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01. No lançamento de um dado perfeito, qual é a 
probabilidade de que o resultado seja: 
A) um número par? 
B) um número primo? 
C) o número 3? 
D) um número menor do que 3? 
E) um número menor do que 1? 
F) um número menor do que 7?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02. No lançamento simultâneo de dois 
dados perfeitos e distinguíveis, qual é a 
probabilidade de NÃO aparecer soma 5? 
 
 
 
 
 
 
 
 
03. Ao retirar uma carta de um baralho de 52 cartas, 
qual é a probabilidade de que essa carta seja: 
a) vermelha? 
 

13 cartas de paus 
13 cartas de ouros 

13 cartas de espadas 
13 cartas de copas 

b) figura e vermelha? 
 
 
 
 
c) ás ou preta? 

  
 
 
 

MEGA SENA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Quantas cartelas com 6 números podemos jogar 
num jogo apenas da Mega-Sena? 
 
 
 
 
B) Quantas cartelas com 6 números podemos fazer 
com 7 números escolhidos? 
 
 
 
 
C) Quantas cartelas com 6 números podemos fazer 
com 8 números escolhidos? 
 
 
 
 
D) Quantas cartelas com 6 números podemos fazer 
com 15 números escolhidos? 
 
 
 
 
E) Quantas cartelas com 6 números podemos fazer 
com 60 números escolhidos? 
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Já caiu no ENEM... 
 (ENEM/2013) Numa cartela com 60 números 
disponíveis, um apostador escolhe de 6 a 10 
números. Dentre os números disponíveis, serão 
sorteados apenas 6. O apostador será premiado caso 
os 6 números sorteados estejam entre os números 
escolhidos por ele numa mesma cartela.  
O quadro apresenta o preço de cada cartela, de 
acordo com a quantidade de números escolhidos. 

 
Cinco apostadores, cada um com R$ 500,00 para 
apostar, fizeram as seguintes opções:  
 
 
Arthur: 250 cartelas com 6 números escolhidos;  
Bruno: 41 cartelas com 7 números escolhidos e 4 
cartelas com 6 números escolhidos;  
Caio: 12 cartelas com 8 números escolhidos e 10 
cartelas com 6 números escolhidos;  
Douglas: 4 cartelas com 9 números escolhidos;  
Eduardo: 2 cartelas com 10 números escolhidos. 
 
Os dois apostadores com maiores probabilidades de 
serem premiados são 

A) Caio e Eduardo.  
B) Arthur e Eduardo. 
C) Bruno e Caio.  
D) Arthur e Bruno. 
E) Douglas e Eduardo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O problema de Monthy Hall ou problema dos Bodes 

 

O problema de Monty Hall, também 
conhecido por paradoxo de Monty Hall é um 
problema matemático e paradoxo que surgiu a partir 
de um concurso televisivo dos Estados 
Unidos chamado Let’s Make a Deal, exibido 
na década de 1970. 

O jogo consistia no seguinte: Monty Hall, o 
apresentador, apresentava três portas aos 
concorrentes. Atrás de uma delas estava um prêmio 
(um carro) e, atrás das outras duas, dois bodes. 

1. Na 1.ª etapa o concorrente escolhe uma das 
três portas (que ainda não é aberta); 

2. Na 2.ª etapa, Monty abre uma das outras 
duas portas que o concorrente não escolheu, 
revelando que o carro não se encontra nessa 
porta e revelando um dos bodes; 

3. Na 3.ª etapa Monty pergunta ao concorrente 
se quer decidir permanecer com a porta que 
escolheu no início do jogo ou se ele pretende 
mudar para a outra porta que ainda está 
fechada para então a abrir. Agora, com duas 
portas apenas para escolher — pois uma 
delas já se viu, na 2.ª etapa, que não tinha o 
prêmio — e sabendo que o carro está atrás 
de uma das restantes duas, o concorrente 
tem que tomar a decisão. 

Qual é a estratégia mais lógica? Ficar com a porta 
escolhida inicialmente ou mudar de porta? Com qual 
das duas portas ainda fechadas o concorrente tem 
mais probabilidades de ganhar? 

 

 

Quantidade de números 
escolhidos em uma cartela 

Preço da cartela 
(R$) 

6 2,00 

7 12,00 

8 40,00 

9 125,00 

10 250,00 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paradoxo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monty_Hall
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Já caiu no vestibular... 

(UEG) Um rapaz esqueceu o último algarismo do 
número do telefone da namorada e resolveu tentar 
falar com ela escolhendo ao acaso o último 
algarismo. Considere as seguintes proposições:  

I. A probabilidade de que ele acerte o número na 
primeira tentativa é de 1/10.  

II. A probabilidade de que ele acerte o número na 
segunda tentativa é de 1/10.  

III. A probabilidade de que ele acerte o número na 
terceira tentativa é de 1/10.  

  

Marque a alternativa CORRETA:  

a) Apenas a proposição I é verdadeira.  
b) Apenas as proposições I e II são verdadeiras.  
c) Apenas as proposições I e III são verdadeiras.  
d) Apenas as proposições II e III são verdadeiras.  
e) Todas as proposições são verdadeiras.  

 

(ENEM/2015) Uma competição esportiva envolveu 20 
equipes com 10 atletas cada. Uma denúncia à 
organização dizia que um dos atletas havia utilizado 
substância proibida. Os organizadores, então, 
decidiram fazer um exame antidoping. Foram 
propostos três modos diferentes para escolher os 
atletas que irão realizá-lo: 
 
Modo I: sortear 3 atletas dentre todos os 
participantes; 
Modo II: sortear primeiro 1 das equipes e, desta, 
sortear 3 atletas; 
Modo III: sortear primeiro 3 equipes e, então, sortear 
1 atleta de cada uma dessas 3 equipes. 
 
Considere que todos os atletas têm igual 
probabilidade de serem sorteados e que P(I), P(II) 
e P(III) sejam as probabilidades de o atleta que 
utilizou a substância proibida seja um dos escolhidos 
para o exame no caso do sorteio ser feito pelo modo 
I, II ou III. Comparando-se essas probabilidades, 
obtém-se 
 
a) P(I) < P(III) < P(II)   
b) P(II) < P(I) < P(III)   
c) P(I) < P(II) = P(III) 
d) P(I) = P(II) < P(III)   
e) P(I) = P(II) = P(III) 
 

Probabilidade no ENEM... 
1. (Enem PPL 2018)  O gerente de uma empresa sabe que 70%  

de seus funcionários são do sexo masculino e foi informado de 
que a porcentagem de empregados fumantes nessa empresa é 

de 5%  dos homens e de 5%  das mulheres. Selecionando, ao 

acaso, a ficha de cadastro de um dos funcionários, verificou 
tratar-se de um fumante. 
Qual a probabilidade de esse funcionário ser do sexo feminino?  
a) 50%   b) 30%   c) 16,7%   d) 5%   e) 1,5%    
  
2. (Enem PPL 2018)  Uma senhora acaba de fazer uma 
ultrassonografia e descobre que está grávida de quadrigêmeos. 
Qual é a probabilidade de nascerem dois meninos e duas 
meninas?  
a) 1/16   b) 3/16   c) 1/4   d) 3/8   e) 1/2    
  
3. (Enem (Libras) 2017)  Um projeto para incentivar a reciclagem 
de lixo de um condomínio conta com a participação de um 
grupo de moradores, entre crianças, adolescentes e adultos, 
conforme dados do quadro. 
 

Participantes Número de pessoas 

Crianças x  
Adolescentes 5  

Adultos 10  

Uma pessoa desse grupo foi escolhida aleatoriamente para 
falar do projeto. Sabe-se que a probabilidade de a pessoa 
escolhida ser uma criança é igual a dois terços.Diante disso, o 
número de crianças que participa desse projeto é  
a) 6   b) 9   c) 10   d) 30   e) 45    
  
4. (Enem PPL 2017)  Uma aluna estuda numa turma de 40 
alunos. Em um dia, essa turma foi dividida em três salas, A, B e 
C, de acordo com a capacidade das salas. Na sala A ficaram 10 
alunos, na B, outros 12 alunos e na C, 18 alunos. Será feito um 
sorteio no qual, primeiro, será sorteada uma sala e, 
posteriormente, será sorteado um aluno dessa sala. 
 
Qual é a probabilidade de aquela aluna específica ser sorteada, 
sabendo que ela está na sala C?  
a) 1/3   b) 1/18   c) 1/40   d) 1/54   e) 7/18    
 
5. (Enem 2017)  Um morador de uma região metropolitana tem 
50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando 
chove na região; caso não chova, sua probabilidade de atraso é 
de 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia 
estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa 
região. 
Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o 
serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva?  

a) 0,075    b) 0,150    c) 0,325    d) 0,600    e) 0,800     

  
6. (Enem (Libras) 2017)  Um laboratório está desenvolvendo um 
teste rápido para detectar a presença de determinado vírus na 
saliva. Para conhecer a acurácia do teste é necessário avaliá-lo 
em indivíduos sabidamente doentes e nos sadios. A acurácia de 
um teste é dada pela capacidade de reconhecer os verdadeiros 
positivos (presença de vírus) e os verdadeiros negativos 
(ausência de vírus). A probabilidade de o teste reconhecer os 
verdadeiros negativos é denominada especificidade, definida 
pela probabilidade de o teste resultar negativo, dado que o 
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indivíduo é sadio. O laboratório realizou um estudo com 150 
indivíduos e os resultados estão no quadro. 

Resultado do 
teste da saliva 

Doentes Sadios Total 

Positivo 57  10  67  

Negativo 3  80  83  

Total 60  90  150  

Considerando os resultados apresentados no quadro, a 
especificidade do teste da saliva tem valor igual a  
a) 0,11   b) 0,15   c) 0,60   d) 0,89   e) 0,96    
  
7. (Enem 2017)  Numa avenida existem 10 semáforos. Por causa 
de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle 
durante uma hora, e fixaram suas luzes unicamente em verde 
ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente; 
a probabilidade de acusar a cor verde é de 2/3 e a de acusar a 
cor vermelha é de 1/3. Uma pessoa percorreu a pé toda essa 
avenida durante o período da pane, observando a cor da luz de 
cada um desses semáforos. 
Qual a probabilidade de que esta pessoa tenha observado 
exatamente um sinal na cor verde?  

a) 
10

10 2

3


   b) 

9

10

10 2

3


   c) 

10

100

2

3
   d) 

90

100

2

3
   e) 

10

2

3
    

 

8. (Enem 2ª aplicação 2016)  Um casal, ambos com 30  anos de 

idade, pretende fazer um plano de previdência privada. A 
seguradora pesquisada, para definir o valor do recolhimento 
mensal, estima a probabilidade de que pelo menos um deles 
esteja vivo daqui a 50 anos, tomando por base dados da 
população, que indicam que 20% dos homens e 30% das 
mulheres de hoje alcançarão a idade de 80 anos. 
Qual é essa probabilidade?  

a) 50%    b) 44%    c) 38%    d) 25%    e) 6%     

  
9. (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    
  
10. (Enem 2015)  Em uma escola, a probabilidade de um aluno 
compreender e falar inglês é de 30%. Três alunos dessa escola, 
que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam, 
em uma sala, serem chamados para uma entrevista. Mas, ao 
invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz, 
oralmente, uma pergunta em inglês que pode ser respondida 
por qualquer um dos alunos. 

A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua 
pergunta oralmente respondida em inglês é  
a) 23,7%   b) 30%   c) 44,1%   d) 65,7%   e) 90%    
 
11. (Enem PPL 2015)  No próximo final de semana, um grupo de 
alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, 
aulas de campo não podem ser realizadas. A ideia é que essa 
aula seja no sábado, mas, se estiver chovendo no sábado, a aula 
será adiada para o domingo. Segundo a meteorologia, a 
probabilidade de chover no sábado é de 30% e a de chover no 
domingo é de 25%. A probabilidade de que a aula de campo 
ocorra no domingo é de  
a) 5%   b) 7,5%   c) 22,5%   d) 30%   e) 75% 

 12. (Enem 2014)  O psicólogo de uma empresa aplica um teste 
para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O 
teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas 
devem ser verdadeiro ou falso e termina quando o psicólogo 
fizer a décima pergunta ou quando o candidato der a segunda 
resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo 
sabe que a probabilidade de o candidato errar uma resposta é 
0,20.  

A probabilidade de o teste terminar na quinta pergunta é  

a) 0,02048.    b) 0,08192.    c) 0,24000.     

d) 0,40960.    e) 0,49152.     

  
13. (Enem PPL 2014) A probabilidade de um empregado 
permanecer em uma dada empresa particular por 10 anos ou 
mais é de 1/6. Um homem e uma mulher começam a trabalhar 
nessa companhia no mesmo dia. Suponha que não haja 
nenhuma relação entre o trabalho dele e o dela, de modo que 
seus tempos de permanência na firma são independentes entre 
si. 
 
A probabilidade de ambos, homem e mulher, permanecerem 
nessa empresa por menos de 10 anos é de  
a) 60/36   b) 25/36   c) 24/36   d) 12/36   e) 1/36    
  
14. (Enem 2014)  Para analisar o desempenho de um método 
diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo 
pacientes sadios e doentes. Quatro situações distintas podem 
acontecer nesse contexto de teste: 
 
1. Paciente TEM a doença e o resultado do teste é POSITIVO. 
2. Paciente TEM a doença e o resultado do teste é NEGATIVO. 
3. Paciente NÃO TEM a doença e o resultado do teste é 
POSITIVO. 
4. Paciente NÃO TEM a doença e o resultado do teste é 
NEGATIVO. 
 
Um índice de desempenho para avaliação de um teste 
diagnóstico é a sensibilidade, definida como a probabilidade de 
o resultado do teste ser POSITIVO se o paciente estiver com a 
doença. 
O quadro refere-se a um teste diagnóstico para a doença A, 
aplicado em uma amostra composta por duzentos indivíduos. 
 

Resultado do 
Teste 

Doença A 

Presente Ausente 

Positivo 95 15 

Negativo 5 85 
BENSEÑOR, I. M.; LOTUFO, P. A. Epidemiologia: abordagem prática. São Paulo: 

Sarvier, 2011 (adaptado). 
Conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade dele é de  
a) 47,5%   b) 85%   c) 86,3%   d) 94,4%   e) 95%    
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Gabarito:   
Resposta da questão 1: [B] 
Se 70%  dos funcionários são do sexo masculino, 
então 100% 70% 30%   são do sexo feminino. 
Portanto, a probabilidade condicional pedida é igual 
a 

0,3 0,05
0,3 30%.

0,3 0,05 0,7 0,05


 

  
 

 
Resposta da questão 2: [D] 

A probabilidade de nascer um menino é 
1

2
 e a 

probabilidade de nascer uma menina também é 
1

.
2

 

Desse modo, pelo Teorema Binomial, segue que a 
resposta é     

2 2
4 1 1 1 1 3

6 .
2 2 2 4 4 8

     
         
    

 

 
Resposta da questão 3: [D] 

Tem-se que 
x 2

x 30.
15 x 3

  


   

 
Resposta da questão 4: [D] 
A probabilidade de a aluna ser sorteada, dado que 

ela está na sala C,  é igual a 
1 1 1

.
3 18 54
     

 
Resposta da questão 5: [C] 
Calculando a probabilidade de ele se atrasar, com e 
sem chuva, tem-se: 
P(chuva) 30% 50% 0,3 0,5 0,15

0,325
P(ñchuva) 70% 25% 0,7 0,25 0,175

     


     
   

 
Resposta da questão 6: [D] 

O resultado é dado por  
80

P(negativo | sadio) 0,89.
90

     

 
Resposta da questão 7: [A] 

Calculando:
9

10,1 9 10

2 1 2 1 10 2
P(x) C 10

3 3 3 3 3

   
         

   
   

 
Resposta da questão 8: [B] 
A probabilidade de que nenhum dos dois esteja vivo 
daqui a 50  anos é igual a (1 0,2) (1 0,3) 0,56.     

Portanto, a probabilidade pedida é 1 0,56 44%.         

 
 
Resposta da questão 9: [C] 

É imediato que a probabilidade pedida é igual a 
20

.
100

   

 
Resposta da questão 10: [D] 
A probabilidade de que um aluno não compreenda 
ou não fale inglês é  1 0,3 0,7.  Logo, a probabilidade 

de que nenhum dos alunos compreenda ou fale 
inglês é   0,7 0,7 0,7 0,343.  

 
Portanto, a probabilidade de o entrevistador ser 
entendido e ter sua pergunta oralmente respondida 
em inglês é   1 0,343 0,657 65,7%.    

 
Resposta da questão 11: [C] 
Para que a aula ocorra no domingo é necessário que 
chova no sábado e não chova no domingo. Assim, 
pode-se escrever: 

sáb

dom

dom dom

sáb dom

P(chover ) 0,30

P(chover ) 0,25

P(não chover ) 1 P(chuva ) 1 0,25 0,75

P(chover ) P(não chover ) 0,30 0,75 0,225 22,5%





    

    

    
 
Resposta da questão 12: [B]  
Para que o teste termine na quinta pergunta, o 
candidato deverá errar exatamente uma pergunta 
dentre as quatro primeiras e errar a quinta. Por 
conseguinte, o resultado é  

34
(0,8) 0,2 0,2 4 0,512 0,04 0,08192.

1

 
        

 
   

 
Resposta da questão 13: [B] 
A probabilidade de um empregado permanecer na 

empresa por menos de 10  anos é igual a 
1 5

1 .
6 6

   

Portanto, a probabilidade de um homem e uma 
mulher permanecerem por menos de 10  anos é 
5 5 25

.
6 6 36
     

 
Resposta da questão 14: [E]  

A sensibilidade é dada por 
95

100% 95%.
95 5

 


   


