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1. (Fuvest 2012)  Francisco deve elaborar uma pesquisa sobre dois artrópodes distintos. Eles 
serão selecionados, ao acaso, da seguinte relação: aranha, besouro, barata, lagosta, camarão, 
formiga, ácaro, caranguejo, abelha, carrapato, escorpião e gafanhoto. Qual é a probabilidade 
de que ambos os artrópodes escolhidos para a pesquisa de Francisco não sejam insetos?  
 

a) 49
144

    

b) 14
33

    

c) 7
22

    

d) 5
22

    

e) 15
144

    

 
2. (Enem 2012)  Em um blog de variedades, músicas, mantras e informações diversas, foram 
postados “Contos de Halloween”. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar, assinalando 
suas reações em “Divertido”, “Assustador” ou “Chato”. Ao final de uma semana, o blog 
registrou que 500 visitantes distintos acessaram esta postagem. 
O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. 
 

 
 
O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem 
“Contos de Halloween”. 
Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa 
escolhida ao acaso entre as que opinaram ter assinalado que o conto “Contos de Halloween” é 
“Chato” é mais aproximada por  
a) 0,09.    
b) 0,12.    
c) 0,14.    
d) 0,15.    
e) 0,18.    
 
3. (Uerj 2012)  Três modelos de aparelhos de ar-condicionado, I, II e III, de diferentes 
potências, são produzidos por um determinado fabricante. Uma consulta sobre intenção de 
troca de modelo foi realizada com 1000 usuários desses produtos. Observe a matriz A, na qual 
cada elemento ija representa o número daqueles que pretendem trocar do modelo i para o 
modelo j. 
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Escolhendo-se aleatoriamente um dos usuários consultados, a probabilidade de que ele não 
pretenda trocar seu modelo de ar-condicionado é igual a:  
a) 20%    
b) 35%    
c) 40%    
d) 65%    
 
4. (Enem 2012)  José, Paulo e Antônio estão jogando dados não viciados, nos quais, em cada 
uma das seis faces, há um número de 1 a 6. Cada um deles jogará dois dados 
simultaneamente. José acredita que, após jogar seus dados, os números das faces voltadas 
para cima lhe darão uma soma igual a 7. Já Paulo acredita que sua soma será igual a 4 e 
Antônio acredita que sua soma será igual a 8. 
Com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de acertar sua respectiva soma é  
 
a) Antônio, já que sua soma é a maior de todas as escolhidas.    
b) José e Antônio, já que há 6 possibilidades tanto para a escolha de José quanto para a 

escolha de Antônio, e há apenas 4 possibilidades para a escolha de Paulo.    
c) José e Antônio, já que há 3 possibilidades tanto para a escolha de José quanto para a 

escolha de Antônio, e há apenas 2 possibilidades para a escolha de Paulo.    
d) José, já que ha 6 possibilidades para formar sua soma, 5 possibilidades para formar a soma 

de Antônio e apenas 3 possibilidades para formar a soma de Paulo.    
e) Paulo, já que sua soma é a menor de todas.    
 
5. (Enem 2012)  Em um jogo há duas urnas com 10 bolas de mesmo tamanho em cada uma. A 
tabela a seguir indica as quantidades de bolas de cada cor em cada urna. 
 

Cor Urna 1 Urna 2 
Amarela 4 0 

Azul 3 1 
Branca 2 2 
Verde 1 3 

Vermelha 0 4 
 
Uma jogada consiste em: 
 
1º) o jogador apresenta um palpite sobre a cor da bola que será retirada por ele da urna 2; 
2º) ele retira, aleatoriamente, uma bola da urna 1 e a coloca na urna 2, misturando-a com as 

que lá estão; 
3º) em seguida ele retira, também aleatoriamente, uma bola da urna 2; 
4º) se a cor da última bolsa retirada for a mesma do palpite inicial, ele ganha o jogo. 
 
Qual cor deve ser escolhida pelo jogador para que ele tenha a maior probabilidade de ganhar?  
a) Azul    
b) Amarela    
c) Branca    
d) Verde    
e) Vermelha    
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Gabarito 
 
1. [C] 
2. [D] 
3. [B] 
4. [D]  
5. [E] 


