
 

 

PROBABILIDADES 
 
01. No lançamento de dois dados, determine a 

probabilidade de obter, nas faces voltadas para 
cima, a soma dos números igual a 5. 

 
02. Um carteiro entrega três cartas para três pessoas 

diferentes. Cada pessoa tem sua caixa de 
correspondência e o carteiro coloca, ao acaso, 
uma carta em cada uma das três caixas. Qual a 
probabilidade de o carteiro colocar nenhuma das 
cartas corretamente? 

 
03. Uma urna contém apenas bolas brancas e bolas 

azuis. Retirando-se ao acaso uma bola da urna, a 
probabilidade de sair uma bola azul é o 
quádruplo da de sair uma bola branca. Qual a 
probabilidade de sair uma bola branca? 

 
04. A probabilidade de um piloto vencer uma corrida 

é o triplo da de perder a corrida. Qual a 
probabilidade de o piloto vencer a corrida, 
considerando que não exista empate? 

 
05. Em uma urna serão colocadas quatro bolas azuis, 

numeradas de 1 a 4, e cinco amarelas, 
numeradas de 1 a 5. Sorteando-se uma bola da 
urna, qual a probabilidade de ela ser azul ou ter 
número ímpar? 

 
06. No lançamento de dois dados perfeitos, qual é a 

probabilidade de se observar soma 8 ou números 
iguais nas faces superiores? 

 
07. Um grupo de amigos resolveu realizar uma 

viagem. Sabe-se que, desse grupo, 6 já foram a 
Maceió, 10 já foram a Fortaleza, 3 já foram a 
Maceió e a Fortaleza e 3 não foram a qualquer 
uma destas cidades. A empresa organizadora da 
viagem sorteou uma passagem gratuita entre os 
integrantes do grupo. Se a pessoa sorteada já 
viajou para Fortaleza, então qual a probabilidade 
de ela também já ter viajado para Maceió? 

 
08. De um grupo, 40% são homens. Se 30% dos 

homens e 50% das mulheres desse grupo são 
fumantes, então, escolhendo-se, ao acaso, uma 
pessoa desse grupo e sabendo que ela é 
fumante, qual a probabilidade de ela ser uma 
mulher? 

 
09. O frentista de um posto de gasolina deve calibrar 

os quatro pneus de um carro. Como está com 
pressa, escolhe, ao acaso, apenas dois deles para 
calibrar. Qual a probabilidade de ele ter calibrado 
os dois pneus dianteiros? 

 
10. Uma caixa tem cinco bolas azuis e três 

vermelhas. Retirando-se duas bolas ao acaso, 
determine a probabilidade de que as duas sejam 
de cores diferentes. 

 

11. Dos 16 alunos inscritos na atlética de certa 
faculdade, 10 cursam o segundo ano, 4 estão no 
terceiro e 2 cursam o quarto ano. Retirando-se, 
de forma sucessiva e aleatória, dois nomes dessa 
lista, qual a probabilidade de que nenhum esteja 
cursando o segundo ano? 

 

12. Durante certo mês, em certo campeonato 
automobilístico, a probabilidade de chover em 
um dia determinado é 0,4. Sabe-se que certa 
equipe ganha uma corrida em um dia com chuva 
com probabilidade igual a 0,6 e em um dia sem 
chuva com probabilidade igual a 0,4. Se a equipe 
ganhou uma corrida no citado dia do 
determinado mês, então qual a probabilidade de 
que tenha chovido no dia? 

 

13. Dos alunos de certa sala de determinado colégio, 
30% são mulheres, 10% estudam para ingressar 
em faculdades públicas e 1% estuda para ingressar 
em faculdades públicas e é mulher. Selecionando 
um aluno desta sala ao acaso, qual é a probabilidade 
que esse aluno não seja mulher e nem esteja 
estudando para ingressar em faculdades públicas? 

 

14. Lançando-se dois dados distintos, qual é a 
probabilidade de se observar nas faces de cima 
dos dados dois números não consecutivos? 

 

15. Uma caixa contém 100 peças, sendo 1/9 a razão 
do número de peças com defeito em relação ao 
número de peças sem defeito. Ao extrair, ao 
acaso e sucessivamente, três peças da urna, qual 
é a probabilidade de pelo menos uma ter defeito? 

 

16. As probabilidades de 3 homens acertarem um 
alvo são, respectivamente, 1/3, 1/4 e 1/6. Se 
cada um deles dispara uma única vez em direção 
ao alvo, então qual é a probabilidade de que só 
um deles acerte o alvo? 

 

17. Em uma bolsa, há 6 bolas vermelhas, 4 azuis e 3 
amarelas. Extraindo-se, ao acaso, 4 bolas da 
bolsa, qual é a probabilidade de se observe ao 
menos uma bola de cada cor? 

 

18. Uma caixa contém 4 bolas brancas e 2 bolas 
pretas. Outra caixa contém 3 bolas brancas e 5 
bolas pretas. Se, de cada caixa, se extrai uma bola 
aleatoriamente, então qual é a probabilidade de 
que as bolas extraídas tenham cores diferentes? 

 

19. Considere que se tenha 8 dados perfeitos e 2 
dados viciados. Nos dados viciados, sabe-se que a 
probabilidade de se observar um número par é o 
dobro da de se observar um número ímpar. Dos 10 
dados, escolhe-se um deles ao acaso e este é 
lançado duas vezes. Qual é a probabilidade de se 
observar dois números ímpares? 

 

20. Uma caixa contém 5 bolas brancas, 3 bolas pretas 
e 2 bolas amarelas, todas idênticas a não ser pela 
cor. Extraindo-se duas bolas ao acaso dessa caixa, 
qual é a probabilidade de que haja uma bola 
branca ou uma preta dentre as extraídas? 
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