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nome:
resumo
instrumentos de contagem
permuta ç ão simples

Pn = n !

probabilidade condicional

P(A | B) =

P(A ∩ B)
P(B)

tri ângulo de pascal

permuta ç ão com repeti ç ão
α,β,...

Pn

=

n!
α! · β! . . .

permuta ç ão circular

P C = (n − 1)!
combina ç ão

C n ,k =

n!
k !(n − k )!
No referido triângulo, vale a Relação de Stifel:
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(utilizar modelo barra-bola)

Permutação: número de sequências que se podem formar com dado número de elementos,
de modo que cada sequência se diferencie
das demais pela ordem de seus elementos.
E a ordem dos elementos é relevante.

Representação geométrica da
relação de Stifel. −→

propriedades
Combinação: número de agrupamentos de k
elementos que podem ser obtidos a partir de
um grupo maior de n elementos.
E a ordem dos elementos n ão é relevante.
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probabilidade da uni ão

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B)
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1. #B17Q01
ENEM
Um casal decidiu que vai ter 3 filhos. Contudo, quer exatamente 2 filhos homens e decide que, se a probabilidade
fosse inferior a 50%, iria procurar uma clı́nica para fazer tratamento especı́fico para garantir que teria os dois filhos homens.
Após os cálculos, o casal concluiu que a probabilidade de
ter exatamente 2 filhos homens é:
a)
b)
c)
d)

3. #B17Q03
S. CAETANO 2015
A probabilidade de uma criança contrair a doença A
ou a doença B é 0,8 e a probabilidade dessa criança
contrair a doença A e a doença B é 0,1. Sabendo que
a probabilidade dessa criança contrair a doença A é o
dobro da probabilidade de contrair a doença B, então, a
probabilidade dessa criança contrair apenas a doença A é:
a) 0,5

b) 0,2

c) 0,3

d) 0,6

e) 0,4

66,7%, assim ele não precisará fazer um tratamento.
50%, assim ele não precisará fazer um tratamento.
7,5%, assim ele não precisará fazer um tratamento.
25%, assim ele precisará procurar uma clı́nica para

fazer um tratamento.
e) 37,5%, assim ele precisará procurar uma clı́nica para
fazer tratamento.

PUC
2. #B17Q02
O jogo da loto consiste em sortear 5 dezenas em 100 dezenas possı́veis. Alguém, querendo jogar nessa loteria, pode
escolher de 5 até 10 dezenas. Se alguém que escolhe 5
dezenas tem probabilidade x de ganhar, então quem escolhe 7 dezenas tem que probabilidade de ganhar?
a)
b)
c)
d)
e)

2

7x
14x
21x
28x
35x

4.

#B17Q04

ESPM

Apenas 40% dos hóspedes de um hotel de São Paulo
são estrangeiros, sendo que 70% deles são ingleses e os
demais franceses. Sabe-se que 25% dos franceses e 50%
dos ingleses falam português. Escolhendo-se, ao acaso, um
dos hóspedes desse hotel, a probabilidade de que ele fale
português é:
a) 65%

b) 72%

c) 68%

d) 77%

e) 82%
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5. #B17Q05
PUC PR
Um piloto de corridas estima que suas chances de ganhar em uma dada prova são de 80% se chover no dia da prova, e de
40% se não chover. O serviço de meteorologia prevê que a probabilidade de chover durante a prova é de 75%. Desse modo,
a probabilidade de o piloto não vencer a prova é de:
a) 30%

6.

b) 70%

#B17Q06

c) 60%

PUC RJ

Em uma cela, há uma passagem secreta que conduz a
um porão de onde partem três túneis. O primeiro túnel dá
acesso à liberdade em 1 hora, o segundo em 3 horas, o
terceiro leva ao ponto de partida em 6 horas. Em média,
os prisioneiros que descobrem os túneis conseguem escapar
da prisão em:
Nota do professor: considerar que os túneis são distinguı́veis.

a)
b)
c)
d)
e)

3h20min
3h40min
4h
4h30min
5h
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d) 10%

e) 20%

FUVEST :: 2a FASE
7. #B17Q07
Duas pessoas A e B jogam dados alternadamente, começando com A, até que uma delas obtenha um "6". A primeira que obtiver o "6" ganha o jogo.
a) Qual é a probabilidade de A ganhar na primeira jogada?
b) Qual é a probabilidade de B ganhar na segunda jogada?
c) Calcule a probabilidade de A ganhar o jogo.

3

8. #B17Q08
Uma pessoa deseja deslocar-se pelas ruas de um bairro,
partindo do ponto A com destino ao ponto B. O trajeto
utilizado deve ser de menor tamanho possı́vel, além de
passar pelo ponto P, ilustrado em verde no mapa. Escolhendo ao acaso um destes caminhos, a probabilidade de
que ele passe pelo ponto P é:

3
a)
10

2
b)
15

5
c)
21

7
d)
25

9.

#B17Q09

ENEM

Num determinado bairro há duas empresas de ônibus, andabem e bompasseio, que fazem o trajeto levando e trazendo
passageiros do subúrbio ao centro da cidade. Um ônibus
de cada uma dessas empresas parte do terminal a cada
30 minutos, nos horários indicados na tabela.
andabem

bompasseio

...

...

6h00

6h10

6h30

6h40

7h00

7h10

7h30

7h40

...

...

Carlos mora próximo ao terminal de ônibus e trabalha na
cidade. Como não tem hora certa para chegar ao trabalho
e nem preferência por qualquer das empresas, toma sempre o primeiro ônibus que sai do terminal. Nessa situação,
pode-se afirmar que a probabilidade de Carlos viajar num
ônibus da empresa andabem é:
a) um quarto da probabilidade de ele viajar num ônibus
da empresa bompasseio.
b) um terço da probabilidade de ele viajar num ônibus
da empresa bompasseio.
c) metade da probabilidade de ele viajar num ônibus
da empresa bompasseio.
d) duas vezes maior do que a probabilidade de ele viajar
num ônibus da empresa bompasseio.
e) três vezes maior do que a probabilidade de ele viajar
num ônibus da empresa bompasseio.

4
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18.

tarefa
10.

#B17Q10

FUVEST

E

Escolhem-se ao acaso dois números distintos de 1 a 20.
Qual a probabilidade de que o produto dos números
escolhidos seja ı́mpar?
a) 9/38
11.

b) 1/2

#B17Q11

c) 9/20

d) 1/4

e) 8/25
FUVEST 2009

E

Dois dados cúbicos, não viciados, com faces numeradas de
1 a 6, serão lançados simultaneamente. A probabilidade
de que sejam sorteados dois números consecutivos, cuja
soma seja um número primo, é de
a) 2/9
12.

c) 4/9

b) 1/3

d) 5/9

e) 2/3

#B17Q12

#B17Q13

FUVEST

Uma urna contém bolas numeradas de 1 a 9. Sorteiam-se,
com reposição, duas bolas. A probabilidade de que o
número da segunda bola seja estritamente maior do que
o da primeira é:
a) 72/81

b) 1/9

c) 36/81

d) 30/81

UNICAMP 2014 :: 2a FASE

E

Uma loteria sorteia três números distintos entre doze números
possı́veis.
a) Para uma aposta em três números, qual a probabilidade de acerto?
b) Se a aposta em três números custa R $ 2,00 , quanto
deveria custar uma aposta em cinco números?
#B17Q19

19.

E

Um dado honesto é lançado repetidamente até que o
número 6 apareça. Calcule a probabilidade de que:
a) isso ocorra no terceiro lançamento.
b) ao menos 5 lançamentos sejam necessários.
20.

Uma moeda é lançada 6 vezes. Qual a probabilidade de
observarmos exatamente duas caras?
13.

#B17Q18

#B17Q20

UERJ 2014

E

Em uma sala, encontram-se dez halteres, distribuı́dos em
cinco pares de cores diferentes. Os halteres de mesma
massa são da mesma cor. Seu armazenamento é denominado "perfeito" quando os halteres de mesma cor são
colocados juntos. Nas figuras abaixo, podem-se observar
dois exemplos de armazenamento perfeito.

e) 45/81

FGV 2005
14. #B17Q14 E
Em uma comunidade, 80% dos compradores de carros
usados são bons pagadores. Sabe-se que a probabilidade
de um bom pagador obter cartão de crédito é de 70%,
enquanto que é de apenas 40% a probabilidade de um
mau pagador obter cartão de crédito. Selecionando-se ao
acaso um comprador de carro usado dessa comunidade,
a probabilidade de que ele tenha cartão de crédito é de:
a) 56%
15.

b) 64%

#B17Q15

c) 70%

d) 32%

e) 100%

FUVEST :: 2a FASE

E

Uma pessoa dispõe de um dado honesto, que é lançado
sucessivamente quatro vezes. Determine a probabilidade
de que nenhum dos números sorteados nos dois primeiros
lançamentos coincida com algum dos números sorteados
nos dois últimos lançamentos.
:: 2a

16. #B17Q16
UNIFESP 2007
FASE
Em uma cidade existem 1000 bicicletas, cada uma com
um número de licença, de 1 a 1000. Duas bicicletas nunca
têm o mesmo número de licença.
a) Entre as licenças de três algarismos, de 100 a 999,
em quantas delas o valor absoluto da diferença entre
o primeiro algarismo e o último é igual a 2?
b) Obtenha a probabilidade do número da licença de
uma bicicleta, encontrada aleatoriamente entre as
mil, não ter nenhum 8 entre seus algarismos.
17.

#B17Q17

FGV

Uma urna contém bolas numeradas de 1 até 10000.
Sorteando-se ao acaso uma delas, a probabilidade de que
o algarismo mais à esquerda do número marcado na bola
seja 1, é igual a:
a) 11,02%

b) 11,11%

d) 12,21%

e) 21,02%

c) 11,12%
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Arrumando-se ao acaso os dez halteres, a probabilidade
de que eles formem um armazenamento perfeito equivale a:
a)

1
5040

b)

1
945

c)

1
252

d)

1
120

ENEM 2013
21. #B17Q21 E
Numa escola com 1200 alunos foi realizada uma pesquisa
sobre o conhecimento desses em duas lı́nguas estrangeiras,
inglês e espanhol. Nessa pesquisa constatou-se que 600
alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam
qualquer um desses idiomas.
Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendose que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que
esse aluno fale espanhol?
a)

22.

1
2

b)

#B17Q22

5
8
E

c)

1
4

d)

5
6

e)

5
14

UNICAMP :: 2a FASE

Um dado é jogado três vezes, uma após a outra. Perguntase:
a) Quantos são os resultados possı́veis em que os três
números obtidos são diferentes?
b) Qual a probabilidade da soma dos resultados ser
maior ou igual a 16?

5

23. #B17Q23
UEM 2013
Pedro e Tiago brincam de cara ou coroa usando uma moeda não viciada. Se saı́rem quatro caras (não necessariamente consecutivas) antes de saı́rem quatro coroas, Pedro
vence; caso contrário, vence Tiago. Considerando que os
lançamentos são eventos independentes, assinale o que for
correto.

28.

#B17Q28

ENEM 2013

Uma loja acompanhou o número de compradores de dois
produtos, A e B, durante os meses de janeiro, fevereiro e
março de 2012. Com isso, obteve este gráfico:

01. São necessários, no máximo, sete lançamentos para
02.
04.
08.

16.

se determinar o vencedor.
A probabilidade de o jogo acabar após os quatro
primeiros lançamentos é de 1/8.
Se nos dois primeiros lançamentos saiu cara, a probabilidade de Pedro ser o vencedor é de 1/4.
Se nos três primeiros lançamentos saiu cara, a probabilidade de sair cara no quarto lançamento é menor
do que a de sair coroa.
A probabilidade de o jogo terminar antes do sétimo
lançamento é superior a 1/2.

A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto
A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual
a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito
suas compras em fevereiro de 2012?
a)

24.

#B17Q24

UERJ 2014

E

Em um escritório, há dois porta-lápis: o porta-lápis A, com
10 lápis, dentre os quais 3 estão apontados, e o porta-lápis
B, com 9 lápis, dentre os quais 4 estão apontados.

Um funcionário retira um lápis qualquer ao acaso do
porta-lápis A e o coloca no porta-lápis B. Novamente ao
acaso, ele retira um lápis qualquer do porta-lápis B.
A probabilidade de que este último lápis retirado não tenha
ponta é igual a:
a) 0,64
25.

b) 0,57

c) 0,52

d) 0,42

#B17Q25

26.

b) 0,25.

c) 0,3.

d) 0,4.

e) 0,5.

#B17Q26

AFA

Numa urna são colocados números maiores que 2500,
formados com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, sem repetição.
A probabilidade de se retirar dessa urna um número com
apenas quatro algarismos é:
a) 0,3

b) 0,34

c) 0,37

d) 0,39

27. #B17Q27
AFA
Numa caixa existem 6 canetas pretas, 4 azuis e 3 vermelhas.
Se três canetas são retiradas ao acaso, e sem reposição
a probabilidade de que pelo menos duas tenham cores
distintas é:
a)

6

261
286

b)

3
242

c)

5
22

d)

6
25

e)

#B17Q29

29.

7
15
UFRS

Um jogo é formado por 20 pontos, conforme a figura anterior. Calcule:

a) o número total de possibilidades para "caminhar" de
A a C, sabendo-se que só pode haver movimento na
horizontal (da esquerda para a direita) ou na vertical
(de cima para baixo), um espaço entre dois pontos
de cada vez;
b) a probabilidade de "caminhar" de A a C, passando
por B, seguindo as regras do item a).

UFRGS 2011

Uma pessoa nascida em 06/01/92 permutou a sequência
dos dı́gitos 0, 6, 0, 1, 9, 2 para compor uma senha de
6 dı́gitos para um cartão bancário. A probabilidade de
que na senha escolhida o algarismo 9 apareça antes do
algarismo 2 é:
a) 0,2.

1
20

b)

1
9

c)

C 6,3
C 13,3

d) 1 −

C 6,3
C 13,3

30. #B17Q30
UERJ 2013
Em uma escola, 20% dos alunos de uma turma marcaram
a opção correta de uma questão de múltipla escolha
que possui quatro alternativas de resposta. Os demais
marcaram uma das quatro opções ao acaso.
Verificando-se as respostas de dois alunos quaisquer dessa
turma, a probabilidade de que exatamente um tenha
marcado a opção correta equivale a:
a) 0,48

b) 0,40

c) 0,36

d) 0,25

31. #B17Q31
Um homem encontra-se na origem de um sistema cartesiano ortogonal. Ele só pode andar uma unidade de cada
vez, para cima ou para a direita. Se ele andar 10 unidades,
qual a probabilidade de chegar no ponto P(7; 3)?
32. #B17Q32
USP
Qual a probabilidade do determinante de uma matriz
quadrada 2 × 2 com coeficientes inteiros ser ı́mpar?
a)

1
2

b)

3
8

c)

5
8

d)

1
4

e)

3
4
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texto para as quest ões 33 e 34

37.

Um apostador tem três opções para participar de certa modalidade de jogo, que consiste no sorteio aleatório de um
número dentre dez.
1 a op ç ão: comprar três números para um único sorteio.
2 a op ç ão: comprar dois números para um sorteio e um
número para um segundo sorteio.
3 a op ç ão: comprar um número para cada sorteio, num total de três sorteios.
33. #B17Q33 E
ENEM
Se X, Y, Z representam as probabilidades de o apostador
ganhar algum prêmio, escolhendo, respectivamente a 1a ,
a 2a e 3a opção é correto afirmar que:
a) X < Y < Z

b) X = Y = Z

d) X = Y > Z

e) X > Y > Z

c) X > Y = Z

34. #B17Q34 E
ENEM
Escolhendo a 2a opção, a probabilidade de o apostador
não ganhar qualquer dos sorteios é igual a:
a) 90%

b) 81%

c) 72%

d) 70%

e) 65%

35. #B17Q35
UNESP
Dois jogadores A e B vão lançar um par de dados. Eles combinam que se a soma dos números dos dados for 5, A ganha
e se a soma for 8, B é quem ganha. Os dados são lançados.
Sabe-se que A não ganhou. Qual a probabilidade de B ter
ganhado?
a)
b)
c)
d)
e)

36.

10/36
5/32
5/36

não se pode calcular sem saber os números sorteados.
UEM 2012

Pedro possui 180 músicas armazenadas, das quais 80 são
gênero pagode, 60 do gênero sertanejo e as restantes, de
rock. Ele sempre as escuta no modo shuffle, em que as
músicas são executadas em ordem aleatória, sem repetição
das que já foram executadas. Levando em conta esses dados, assinale o que for correto.
01. Considerando-se apenas as três primeiras músicas

02.

04.

08.

16.

FUVEST

E

a) 50%

b) 1%

c) 25%

d) 10%

e) 5%

38. #B17Q38
ITA
Considere os seguintes resultados relativamente ao lançamento de uma moeda:
I . Ocorrência de duas caras em dois lançamentos.
II . Ocorrência de três caras e uma coroa em quatro
lançamentos.
III . Ocorrência de cinco caras e três coroas em oito lançamentos.
Pode-se afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)
39.

dos três resultados, I é o mais provável.
dos três resultados, II é o mais provável.
dos três resultados, III é o mais provável.
os resultados I e II são igualmente prováveis.
os resultados II e III são igualmente prováveis.
#B17Q39

UNESP

Numa festa de aniversário infantil, 5 crianças comeram um
alimento contaminado com uma bactéria. Sabe-se que,
uma vez em contato com essa bactéria, a probabilidade
de que a criança manifeste problemas intestinais é de 2/3.
Sabendo que C n ,j =

n!
, determine:
[j !(n − j )!]

a) C 5,2 e a probabilidade de manifestação de problemas instestinais em exatamente duas crianças.
b) C 5,0 , C 5,1 e a probabilidade de manifestação de problemas intestinais no máximo em uma criança.

5/35

#B17Q36

#B17Q37

No jogo da sena seis números distintos são sorteados dentre
os números 1, 2, . . ., 50. A probabilidade de que, numa
extração, os seis números sorteados sejam ı́mpares vale
aproximadamente:

executadas, não sendo duas delas de um mesmo
gênero, o número de maneiras de escolhê-las,
levando-se em conta a ordem de execução, é exatamente 80 × 60 × 40.
Se as primeiras duas músicas executadas são do
gênero sertanejo, a probabilidade de que a próxima
também seja é de 1/58.
Se a duração total das músicas de Pedro é de 10
horas e meia, a duração média de cada uma é
superior a 3 minutos.
Considerando o total de músicas dos três gêneros,
o menor número de músicas que preserva a proporção entre os gêneros músicais é 9.
O número mı́nimo de músicas que Pedro deve ouvir
para ter certeza de que ouvirá uma de cada gênero
é 81.
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40. #B17Q40
FUVEST
São efetuados lançamentos sucessivos e independentes de
uma moeda perfeita (as probabilidades de cara e coroa
são iguais) até que apareça cara pela segunda vez.
a) Qual a probabilidade de que a segunda cara apareça no oitavo lançamento?
b) Sabendo-se que a segunda cara apareceu no oitavo
lançamento qual é a probabilidade condicional de
que a primeira cara tenha aparecido no terceiro?
UFG
41. #B17Q41
A figura a seguir representa uma bandeira com 4 listras.
Dispondo-se de 4 cores distintas, deseja-se pintas todas as
listras, de forma que listras vizinhas tenham cores diferentes.

a) De quantas maneiras distintas a bandeira pode ser
pintada? Justifique.
b) Escolhendo-se aleatóriamente uma das formas
possı́veis de pintar a bandeira, qual é a probabilidade de que a forma escolhida seja uma que
contenha as 4 cores?

7

texto para as quest ões 42 e 43
José e Antônio viajarão em seus carros com as respectivas
famı́lias para a cidade de Serra Branca. Com a intenção
de seguir viagem juntos, combinam um encontro no marco
inicial da rodovia, onde chegarão, de modo independente,
entre meio-dia e 1 hora da tarde. Entretanto, como não
querem ficar muito tempo esperando um pelo outro, combinam que o primeiro que chegar ao marco inicial esperará
pelo outro, no máximo, meia hora; após esse tempo, seguirá
viagem sozinho.

45. #B17Q45
ENEM 2010
A figura I abaixo mostra um esquema das principais
vias que interligam a cidade A com a cidade B. Cada
número indicado na figura II representa a probabilidade
de pegar um engarrafamento quando se passa na via
indicada. Assim, há uma probabilidade de 30% de se
pegar engarrafamento no deslocamento do ponto C ao
ponto B, passando pela estrada E4, e de 50%, quando
se passa por E3. Essas probabilidades são independentes
umas das outras.

Chamando de x o horário de chegada de José e de y o
horário de chegada de Antônio, e representando os pares
(x ; y ) em um sistema de eixos cartesianos, a região OPQR
ao lado indicada corresponde ao conjunto de todas as
possibilidades para o par (x ; y ):

figura I

figura II

Paula deseja se deslocar da cidade A para a cidade B
usando exatamente duas das vias indicadas, percorrendo
um trajeto com a menor probabilidade de engarrafamento
possı́vel.
O melhor trajeto para Paula é:
42. #B17Q42
ENEM
Na região indicada, o conjunto de pontos que representa
o evento "José e Antônio chegam ao marco inicial exatamente no mesmo horário" corresponde
a) à diagonal OQ.

b) à diagonal PR.

c) ao lado PQ.

d) ao lado QR.

e) ao lado OR.
43.

#B17Q43

ENEM

Segundo o combinado, para que José e Antônio viajem
juntos, é necessário que

y −x ≤

1
1
e x −y ≤ .
2
2

a) E1E3
46.

b) E1E4

#B17Q46

c) E2E4

d) E2E5

e) E2E6
UFRN 2012

Uma prova de matemática contém trinta questões, das
quais quatro são consideradas difı́ceis. Cada questão tem
quatro opções de resposta, das quais somente uma é correta. Se uma pessoa marcar aleatoriamente uma opção
em cada uma das questões difı́ceis, é correto afirmar que:
a) a probabilidade de errar as questões difı́ceis é maior
que a probabilidade de acertar pelo menos uma
questão difı́cil.
b) a probabilidade de errar as questões difı́ceis é maior
que 1/2.
c) a probabilidade de errar as questões difı́ceis é menor que a probabilidade de acertar pelo menos uma
questão difı́cil.
d) a probabilidade de errar as questões difı́ceis está entre 2/5 e 1/2.

De acordo com o gráfico e nas condições combinadas,
as chances de José e Antônio viajarem juntos são de:
a) 0%
44.

b) 25%

#B17Q44

E

c) 50%

d) 75%

e) 100%
UFPR 2012

Uma caixa contém 7 lápis azuis, 5 vermelhos e 9 amarelos.
Sabendo que a caixa contém somente esses lápis, responda:
a) Qual o número mı́nimo de lápis que devemos retirar
(sem olhar a cor) para que estejamos certos de haver retirado 4 lápis de uma mesma cor? Justifique sua
resposta.
b) Se retirarmos ao acaso 3 lápis dessa caixa (sem olhar
a cor), qual a probabilidade de que todos sejam da
cor amarela?
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exerc ícios avan çados
47. #B17Q47
Dois agentes secretos têm um encontro marcado para um
certo dia de Outubro na Praça Vermelha. Com receio de
uma possı́vel atuação da contra-espionagem, tomaram as
seguintes medidas de precaução:

• cada um deles chega à praça num momento esco-

•

lhido ao acaso entre o meio-dia e a uma hora da
tarde;
nenhum deles espera mais de 15 minutos pelo outro.

Qual é a probabilidade de o encontro realmente ocorrer?
48. #B17Q48
UEM 2013
O desempenho de um time de futebol em cada partida
depende do seu desempenho no jogo anterior. A tabela
abaixo representa as probabilidades de esse time ganhar,
empatar ou perder um jogo, tendo em vista o resultado do
jogo anterior.

51. #B17Q51
UFF 2012
Dado um conjunto A, o conjunto das partes de A, denotado por P(A), é o conjunto cujos elementos são todos os
subconjuntos de A. Se A tem 10 elementos, determine:
a) o número de subconjuntos de A que possuem exatamente dois elementos;
b) a probabilidade de que, ao se escolher aleatoriamente um elemento de P(A), esse seja um subconjunto de A com exatamente dois elementos.
52.

#B17Q52

A feira de Barcelos é uma das mais famosas de Portugal.
Lá havia um feirante que propunha este curioso jogo de
azar: cada jogador pode apostar num dos números 1, 2, 3,
4, 5 e 6. Lançam-se três dados. Se o número em que um
jogador tiver apostado sair uma, duas ou três vezes, esse
jogador recebe uma, duas ou três vezes a aposta feita mais
o dinheiro que apostou. Se o número não sair, o jogador
perde o dinheiro apostado. Por exemplo, se alguém apostar
100d no número 6 e nos dados saı́rem:

probabilidade de

resultado
do jogo
anterior

ganhou
empatou
perdeu

ganhar

empatar

perder

0, 5
0, 2
0, 3

0, 3
0, 6
0, 3

0, 2
0, 2
0, 4

Considere P a matriz formada pelas entradas da tabela de
probabilidades dada acima e assinale o que for correto.
01. As entradas da diagonal da matriz P representam as

probabilidades de o time conseguir, no jogo atual,
o mesmo resultado (vitória, empate ou derrota) do
jogo anterior.
02. A probabilidade de o time ganhar o terceiro jogo

não depende do resultado do primeiro jogo.
04. A probabilidade de o time ganhar o terceiro jogo,

tendo perdido o primeiro, é de 30%.
08. Se o time tem 50% de chance de ganhar o primeiro

jogo e 40% de chance de empatá-lo, então a probabilidade de ele perder o segundo jogo é de 22%.
16. As entradas da matriz P2 (multiplicação de P por P)

representam as probabilidades de cada resultado
do time no terceiro jogo (vitória, empate ou derrota),
tendo em vista o resultado do primeiro jogo.

49.

#B17Q49

Uma moeda de R $ 1, cujo diâmetro é cerca de 3 cm, é lançada sobre um piso sobre o qual estão assentadas lajotas
quadradas com 15 cm de lado. A espessura do rejunte entre
as peças é desprezı́vel. Qual é a probabilidade da moeda
cair sobre uma das juntas entre diferentes peças?
50.

#B17Q50

FUVEST :: 2a FASE

Numa urna há uma bola númerada com o número 1, duas
bolas numeradas com o número 2, três bolas numeradas
com o número 3, e assim por diante, até n bolas numeradas com o número n .

1−4−5
1−4−6
3−6−6
6−6−6

perde 100d
ganha 100d
ganha 200d
ganha 300d

Este jogo é justo? Em média, quanto o feirante ganha (ou
perde) por cada 100d apostados?
53.

#B17Q53

UNIFESP :: 2a FASE

Uma pessoa comprou um número (de dois algarismos) de
uma rifa, constante de números de 00 a 99. O sorteio será
feito de uma das duas maneiras descritas a seguir.

A. Em uma urna, são colocadas 100 bolas, numeradas
de 00 a 99, de onde será retirada uma única bola.
B. Em uma urna, são colocadas 20 bolas, numeradas de
0 a 9, sendo duas com número 0, duas com número
1, . . . , até duas numeradas com 9. Uma bola é retirada, formando o algarismo das dezenas e, depois,
sem reposição da primeira bola, outra é retirada, formando o algarismo das unidades.
a) Qual é a probabilidade de ganhar no sorteio descrito
em A?
b) Qual é a probabilidade de ganhar no sorteio descrito
em B?
54. #B17Q54
FUVEST :: 2a FASE
Considere o experimento que consiste no lançamento de
um dado perfeito (todas as seis faces têm probabilidades
iguais). Com relação a esse experimento considere os seguintes eventos:
I . o resultado do lançamento é par.
II . o resultado do lançamento é estritamente maior que
4.
III . o resultado do lançamento é múltiplo de 3.
a) I e II são eventos independentes?
b) II e III são eventos independentes?
Justifique suas respostas.

Uma bola é retirada ao acaso desta urna. Admitindo-se
que todas as bolas têm a mesma probabilidade de serem
escolhidas, qual é, em função de n , a probabilidade de
que o número da bola retirada seja par?
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sugest ões
10. Recordar que: PAR · PAR = PAR, ÍMPAR · ÍMPAR = ÍMPAR e
PAR · ÍMPAR = PAR
11. Elencar todos os pares de números consecutivos cuja soma resulta
em número primo.
12. Se K é uma cara e C é uma coroa, encontrar todas as permutações de KKCCCC (casos favoráveis). Em seguida, encontrar o total
de casos possı́veis: cada lançamento possui 2 possibilidades: K ou C.
A probabilidade pedida será uma razão dos valores anteriormente
encontrados.
13. Encontrar o total de casos favoráveis, observando quando a primeira bola sorteada é 1, 2, 3, . . ., 9. Em seguida, encontrar o total
de casos possı́veis para o sorteio de qualquer bola no primeiro e no
segundo lançamentos. A probabilidade pedida será uma razão dos
valores em questão.

31. Encontrar o total de casos possı́veis: temos 10 etapas de escolha
e, para cada uma delas, 2 opções de movimento. Em seguida, encontrar o total de casos que possibilitam o homem a chegar ao ponto
(7; 3): todas as permutações de DDDDDDDCCC. Nessa notação, D
representa movimento para a direita e C representa movimento para
cima.
32. O produto de dois números inteiros será ı́mpar apenas se ambos
forem ı́mpar. A soma ou subtração entre números de mesma paridade
é par; será ı́mpar se envolver números de paridades opostas.
33. Encontrar as probabilidades dos eventos desfavoráveis, para cada
um dos casos. A probabilidade pedida, em cada opção, será
complementar à probabilidade encontrada anteriormente. Pode ser
útil notar que o único caso que não satisfaz à condição enunciada
é aquele em que o apostador perde em todos os sorteios dos quais
participa.
34. O apostador não ganha qualquer dos sorteios se, e somente se,
perder em ambos.

14. Utilizar uma árvore de possibilidades.
15. Considerar as situações: A − A − X − Y e A − B − X − Y, isto é, dividir
em dois casos (os dois primeiros resultados iguais ou os dois primeiros
resultados diferentes.)
16.
a) Encontrar todos os pares de algarismos (de 0 a 9) tais que sua
diferença seja, em módulo, igual a 2. Em seguida, verificar
quais algarismos desses pares podem assumir a posição das
centenas (no par (0; 5), por exemplo, o 0 não pode estar
no inı́cio do número) e utilizar o Princı́pio Multiplicativo para
encontrar o total de números nessas condições.
b) Encontrar o total de casos favoráveis, considerando números
de 1, 2, 3 e 4 algarismos. Em seguida, lembrando que o total de casos possı́veis é 1000 (número de placas), encontrar
probabilidade pedida.
17. Encontrar a quantidade de números com 1, 2, 3, 4 e 5 algarismos
que se iniciam por 1. Em seguida, observando que a quantidade total
de números possı́veis é 10000, encontrar a probabilidade pedida.
18. No primeiro item, existe apenas uma terna de números que é
evento favorável. Os casos possı́veis são todos os grupos possı́veis de
3 elementos.
19. No primeiro item, considerar que os dois primeiros lançamentos
devem incorrer em números diferentes de 6. Já no segundo item,
pode-se calcular a probabilidade através dos casos complementares.
(Uma outra maneira é utilizar uma P.G. infinita.)
20. As possı́veis ordens dos halteres consiste da permutação dos mesmos. Notar que existem halteres idênticos.
21. Utilizar um Diagrama de Venn.
22. Utilizar o princı́pio multiplicativo no primeiro item. No segundo, dividir em casos (são poucos).

35. Encontrar os pares (a ; b ) que possibilitariam a vitória do jogador
A e os pares (a ; b ) que garantem a vitória do jogador B. Sabendo
que A não ganhou, pode-se encontrar a quantidade de casos que
compõem o espaço amostral. A probabilidade pedida será a razão
entre o total de casos que são favoráveis a B e o número de elementos
do espaço amostral.
36. No primeiro item, da forma como foi calculado fica prédeterminada a ordem pagode-sertanejo-rock.
37. Calcular a probabilidade através de um quociente entre combinações. (Escolhendo apenas 6 ı́mpares e após escolhendo 6
quaisquer.)
38. Denotando cara por K e coroa por C:
I . O único caso favorável é KK. O total de casos possı́veis é
2 · 2 = 4.
II . Os casos favoráveis são todas as permutações de KKKC. O
total de casos possı́veis é 2 · 2 · 2 · 2 = 16.
III . Os casos favoráveis são todas as permutações de KKKKKCCC.
O total de casos possı́veis é 28 = 256.
39. Denotando por N as crianças que não manifestaram problemas
intestinais e por S crianças que manifestaram problemas intestinais:
a) Encontrar o total de permutações de NNNSS (3 crianças não
manifestaram problemas e 2 manifestaram). Em seguida, encontrar a probabilidade de um desses casos ocorrer, lembrando que P(N) = 1/3 e que P(S) = 2/3, e multiplicar pelo
total de permutações.
b) Os casos favoráveis são NNNNN e NNNNP (e permutações).
Com essas informações, pode-se encontrar as probabilidades
de cada um desses casos. A probabilidade pedida será dada
pela soma das probabilidades em questão, pois acontece um
caso ou outro.

23. Sendo não viciada a moeda, a chance de qualquer das faces é
1/2. Atentar-se à permutação dos resultados, que deve acompanhar

o cálculo das sequências em que a ordem pode variar.
24. Dividir em dois casos: i) assumindo que o primeiro lápis retirado
está apontado e ii) assumindo que o primeiro lápis não está apontado. É mais simples fazê-lo através de uma árvore de probabilidades.
25. Utilizar o princı́pio de simetria.
26. Calcular o quociente entre a quantidade de casos favoráveis e
de casos possı́veis.
27. Fazer o cálculo pelo complementar: 1 menos a probabilidade de
as três canetas terem a mesma cor.
28. Encontrar a probabilidade de o comprador do produto A ter efetuado sua compra em fevereiro e a probabilidade de o comprador
do produto B também ter efetuado sua compra nesse mês (a partir
da razão entre os casos favoráveis e casos possı́veis, indicados na
tabela). A probabilidade pedida será dada pelo produto das duas
probabilidades encontradas.
29. Sendo H um movimento horizontal e V um movimento vertical:
a) O total de maneiras de caminhar de A a C é dado por todas
as permutações de HHHHVVV.
b) O total de maneiras de caminhar de A a C, passando por B é
dado pelo total de permutações de HHV (caminhar de A a B)
multiplicado pelo total de permutações de HHVV (caminhar
de B a C). A probabilidade pedida será uma razão entre a
quantidade de caminhos encontrada nesse item e o total de
maneiras encontrado no item anterior.
30. Atentar ao fato de que os que marcaram ao acaso (i.e., chutaram)
podem, eventualmente, acertar a questão.
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40. Denotando K por cara e C por coroa:
a) Nos sete primeiros lançamentos, deve ocorrer KCCCCCC (e permutações), já que o oitavo lançamento refere-se à segunda
cara (K). Com essas informações, é possı́vel calcular a probabilidade pedida.
b) Nesse caso, devemos utilizar a relação P(A | B) =

P(A ∩ B)
,
P(B)

sendo P(B) a probabilidade encontrada no item anterior (a
segunda cara aparece no oitavo lançamento) e P(A) a probabilidade de a primeira cara aparecer no terceiro lançamento. Observar que P(A ∩ B) refere-se ao caso CCKCCCCK.
41.
a) Utilizar o princı́pio multiplicativo, respeitando a restrição enunciada.
b) Se as cores são A, B, C e D, o total de maneiras distintas
de pintar a bandeira utilizando as 4 cores simultaneamente é
dado por todas as permutações de ABCD. A probabilidade
pedida será dada pela razão entre a quantidade encontrada
e o total de casos do item anterior.
42. Se Antônio chega ao marco inicial no mesmo horário em que
José, temos y = x (observar a notação adotada pelo enunciado).
43. Para cada uma das desigualdades fornecidas, isolar o y e encontrar a região em questão. A resposta para a questão proposta
será a intersecção das regiões encontradas anteriormente.
44. No primeiro item, utilizar o Princı́pio da Casa dos Pombos. Já no
segundo item, calcular a probabilidade de cada um dos lápis ser
amarelo, não esquecendo de que o espaço amostral muda a cada
retirada.
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45. O problema deve ser calculado a partir da probabilidade de o
caminho estar livre. Para isso é necessário montar uma terceira figura, colocando as probabilidades de cada via estar desobstruı́da.
Isso pode ser feito tomando-se o complementar das probabilidades
fornecidas.
46. Uma pessoa erra uma questão difı́cil se marcar uma alternativa
incorreta (há 3 incorretas e uma correta). A pessoa erra (todas) as
questões difı́ceis se errar a primeira e errar a segunda e errar a terceira
e errar a quarta. Além disso, a probabilidade de acertar pelo menos
uma questão difı́cil é complementar à probabilidade de não acertar
nenhuma questão difı́cil (i.e., errar todas).
47. Montar um plano cartesiano e considerar o espaço amostral como
sendo o quadrado de vértices (0,0), (1,0), (0,1), (1,1). Traçar
paralelas à reta y = x de modo a definir o conjunto de pontos que
equivalem aos casos favoráveis. A probabilidade será a razão entre
as áreas.
48. A matriz 3×3 fornecida deve ser lida levando-se em consideração
que a linha fornece o resultado passado, e a coluna o resultado futuro.
49. Utilizar probabilidade contı́nua: a probabilidade de não sucesso
deve ser calculada através da razão entre as áreas de um quadrado
de lado ` − 2 e `.
50. Dividir em casos: n par e n ı́mpar. Utilizar a soma de P.A. para
o total de bolas e também para os casos favoráveis.
51.
a) Para formar um subconjunto de A com dois elementos, devemos escolher dois elementos do conjunto A.
b) O total de subconjuntos de um conjunto qualquer com n
elementos é dado por 2n . Com base nessa informação, encontrar o total de subconjuntos de A e encontrar a probabilidade pedida efetuando uma razão entre a quantidade que
foi encontrada no item anterior e o total de subconjuntos de
A.
52. Calcular uma média ponderada em que os pesos são as probabilidades de sair apenas um 6, dois 6, três 6 ou nenhum 6. Essas
probabilidades devem ser multiplicadas, respectivamente, por 100d,
200d, 300d, −100d.

programa ç ão − extensivo
As aulas são divididas em partes A e B, da seguinte forma:
Parte A: 2a feira, das 19h00 às 20h00
Parte B: 3a feira, das 19h00 às 21h00
A parte A trata os conteúdos de forma introdutória, trazendo
os principais elementos estudados e também suas aplicações.
A parte B é responsável pelo aprofundamento destes tópicos
e como são abordados nos principais vestibulares. Ambas as
partes intercalam teoria e exercı́cios.
As gravações ficam disponı́veis no site da Base2 por 30 dias.
lista
01

tema

parte a parte b

razão e propor ção

07/ MAR

08/ MAR

02

matem ática financeira e porcentagem

14/ MAR

15/ MAR

03

fun ç ões i

21/ MAR

22/ MAR

04

fun ç ões ii

28/ MAR

29/ MAR

05

fun ção modular

04/ ABR

05/ ABR

06

trigonometria i

11/ ABR

12/ ABR

07

trigonometria ii

18/ ABR

19/ ABR

08

sequências num éricas i

25/ ABR

26/ ABR

09

sequências num éricas ii

02/ MAI

03/ MAI

10

geo. plana: triângulos i

09/ MAI

10/ MAI

11

geo. plana: triâng. ii e quadril áteros

16/ MAI

17/ MAI

12

geo. plana: pol íg. e circunferências

23/ MAI

24/ MAI

13

geo. plana: áreas

30/ MAI

31/ MAI

14

geo. plana: exerc ícios

06/ JUN

07/ JUN

15

t écnicas de contagem i

13/ JUN

14/ JUN

16

t écnicas de contagem ii

20/ JUN

21/ JUN

53. No segundo item, dividir em dois casos: i ) Os dı́gitos são iguais,
ii ) os dı́gitos são diferentes. A probabilidade de i ) acontecer é
1/10, e a de ii ) é 9/10.

17

probabilidade

27/ JUN

28/ JUN

54. Dois

18

n úmeros inteiros

04/ JUL

05/ JUL

eventos

são
P(A ∩ B) = P(A) · P(B).

independentes

unicamente

se

recesso: duas semanas

19

geometria espacial i

25/ JUL

26/ JUL

20

geometria espacial ii

01/ AGO

02/ AGO

21

geometria espacial iii

08/ AGO

09/ AGO

22

exponencial e logaritmo i

15/ AGO

16/ AGO

23

exponencial e logaritmo ii

22/ AGO

23/ AGO

24

álgebra linear i

29/ AGO

30/ AGO

25

álgebra linear ii

05/ SET

06/ SET

26

geometria anal ítica i

12/ SET

13/ SET

27

geometria anal ítica ii

19/ SET

20/ SET

28

n úmeros complexos

26/ SET

27/ SET

29

polin ômios

03/ OUT

04/ OUT

A partir de 10/out será iniciada a revisão de primeira fase, que
abordará os principais tópicos desta programação a partir das
últimas provas dos vestibulares.
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extensivo

marcador de progresso
1

3

4

6

7

8

11 E 12

13

14 E 15 E 16

17

18 E 19 E 20 E

24 E 25

27

21 E 22 E 23
31

32

33

E

5

10 E

2

26

34

E

35

36

37

E

45

46

47

41

42

43

44

51

52

53

54

E

9

28

29

30

38

39

40

48

49

50

O sı́mbolo E denota uma questão da tarefa mı́nima, que deve
ter prioridade em suas atividades.

Parte A: 2a feira, das 19h00 às 20h00
Parte B: 3a feira, das 19h00 às 21h00

plant ões de d úvidas
Os plantões são online (via WhatsApp) e as dúvidas podem
ser enviadas a qualquer dia e horário.

notas de aula
Não se preocupe em copiar conteúdos durante a aula,
pois as anotações são disponibilizadas no site da Base2.

gabarito − testes
1.
6.
11.
16.
21.
26.
31.
36.
41.
46.
51.

E
C
A

2.
7.
12.
17.
22.
27.
32.
37.
42.
47.
52.

•
A
D

•
•
•
C

•

C

3.
8.
13.
18.
23.
28.
33.
38.
43.
48.
53.

•
•
C

•
A
B
B
A

•
•

A
C
C

•
•
A
E
D
D

•
•

4.
9.
14.
19.
24.
29.
34.
39.
44.
49.
54.

D
D
B

•
B

•
C

•
•
•
•

5.
10.
15.
20.
25.
30.
35.
40.
45.
50.

A
A

•
B
E
A
B

•
D

grupo de d úvidas
Há um grupo no WhatsApp destinado à discussão de
dúvidas na resolução dos exercı́cios. Solicite o ingresso
através de nossos canais de atendimento.

Não deixe de ingressar no grupo de dúvidas. Além das
resoluções de exercı́cios, conteúdos extras, complementos
de aula e interação durante os eventos ao vivo ocorrem por
este canal. Solicite o acesso na secretaria.

•

gabarito − discursivas
7. a) 1/6

b) 5/36

c) 6/11

12. 15/64
15. 35/72
16. a) 150

b) 72,9%

18. a) 1/220

b) R $ 20,00

19. a) 25/216

b) 625/1296

22. a) 120

b) 5/108

23. 21
29. a) 35

b) 18/35

31. 15/128
36. 14
b) C 5,0 = 1 e C 5,1 = 5; 11/243

39. a) 40/243.
40. a) 7/256
41. a) 108
44. a) 10

b) 1/7
b) 2/9
b) 6/95

47. 43,75%
48. 25
49. 36%

n −1
2n
2n 2 + 2n − 1
sem a informação sobre a paridade: P =
4n (n + 1)
50. n é par: → P =

51. a) 45

n +2
2(n + 1)

n é ı́mpar: → P =

Matem ática e Reda ç ão para Vestibular

b) 45/1024

52. O feirante tem 125/216 de probabilidade de ganhar, e o apostador
91/216. Em média, a cada 100d apostados o feirante ganha 7,87d.
53. a)

1
100

b)

1
100

Nota: no item ’b’, assumiu-se que o bilhete foi comprado sem que seu número fosse conhecido previamente.

54. a) sim
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b) não

¡ base2ensino
 11 4444-4443
Q contato@base2.net

® https://base2.net
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