
 

Lista de Exercícios 08 
Exercícios de Probabilidade 

1-) Temos uma urna com 5 bolas vermelhas, 3 amarelas e 2 verdes, qual a probabilidade de 
retirarmos 3 bolas e elas serem: 

a) 1 vermelhas e 2 amarelas? 
b) 2 vermelhas e 1 amarelas? 
c) 1 amarelas e 2 verdes? 
d) 3 amarelas? 
e) 3 verdes? 
f) Todas vermelhas? 

2-) Joga-se um dado honesto e quer-se saber: 
g) Qual a probabilidade de cair uma face par voltada para cima? 
h) Qual a probabilidade de cair uma face impar voltada para cima? 
i) Qual a probabilidade de cair um a face 2 ou 3 voltada para cima? 
j) Qual a probabilidade de cair à face 5 voltada para cima? 

3-) Jogam-se dois dados honestos e queremos saber a probabilidade de: 
k) A soma dos dados ser 3? 
l) Os dois dados caírem com números pares? 
m) Um dos dados acusar o número 3 e o outro o número 6? 

4-) Em determinada altura de uma partida de bingo uma senhora necessita que saia apenas 
o número 8 para ganhar o primeiro prêmio, sabe-se que faltam sair os números: 3,5,8,10,14, 
33,40,41,42,60,65,80,82,88 e 90. Qual a probabilidade de: 

n) Sair o número oito na próxima jogada?  
o) Não saia o número oito na próxima jogada? 
p) O próximo número a sair seja impar? 
q) O próximo número a sair seja par? 
r) O próximo número a sair seja menor que 40? 
s) O próximo número a sair seja o 80 ou 88 ou 90? 
t) O próximo número a sair seja o 2? 

5-) Joga-se uma moeda e um dado, ambos honestos, e pergunta-se: 
u) Qual a probabilidade de sair cara e 6 no dado? 
v) Qual a probabilidade de sair cara e par no dado? 
w) Qual a probabilidade de sair coroa e menor que 5 no dado? 
x) Supondo jogarmos o dado primeiro, qual a probabilidade de sair coroa e seis, tendo 

o dado já parado no seis? 
y) Supondo jogarmos o dado primeiro, qual a probabilidade de sair coroa e impar, 

tendo o dado já parado em cinco? 
z) Supondo jogarmos o dado primeiro, qual a probabilidade de sair cara e 4 ou 6 no 

dado, este já tendo parado em 5? 
 
 
 
 
 
 
 
 

g- 3/6 
h- 3/6 
i- 2/6 
j- 1/6 
k- 2/36 
l- 1/4 
m- 1/36 
n- 1/15 
0- 14/15 
p- 5/15 
q- 10/15 
r- 6/15 
s- 3/15 

t- 0 
u- 1/12 
v- 1/4 
w- 1/3 
x- 1/2 
y- 1/2 
z- 0 

a- 1/8 
b- 1/4 
c- 1/40 
d- 1/120 
e- 0  
f- 1/12 



 

Lista de Exercícios 09 
 

Exercícios de Probabilidade 
1-) Joga-se um par de dados não viciados e pergunta-se: 

a) Qual a probabilidade de ambas as faces serem seis? 
b) Qual a probabilidade de ambas as faces serem dois 
c) Qual a probabilidade de ambas as faces serem números pares? 
d) Qual a probabilidade de ambas as faces terem o mesmo valor? 

2-) As falhas de diferentes máquinas são independentes umas das outras. Se há quatro 
máquinas, e suas respectivas probabilidades de falhas são 1%, 2%, 5% e 10% em 
determinado dia, calcule as probabilidades de: 

e) Todas falharem neste dia. 
f) Nenhuma falhar. 

3-) As probabilidades de 0,1,2,3,4,5,6,7 acidentes num dia de jogo próximo a um estádio, 3 
horas antes do jogo até o final de sua partida é expresso por 0,08; 0,15; 0,20; 0,25; 0,18; 
0,07; 0,04; 0,01. No próximo clássico qual a probabilidade de: 

g) Menos de 3 acidentes? 
h) 3 ou menos acidentes? 
i) Exatamente 3 acidentes? 
j) Mais de 7 acidentes? 

4-) Numa escola de 2º. grau 30% dos alunos são do primeiro período, 35% do segundo, 
20% do terceiro e os restantes do quarto período. Um dos estudantes ganhou R$ 100.000,00 
numa loteria. Determine a probabilidade: 

k) Do aluno ser do quarto período; 
l) Do aluno ser do primeiro ou segundo período; 
m) Do aluno ser do primeiro período; 
n) Do aluno não ser do quarto período; 
o) De não ser um estudante. 

5-) Jogam-se três moedas honestas simultaneamente. 
p) Qual a probabilidade de caírem as três com cara para cima? 
q) Qual a probabilidade de não caírem as três com cara para cima? 
r) O experimento seria tratado de maneira diferente se ao invés de jogarmos três 

moedas, jogássemos apenas uma moeda três vezes? Comente. 
6-) Se três lotes de peças contêm cada um 10% de peças defeituosas, e um inspetor retira 
uma peça de cada lote, qual a probabilidade de: 

s) Não encontrar nenhuma peça defeituosa. 
7-) Extrai-se uma carta de cada um dos dois baralhos de 52 cartas, pede-se: 

t) Qual a probabilidade de ambas as cartas serem vermelhas? 
u) Qual a probabilidade de ambas as cartas serem de paus? 
v) Qual a probabilidade de ambas as cartas serem figuras? (dama, rei ou valete) 
w) Qual a probabilidade de uma ser de copas e a outra de paus? 
x) Qual a probabilidade de uma ser de paus e a outra de copas ou ouros? 
y) Qual a probabilidade de saírem duas cartas quaisquer? 
z) Qual a probabilidade de sair uma carta qualquer e dado? 

 
 
 

a- 1/36 
b- 1/36 
c- 1/4 
d- 6/36 
e- 1/1.000.000 
f- 0,829

g- 0,43 
h- 0,68 
i- 0,25 
j- 0,02

k- 15/100 
l- 65/100 
m- 30/100 
n- 85/100

0- 0 
p- 1/8 
q- 7/8 
r- Não 
s- (0.9)^3 
t- (26/52)^2 
u- (13/52)^2
v- (12/52)^2

w- (13/52)^2 
x- 13/52*26/52
y- 1 
z- 0 



 

Lista de Exercícios 10 
Exercícios de Probabilidade 

1-) Há 90% de probabilidade de uma máquina fabricar uma peça hexagonal sem defeitos. 
Se a fabricação de peças sucessivas constitui um processo independente (hipótese 
geralmente aceita), calcule a probabilidade de: 

a) Duas peças numa seqüência serem defeituosas. 
b) De uma peça boa e uma defeituosa, nesta ordem. 
c) De uma peça boa e uma defeituosa, em qualquer ordem. 
d) Três peças defeituosas em seqüência. 

2-) Determine a probabilidade existente entre: 
e) Eu e você termos nascido no mesmo dia da semana. 
f) Eu, você e sua mãe termos nascido no mesmo dia da semana. 

3-) Seu vizinho tem dois automóveis velhos. Nas manhãs frias, há 20% de probabilidade de 
um deles não pegar e 30% do outro não pegar, calcule a probabilidade de: 

g) Nenhum pegar; 
h) Apenas um pegar; 
i) Ao menos um pegar. 

4-) Um florista garante: “90% das sementes deste pacote germinarão”. Supondo que cada 
semente tenha probabilidade de 90% de germinar e que cada pacote contenha 5 sementes, 
calcule a probabilidade de: 

j) Nenhuma semente do pacote germinar; 
k) Todas as sementes do pacote germinar. 

5-) Calcule o número binomial de: 
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Desafio: Entendam estes 2 desafios como uma extensão de nossa matéria, algo de grande 
dificuldade e que a resolução muitas vezes depende de termos recursos computacionais 
adequados a nossa disposição: 
1-) Uma sala possui 50 alunos, desejamos saber a probabilidade de sortearmos um dia do 
ano ao acaso e obtermos ao menos um aniversariante? Sugestão: Ano de 365 dias, e os dias 
do ano numerados seqüencialmente (1,2,3...240,241...363,364,365). 
2-) Vamos conferir a Mega-Sena (60 números), apostando-se apenas um jogo do volante 
nas condições abaixo. Pede-se que seja calculada a probabilidade segundo o quadro abaixo: 

Qtde Números jogados Acertar 6 Acertar 5 Acertar 4 
6 1/50.063.860 81/12.515.965 4.293/10.012.772 
7 1/7151.980 159/7.151.980 689/715.198 
8 1/1.787.995 104/1.787.995 663/357.599 
9 3/1.787.995 459/3.575.990 2.295/715.198 
10 3/715.198 90/357.599 3.675/715.198 
11 3/325.090 147/325.090 252/32.509 
12 3/162.545 864/1.137.815 2.538/227.563 
13 39/1.137.815 5.499/4.551.260 14.053/910.252 
14 39/650.180 299/162.545 2.691/130.036 
15 13/130.036 351/130.036 1.755/65.018 

 

a- (10/100)^2 
b- 0,9*0,1 
c- 2*0,9*0,1 
d- (10/100)^3 
e- 1/7 
f- 1/49 
g- 0,06 

h- 0,38   i- 0,94 
j- (0,1)^5  k- (0,9)^5 

a- 4 c- 5 e- 220 
b- 3 d- 84 

P=0,97 ou 97% 


