Eles serão
selecionados, ao acaso, da seguinte relação: aranha, besouro, barata, lagosta, camarão, formiga,
ácaro, caranguejo, abelha, carrapato, escorpião e gafanhoto.
Qual é a probabilidade de que ambos os artrópodes escolhidos para a pesquisa de Francisco não
sejam insetos?
49
a)
144
14
b)
33
7
c)
22
5
d)
22
15
e)
144

3. Escolhe-se aleatoriamente um número formado somente por algarismos pares distintos, maior
do que 200 e menor do que 500.
Assinale a alternativa que indica a melhor aproximação para a probabilidade de que esse número
seja divisível por 6.
a) 20%
b) 24%
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c) 30%
d) 34%
e) 50%

4. Uma loja de departamentos fez uma pesquisa de opinião com 1.000 consumidores, para
monitorar a qualidade de atendimento de seus serviços. Um dos consumidores que opinaram foi
sorteado para receber um prêmio pela participação na pesquisa.
A tabela mostra os resultados percentuais registrados na pesquisa, de acordo com as diferentes
categorias tabuladas.
categorias
percentuais
ótimo
25
regular
43
péssimo
17
não
15
opinaram
Se cada consumidor votou uma única vez, a probabilidade de o consumidor sorteado estar entre
os que opinaram e ter votado na categoria péssimo é, aproximadamente,
a) 20%.
b) 30%.
c) 26%.
d) 29%.
e) 23%.
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