
Matemática
Lista 12 – Probabilidade e Estatı́stica

1. Duas moedas e dois dados, todos diferentes
entre si, foram lançados simultaneamente. Qual é
o número de possibilidades de resultados para esse
experimento?

A) 146
B) 142
C) 133
D) 144
E) 155
Resposta: D
2. Qual é a probabilidade de, no lançamento de 4

moedas, obtermos cara em todos os resultados?
A) 2%
B) 2,2%
C) 6,2%
D) 4%
E) 4,2%
Resposta: C
3. No lançamento de dois dados, qual é o nú-

mero total de possibilidades de resultados e qual é a
probabilidade de obtermos soma igual a 8?

A) 36 e 5%
B) 36 e 14%
C) 6 e 5%
D) 5 e 6%
E) 36 e 6%
Resposta: B
4. Qual é o número total de possibilidades de

resultado no lançamento de 5 moedas?
A) 2
B) 5
C) 10
D) 24
E) 32
Resposta: E

5. (Petrobrás – Cesgranrio 2010) FGV traça perfil
de alunos on-line. Mulheres solteiras, com curso
superior e renda até R$2.000,00. Esse é o perfil
do brasileiro que busca aperfeiçoamento profissional
gratuito na Internet, como mostra levantamento feito
pelo FGV on-line, de março a setembro de 2009.
(Jornal O Globo, 03 mar. 2010)

O resultado desse levantamento é apresentado a
seguir:

São mulheres: 58,3%

Ganham até R$2 mil por mês: 77,7%

Têm graduação: 68,1%

Concentram-se em SP, RJ e MG: 62,8%

Ocupam o cargo de analista: 34,1%

Considere que 2.000 pessoas participaram dessa
entrevista e que, do total de pessoas que se concen-
tram em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais,
50% são homens. Escolhendo-se, ao acaso, um dos
homens entrevistados,qual é, aproximadamente, a
probabilidade de que ele seja de São Paulo, Rio de
Janeiro ou Minas Gerais?

A) 75,3%

B) 41,7%

C) 31,4%

D) 19,5%

E) 10,3%

Resposta: A
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6. (Prefeitura de Porto Alegre – Fundatec 2012)
Uma escola de ensino médio tem 400 alunos em seu
cadastro, sendo que:

I. 140 são rapazes;

II. 200 são moças que já concluíram o curso; e

III. 30 rapazes ainda não concluíram o curso.

Ao se selecionar aleatoriamente um nome desse
cadastro e sabendo-se que o nome retirado foi o de
um rapaz, a probabilidade de ele já ter concluído o
curso é de

A) 11/14

B) 11/40

C) 10/13

D) 5/14

E) 1/2

Resposta: A

7. Qual é a probabilidade de extrair uma carta
de um baralho comum de 52 cartas e obter um Ás,
sabendo que ela é uma carta de copas?

A) 3/13

B) 1/4

C) 2/7

D) 1/12

E) 1/13

Resposta: E

8. (Cesgranrio – RJ) Um juiz de futebol possui
três cartões no bolso. Um é todo amarelo, outro é
todo vermelho e o terceiro é vermelho de um lado e
amarelo do outro. Num determinado lance, o juiz
retira ao acaso, um cartão do bolso mostrando-o a
um jogador. Qual é a probabilidade de a face que o
juiz vê ser vermelha, e de a outra face mostrada ao
jogador, ser amarela?

Resposta: A probabilidade é de 16,6%

9. Sabemos que um baralho é composto de 52
cartas, onde temos a representação de quatro naipes:
copas, ouro, paus e espadas. Dessa forma, cada naipe
é representado por 13 cartas. Determine a probabili-
dade de escolhermos ao acaso e sucessivamente, três
cartas de um mesmo naipe sem reposição.

Resposta: 1,29%

10. Em um grupo de pessoas, as idades são : 10,
12, 15 e 17 anos. Caso uma pessoa de 16 anos junte-
se ao grupo, o que acontece com a média das idades
do grupo?

Resposta: A média aumenta menos de 1 ano.
11. (UFPR 2009) Uma determinada região apre-

sentou, nos últimos cinco meses, os seguintes valores
(fornecidos em mm) para a precipitação pluviomé-
trica média:

Tabela 1: Precipitação
jun jul ago set out
32 34 27 29 28

A média, a mediana e a variância do conjunto de
valores acima são, respectivamente:

A) 30 e 27
B) 27 e 30
C) 30 e 29
D) 29 e 30
E) 30 e 31
Resposta: C
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