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Probabilidades 
Estudo sobre Reta 

2ª SÉRIE – MATEMÁTICA – HENRIQUE DE FARIA  

 
Semana 25 – Atividades 

 
01. (G1 - ifal 2018)  Em uma das salas de aula do IFAL com 50  estudantes, sendo 28  do sexo masculino 

e 22  do sexo feminino, foi sorteado, aleatoriamente, um estudante para ser o representante da turma. 
Qual a probabilidade de o estudante sorteado ser do sexo feminino?  
a) 2%.     b) 22%.      c) 28%.      d) 44%.     e) 56%.    

 
02. (Fmp 2018) Em uma sala estão cinco estudantes, um dos quais é Carlos. Três estudantes serão 

escolhidos ao acaso pelo professor para participarem de uma atividade. 
 
Qual é a probabilidade de Carlos ficar de fora do grupo escolhido?  

a) 2
5

    

b) 1
4

    

c) 3
5

    

d) 1
2

    

e) 2
3

    

 
03. (Upe-ssa 3 2017) Uma urna contém 18  bolas vermelhas, 12  amarelas e 20  brancas, sendo todas 

idênticas. Quantas bolas brancas devem ser retiradas dessa urna, de modo que, ao sortear uma bola, 

a probabilidade de ela ser branca seja igual a 1 ?
6

  

a) 16     
b) 15     
c) 14     
d) 13     
e) 12     

 
04. (G1 - ifsul 2017) Considerando o termo “neves”, podemos afirmar que a probabilidade de escolhermos 

uma letra ao acaso deste termo e esta ser uma vogal é   
a) 1 4.    
b) 1 2.     
c) 1 5.     
d) 2 5.     

 
05. (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
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06. (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

    

 
07. (Upe-ssa 3 2016) Um cadeado está protegido pela combinação dos números em três cilindros 

numerados de 0 a 9 cada um, conforme a figura a seguir. Qual é a probabilidade de, numa única 
tentativa, se acertar uma senha formada apenas por números primos? 

 

 
a) 6,0%     
b) 6,4%    
c) 7,2%     
d) 7,8%     
e) 8,0%     

 
08. (G1 - ifal 2016) Maria estuda no Curso de Mecânica do Ifal na Turma 611-A, que tem 40  estudantes. 

Nessa turma, será escolhida uma comissão composta por 5  estudantes, para tratar de questões de 
interesse da turma. Qual a probabilidade de Maria fazer parte dessa comissão?   
a) 2,5%.     
b) 5%.    
c) 10%.    
d) 12,5%.    
e) 20%.     

 
09. (Uema 2016) Buscando incentivar a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, 

uma filial dos Correios da cidade de São Luís contratou um cadeirante como encarregado da separação 
de correspondências. Para executar este trabalho, o novo funcionário foi designado para uma sala que 
dispunha de três mesas. Suponha que os centros dessas mesas sejam representados pelos pontos A, 
B e C de coordenadas (5, 4),  (3, 7) e (1, 2),  respectivamente, tomando como origem o canto da sala. 
Nessas condições, 
a) esboce a figura que representa a disposição das mesas na sala em questão. 
b) quais as distâncias que cada mesa mantém entre si, em metros?  
c) qual a área do espaço compreendido entre as mesas?  
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10. (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

    

 
11. (Uemg 2015) Em uma empresa, foi feita uma pré-seleção para sorteio de uma viagem. Esta pré-

seleção se iniciou com a distribuição, entre os funcionários, de fichas numeradas de 1 a 23.  Em 
seguida, foram selecionados os funcionários com as fichas numeradas, com as seguintes regras:  
 
– Fichas com um algarismo: o algarismo tem que ser primo;  
– Fichas com dois algarismos: a soma dos algarismos deverá ser um número primo.  
 
Após essa pré-seleção, Glorinha foi classificada para o sorteio. 
 
A probabilidade de Glorinha ganhar essa viagem no sorteio é de, aproximadamente,  
a) 7%.    
b) 8%.    
c) 9%.    
d) 10%.    

 
12. (Unesp 2015)  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 
opinaram  

15  

 
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%.     
 


