
 

 

PROBABILIDADES 
 

01. Sejam A e B eventos contidos em um mesmo 
espaço amostral. Se p(A)0,3, p(B)0,9 e 
p(AB)0,4, então determine p(AB). 

 
02. Sejam A e B eventos contidos em um mesmo 

espaço amostral. Se p(A)0,4, p(B)0,7 e 
p(AB)0,9, então determine p(AB). 

 
03. Sejam A e B eventos mutualmente exclusivos 

contidos em um mesmo espaço amostral. 
Determine p(AB). 

 
04. Sejam A e B eventos contidos em um mesmo 

espaço amostral. Se p(A)0,6, p(B)0,3 e 

p( cA  cB )0,1, então A e B são mutuamente 
exclusivos? 

 
05. Sejam A e B eventos mutuamente exclusivos 

contidos em um mesmo espaço amostral. Se 
p(A)0,3 e p(B)0,4, então calcule p(AB). 

 
06. Sejam A e B eventos contidos em um mesmo 

espaço amostral. Se p(A\B)0,3 e p(B)0,4, 
então determine p(AB). 

 
07. Sejam A e B eventos contidos em um mesmo 

espaço amostral. Se p(A)0,6, p(B)0,7 e 

p( cA  cB )0,2, então determine p(AB). 
 
08. Sejam A e B eventos contidos em um mesmo 

espaço amostral. Se p(A)0,5, p(B)0,8 e 

p( cA  cB )0,6, então determine p(AB). 
 
09. Seja S o conjunto dos números inteiros e 

positivos inferiores ou iguais a 1000. Escolhendo-
se um dos números pertencentes a S ao acaso, 
qual a probabilidade de o mesmo ser múltiplo de 
5 ou de 9? 

 
10. Seja S o conjunto dos números inteiros e 

positivos inferiores ou iguais a 1000. Escolhendo-
se um dos números pertencentes a S ao acaso, 
qual a probabilidade de o mesmo ser múltiplo de 
8 ou de 20? 

 
11. Uma urna contém 50 fichas, numeradas de 1 a 

50. Sorteando-se uma ficha dessa urna ao 
acaso, qual é a probabilidade de obter um 
número menor que 20 ou um número múltiplo 
de 5? 

 
12. Uma pesquisa foi realizada em um aeroporto com 

80 mulheres e 60 homens que iriam embarcar 
em um dos voos. Constatou-se que 30 mulheres 
e 20 homens iriam viajar de avião pela primeira 
vez e que os demais já haviam voado antes. 
Escolhendo-se um desses passageiros ao acaso, 
qual é a probabilidade de obter uma mulher ou 
um passageiro que vai voar pela primeira vez? 

 

13. No lançamento de dois dados, qual é a 
probabilidade de que a soma dos pontos das 
faces voltadas para cima seja maior que 9 ou 
menor que 6? 

 
14. Em uma urna serão colocadas 4 bolas azuis, 

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

 
15. Na lista de chamada de certa classe, os alunos 

são numerados de 1 a 30. Para uma chamada 
oral, o professor sorteou um desses números. 
Qual é a probabilidade de que o número sorteado 
seja par ou múltiplo de 6? 

 
16. Um colecionador possui em sua videoteca filmes 

europeus e americanos. Os filmes europeus se 
distribuem em 10 policiais, 20 romances e 40 
comédias; e os americanos, em 50 policiais, 48 
romances e 32 comédias. Uma pessoa escolheu 
ao acaso um desses filmes. Qual é a 
probabilidade de o filme escolhido ser um filme 
policial ou um filme europeu? 

 
17. Uma loja vende apenas duas marcas de pneus: A 

e B. Da marca A, a loja tem em estoque 320 
pneus de aro 13, 310 de aro 14, 300 de aro 15 
e 270 de aro 16. Da marca B, tem 300 de aro 
13, 300 de aro 14, 310 de aro 15 e 290 de aro 
16. Sabendo ser igual a probabilidade de venda 
para todos os tipos de pneu, qual é a 
probabilidade de o próximo pneu a ser vendido 
ser da marca B ou ter aro 13? 

 
18. Um cliente escolheu ao acaso um apartamento 

para visitar entre os apartamentos disponíveis 
para venda em uma imobiliária. A probabilidade 
de que o apartamento escolhido seja da zona sul 
é 1/2, a probabilidade de que tenha mais de uma 
vaga de garagem é 2/3 e a probabilidade de que 
seja da zona sul e tenha mais de uma vaga de 
garagem é 5/12. Calcule a probabilidade de esse 
apartamento ser da zona sul ou ter mais de uma 
vaga de garagem. 

 
19. Uma consumidora pegou, ao acaso, um tubo de 

creme dental na gôndola de um supermercado. A 
probabilidade de esse tubo conter 90g de creme 
é 2/5 e a probabilidade de conter creme com 
própolis é 1/3. Sabendo que a probabilidade de 
esse tubo conter 90g de creme ou conter creme 
com própolis é 3/5, então calcule a probabilidade 
de ele conter 90g de creme com própolis. 

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

probabilidade de se observar soma 8 ou números 
iguais nas faces superiores? 
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Gabaritos 
1 0,8 
2 0,2 
3 0 
4 Sim 
5 0,7 
6 0,7 
7 0,5 
8 0,9 
9 0,311 
10 0,15 
11 13/25 
12 5/7 
13 4/9 
14 7/9 
15 1/2 
16 3/5 
17 19/30 
18 3/4 
19 2/15 
20 5/18 
 


