
 

 

DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL 
 
01. Um experimento consiste em lançar uma moeda 

quatro vezes e observar, ao final de cada 
lançamento, a face voltada para cima. Qual a 
probabilidade de serem observadas exatamente 
duas caras? 

 
02. Um experimento consiste em lançar uma moeda 

quatro vezes e observar, ao final de cada 
lançamento, a face voltada para cima. Qual a 
probabilidade de serem observadas exatamente 
três caras? 

 
03. Um experimento consiste em lançar uma moeda 

quatro vezes e observar, ao final de cada 
lançamento, a face voltada para cima. Qual a 
probabilidade de serem observadas pelo menos 
duas caras? 

 
04. Um experimento consiste em lançar um dado 

quatro vezes e observar, ao final de cada 
lançamento, a face voltada para cima. Qual a 
probabilidade de serem observadas exatamente 
dois números iguais a 1? 

 
05. Um experimento consiste em lançar um dado 

quatro vezes e observar, ao final de cada 
lançamento, a face voltada para cima. Qual a 
probabilidade de serem observadas exatamente 
dois números iguais a ímpares? 

 
06. Um experimento consiste em lançar um dado 

quatro vezes e observar, ao final de cada 
lançamento, a face voltada para cima. Qual a 
probabilidade de serem observadas exatamente 
três números iguais a pares? 

 
07. Um experimento consiste em lançar um dado 

quatro vezes e observar, ao final de cada 
lançamento, a face voltada para cima. Qual a 
probabilidade de serem observadas pelo menos 
três números iguais a 1? 

 
08. Um teste é composto por cinco questões. Cada 

questão exibe quatro alternativas, das quais uma 
e só uma apresenta uma afirmação correta. 
Respondendo as cinco questões ao acaso, qual a 
probabilidade de que sejam acertadas 
exatamente três questões? 

 
09. Um teste é composto por cinco questões. Cada 

questão exibe quatro alternativas, das quais uma 
e só uma apresenta uma afirmação correta. 
Respondendo as cinco questões ao acaso, qual a 
probabilidade de que sejam acertadas 
exatamente quatro questões? 

 

10. Um teste é composto por cinco questões. Cada 
questão exibe quatro alternativas, das quais uma 
e só uma apresenta uma afirmação correta. 
Respondendo as cinco questões ao acaso, qual a 
probabilidade de que sejam acertadas ao menos 
quatro questões? 

 
11. Uma caixa contém três bolas brancas e uma bola 

preta. Retiram-se, ao acaso, três bolas da caixa 
com reposição. Ao ser retirada, a bola tem sua 
cor anotada e, em seguida, é devolvida para a 
caixa. Qual a probabilidade de a cor branca ser 
observada exatamente uma vez? 

 
12. Uma caixa contém três bolas brancas e uma bola 

preta. Retiram-se, ao acaso, três bolas da caixa 
com reposição. Ao ser retirada, a bola tem sua 
cor anotada e, em seguida, é devolvida para a 
caixa. Qual a probabilidade de a cor preta ser 
observada exatamente uma vez? 

 
13. Uma caixa contém três bolas brancas e uma bola 

preta. Retiram-se, ao acaso, três bolas da caixa 
com reposição. Ao ser retirada, a bola tem sua 
cor anotada e, em seguida, é devolvida para a 
caixa. Qual a probabilidade de serem observadas 
exatamente duas cores iguais? 

 
14. Uma moeda tem em uma face o número 2 e em 

outra o número 3. A moeda será lançada cinco 
vezes e, ao final de cada lançamento, será 
anotado o número na face observada. Qual a 
probabilidade de a soma dos números 
observados ser 14? 

 
15. Uma moeda tem em uma face o número 2 e em 

outra o número 3. A moeda será lançada cinco 
vezes e, ao final de cada lançamento, será 
anotado o número na face observada. Qual a 
probabilidade de a soma dos números 
observados ser 12? 

 
16. Uma moeda tem em uma face o número 2 e em 

outra o número 3. A moeda será lançada cinco 
vezes e, ao final de cada lançamento, será 
anotado o número na face observada. Qual a 
probabilidade de a soma dos números 
observados ser, no mínimo, 14? 

 
17. Uma moeda tem em uma face o número 2 e em 

outra o número 3. Ao final de um lançamento, a 
probabilidade de um número ser visto na face de 
cima é diretamente proporcional ao número. A 
moeda será lançada quatro vezes e, ao final de 
cada lançamento, será anotado o número na face 
observada. Qual a probabilidade de a soma dos 
números observados ser 10? 
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18. Uma moeda tem em uma face o número 2 e em 
outra o número 3. Ao final de um lançamento, a 
probabilidade de um número ser visto na face de 
cima é diretamente proporcional ao número. A 
moeda será lançada quatro vezes e, ao final de 
cada lançamento, será anotado o número na face 
observada. Qual a probabilidade de a soma dos 
números observados ser 11? 

 
19. Uma moeda tem em uma face o número 2 e em 

outra o número 3. Ao final de um lançamento, a 
probabilidade de um número ser visto na face de 
cima é diretamente proporcional ao número. A 
moeda será lançada quatro vezes e, ao final de 
cada lançamento, será anotado o número na face 
observada. Qual a probabilidade de a soma dos 
números observados ser, no mínimo, 11? 

 
20. Um grupo é formado por cinco pessoas, das 

quais uma é a Ana. Três prêmios serão sorteados 
para as pessoas do grupo, sendo que os mesmos 
podem ser dados à mesma pessoa. Qual a 
probabilidade de Ana receber exatamente dois 
prêmios? 

 
Gabaritos 
01. 3/8 
 
02. 1/4 
 
03. 11/16 
 
04. 25/216 
 
05. 3/8 
 
06. 1/4 
 
07. 7/432 
 
08. 45/512 
 
09. 15/1024 
 
10. 1/64 
 
11. 9/64 
 
12. 27/64 
 
13. 9/16 
 
14. 5/32 
 
15. 5/16 
 
16. 3/16 
 
17. 216/625 
 
18. 216/625 
 
19. 297/625 
 
20. 12/125 
 


