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1. (Ucs 2016)  Um supermercado está 
selecionando, entre 15 candidatos que se 
apresentaram, 3 funcionários para 
desempenhar a função de “caixa”. 
 
De quantas maneiras diferentes pode ser 
feita essa escolha?  
a) 5    
b) 45    
c) 215    
d) 360    
e) 455    
   
2. (Uerj 2016)  Um painel de iluminação 
possui nove seções distintas, e cada uma 
delas acende uma luz de cor vermelha ou 
azul. A cada segundo, são acesas, ao 
acaso, duas seções de uma mesma cor e 
uma terceira de outra cor, enquanto as seis 
demais permanecem apagadas. 
Observe quatro diferentes possibilidades 
de iluminação do painel: 
 

 
 
O tempo mínimo necessário para a 
ocorrência de todas as possibilidades 
distintas de iluminação do painel, após seu 
acionamento, é igual a x  minutos e y  

segundos, sendo y 60.  

Os valores respectivos de x  e y  são:  

a) 4  e 12     
b) 8  e 24     
c) 25  e 12     
d) 50  e 24     
   
3. (Uece 2016)  Uma urna contém 50 
cartelas das quais 20 são azuis, 
numeradas de 1 a 20, e 30 são vermelhas, 
numeradas de 21 a 50. De quantas formas 
diferentes é possível retirar três cartelas 
(por exemplo, duas vermelhas e uma azul, 
três azuis,...) dessa urna?   
a) 19600.     
b) 19060.     
c) 16900.     
d) 16090.     
   
4. (Feevale 2016)  Em certo bairro, houve 
um “troca-troca” de livros usados. João 

levou 10  livros de romance. Pedro levou 

15  de poesia, e Marcelo, 7  de ficção. 

Marcelo quer levar para casa, em troca de 

seus livros, 4  de romance e 3  de poesia.  

 

Assinale a alternativa que representa o 
número de formas diferentes com que essa 
escolha pode ser feita.  
a) 10,4 15,3C C     

b) 10,4 15,3C C     

c) 10,4 15,3A A     

d) 10,3 15,4A A     

e) 10,4 15,3A A     

   
5. (Ufu 2016)  A senha de acesso ao cofre 

de um carro-forte é formada por d  

algarismos, em que esses algarismos 
pertencem ao conjunto de inteiros 

 0,1,2, ,9 .  Um dos guardas observa o 

colega digitar o último algarismo da senha, 
concluindo que esta corresponde a um 
número ímpar. Assuma que esse guarda 

demore 1,8  segundos para realizar cada 

tentativa de validação da senha, sem 
realizar repetições, de maneira que, assim 
procedendo, no máximo em duas horas e 
meia terá sucesso na obtenção da senha. 
 
Segundo as condições apresentadas, 

conclui-se que o valor de d  é um número  
a) quadrado perfeito.    
b) primo.    
c) divisível por 3.     
d) múltiplo de 5.     
   
6. (Ueg 2016)  Um aluno terá que escrever 
a palavra PAZ utilizando sua caneta de 
quatro cores distintas, de tal forma que 
nenhuma letra dessa palavra tenha a 
mesma cor. O número de maneiras que 
esse aluno pode escrever essa palavra é   
a) 64     
b) 24     
c) 12     
d) 4     
   
7. (Upf 2016)  Na figura a seguir, as linhas 
horizontais e verticais representam ruas e 
os quadrados representam quarteirões. A 
quantidade de trajetos de comprimento 

mínimo ligando A  a B  é: 
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a) 40.320     
b) 6.720     
c) 256     
d) 120     
e) 56     
   
8. (Unisc 2016)  Newton possui 7  livros 

distintos, sendo 3  de Álgebra, 2  de 

Cálculo e 2  de Geometria. O número de 
maneiras diferentes que Newton pode 
organizar esses livros em uma estante, de 
forma que os livros de um mesmo assunto 
permaneçam juntos, é  
a) 24     
b) 36     
c) 56     
d) 72     
e) 144     
   
9. (Espcex (Aman) 2016)  Da análise 

combinatória, pode-se afirmar que  
a) o número de múltiplos inteiros e 

positivos de 11,  formados por três 

algarismos, é igual a 80.     
b) a quantidade de números ímpares de 

quatro algarismos distintos que podemos 

formar com os dígitos 2, 3, 4, 5  e 6  é 

igual a 24.     
c) o número de anagramas da palavra 

ESPCEX que têm as vogais juntas é 

igual a 60.     
d) no cinema, um casal vai sentar-se em 

uma fileira com dez cadeiras, todas 
vazias. O número de maneiras que 
poderão sentar-se em duas cadeiras 

vizinhas é igual a 90.     
e) a quantidade de funções injetoras 

definidas em A {1, 3, 5}  com valores 

em B {2, 4, 6, 8}  é igual a 24.     

   
10. (Ita 2016)  Pintam-se N  cubos iguais 
utilizando-se 6 cores diferentes, uma para 
cada face. Considerando que cada cubo 
pode ser perfeitamente distinguido dos 

demais, o maior valor possível de N  é igual 
a  
a) 10    
b) 15    
c) 20    
d) 25    
e) 30    
   
11. (Efomm 2016)  A quantidade de 
anagramas da palavra MERCANTE que 
não possui vogais juntas é  
 

a) 40320.     
b) 38160.     
c) 37920.     
d) 7200.     
e) 3600.     
   
12. (Imed 2016)  O número de candidatos 
inscritos para realização do último 
vestibular de verão, em um determinado 
curso, corresponde ao número de 
anagramas da palavra VESTIBULAR que 
começam por VE e terminam por AR. Esse 
número é igual a:  
a) 120.     
b) 240.     
c) 360.     
d) 540.     
e) 720.     
   
13. (Fatec 2016)  No Boxe, um dos 
esportes olímpicos, um pugilista tem à sua 
disposição quatro golpes básicos: o jab, o 
direto, o cruzado e o gancho. Suponha que 
um pugilista, preparando-se para os Jogos 
Olímpicos do Rio, em 2016, queira criar 

uma sequência com 6  golpes, 

empregando necessariamente dois jabs, 
dois diretos, um cruzado e um gancho. 
 
Assim, o número máximo de sequências 
que ele poderá criar será de 
 
Lembre-se de que: 
 
Permutação com repetição 

1 2 3k ,k ,k ,...
n

1 2 3

n!
P

k !k !k !...
   

a) 180.     
b) 160.     
c) 140.     
d) 120.     
e) 100.     
   
14. (Epcar (Afa) 2016)  Uma caixa contém 

10  bolas das quais 3  são amarelas e 

numeradas de 1 a 3;  3  verdes numeradas 

de 1 a 3  e mais 4  bolas de outras cores 

todas distintas e sem numeração. 
A quantidade de formas distintas de se 

enfileirar essas 10  bolas de modo que as 

bolas de mesmo número fiquem juntas é  
a) 8 7!     
b) 7!     
c) 5 4!     
d) 10!     
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15. (G1 - ifsp 2016)  Um banco está 
testando um novo produto e disponibilizou 
a alguns dos seus clientes acesso via 
internet para esse produto, por meio de 
senhas compostas por cinco vogais 
distintas e dois números pares distintos, de 

2  a 8,  nessa ordem, ou seja, primeiro as 

vogais e depois os números. O número de 
clientes que podem acessar esse novo 
produto, via internet, é:  
a) 22.     
b) 3.520.     
c) 1.440.     
d) 180.     
e) 920.     
   
16. (Ueg 2016)  Uma montadora de carros 
oferece a seus clientes as seguintes 
opções na montagem de um carro: 2 tipos 
de motores (1.8 ou 2.0), 2 tipos de câmbios 
(manual ou automático), 6 cores (branco, 
preto, vermelho, azul, cinza ou prata) e 3 
tipos de acabamento (simples, 
intermediário ou sofisticado). De quantas 
maneiras distintas pode-se montar esse 
carro?  
a) 4     
b) 13     
c) 24     
d) 36     
e) 72     
   
17. (G1 - ifba 2016)  De acordo com o 
DETRAN de uma certa cidade, ainda estão 
disponíveis os prefixos de placa de 
automóveis com três letras, conforme 
modelo a seguir: 
 

M   

 
Se estiverem disponíveis para o 2º espaço 
as letras X, Y e Z, e para o 3º espaço as 
letras letras A, B, C, D, E, F, G e H, então o 
número de prefixos disponíveis para 
emplacamento é:  
a) 18    
b) 24    
c) 28    
d) 36    
e) 60    
   
18. (G1 - ifpe 2016)  Um auditório em forma 
de um salão circular dispõe de 6 portas, 
que podem ser utilizadas tanto como 
entrada ou para saída do salão. De 
quantos modos distintos uma pessoa que 
se encontra fora do auditório pode entrar e 
sair do mesmo, utilizando como porta de 

saída uma porta diferente da que utilizou 
para entrar?  
a) 6     
b) 5     
c) 12     
d) 30     
e) 36     
   
19. (Uece 2016)  No Brasil, os veículos de 
pequeno, médio e grande porte que se 
movimentam sobre quatro ou mais pneus 
são identificados com placas alfanuméricas 
que possuem sete dígitos, dos quais três 
são letras do alfabeto português e quatro 

são algarismos de 0  a 9.  inclusive estes. 

Quantos desses veículos podem ser 
emplacados utilizando somente letras 
vogais e algarismos pares?  
a) 78625.     
b) 78125.     
c) 80626.     
d) 80125.     
   
20. (Upe-ssa 2 2016)  Um palíndromo ou 
capicua é um número, que se lê da mesma 
maneira nos dois sentidos, ou seja, da 
esquerda para a direita ou ao contrário, 

como 333,  1661 e 28482.  

Assinale a alternativa correspondente à 
quantidade de palíndromos que são 
números pares de cinco algarismos do 
nosso sistema de numeração.  
a) 300     
b) 400     
c) 500     
d) 600     
e) 800     
   
21. (Uemg 2016)  “Genius era um 
brinquedo muito popular na década de 
1980 (...). O brinquedo buscava estimular a 
memorização de cores e sons. Com 
formato semelhante a um OVNI, possuía 4 
botões de cores distintas que emitiam sons 
harmônicos e se iluminavam em sequência. 
Cabia aos jogadores repetir o processo 
sem errar”.  

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 
(Adaptado). 
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Considerando uma fase do jogo em que 3 
luzes irão acender de forma aleatória e em 
sequência, podendo cada cor acender mais 
de uma vez.  
 
O número máximo de formas que essa 
sequência de 3 luzes poderá acender é:   
a) 12.      
b) 24.      
c) 36.      
d) 64.     
  22. (Ime 2016)  O valor da soma abaixo é: 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2016

5 5 5 5 5 6

           
               

           

  

a) 
2020

6

 
 
 

    

b) 
2020

7

 
 
 

    

c) 
2021

5

 
 
 

    

d) 
2021

6

 
 
 

    

e) 
2022

5

 
 
 

    

  23. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2016)  
Em uma urna vazia foram colocadas fichas 
iguais, em cada uma das quais foi escrito 
apenas um dos anagramas da palavra 
HOSPITAL. A probabilidade de que, ao 
sortear-se uma única ficha dessa urna, no 
anagrama nela marcado as letras inicial e 
final sejam ambas consoantes é  

a) 
5

14
    

b) 
3

7
    

c) 
4

7
    

d) 
9

14
    

   
24. (Upe-ssa 3 2016)  Selecionamos ao 
acaso duas arestas do prisma triangular 
regular representado abaixo. Qual é a 
probabilidade de elas não serem paralelas? 
 

  

a) 
1

6
    

b) 
1

3
    

c) 
1

2
    

d) 
2

3
    

e) 
5

6
    

  25. (Ita 2016)  Escolhendo-se, 
aleatoriamente, três números inteiros 

distintos no intervalo [1, 20],  a 

probabilidade de que eles estejam, em 
alguma ordem, em progressão geométrica 
é igual a  

a) 
2

.
285

    

b) 
2

.
217

    

c) 
1

.
190

    

d) 
4

.
225

    

e) 
1

.
380

    

 
  26. (Acafe 2016)  O Exame de 
Papanicolau é um teste usado para o 
diagnóstico do câncer cervical (câncer de 
colo de útero), muitas vezes causado pela 
infecção do papiloma vírus humano, HPV. 
Para avaliar a qualidade de diagnóstico do 

Exame Papanicolau, 600  mulheres de 

uma determinada região foram submetidas 

ao teste, sendo que 500  estavam sadias 

(sem câncer) e 100  estavam doentes (com 

câncer). Após o teste, verificou-se que, dos 
resultados referentes às mulheres sadias, 

350  eram negativo e, dos resultados 

referentes às mulheres doentes, 94 deram 

positivo. 
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Analise as proposições abaixo e 
classifique-as em V - verdadeiras ou F - 
falsas. 
 
(     ) A probabilidade do teste Papanicolau 

ter resultado negativo, dentre as 
pacientes que não têm câncer, é de 

58%.  

(     ) A probabilidade do teste Papanicolau 
ter resultado positivo, dentre as 
pacientes que realmente têm câncer, 

é 0,94.  

(     ) A probabilidade de uma paciente 
realmente ter câncer, dentre aquelas 
com resultado positivo no teste 

Papanicolau, é de 40,6%.  

(     ) A probabilidade de uma paciente não 
ter câncer, dentre aquelas com 
resultado negativo no teste 
Papanicolau, é aproximadamente 

98%.  

(     ) A probabilidade de uma paciente 
realmente ter câncer, dentre aquelas 
com resultado negativo no teste 

Papanicolau, é inferior a 2%.  

 
A sequência correta, de cima para baixo, 
é:  
a) V - V - F - F - V    
b) F - F - V - V - V    
c) V - F - V - F - F    
d) F - V - F - V - V    
   
27. (Upe-ssa 2 2016)   

 
 
Se dois dados idênticos e não viciados são 
lançados, a probabilidade de a soma dos 
pontos obtidos ser um múltiplo de 2 ou um 
múltiplo de 3 é de aproximadamente  
a) 66,6%     
b) 60,0%     
c) 55,2%     
d) 35,3%     

e) 33,0%     
  28. (Epcar (Afa) 2016)  Em uma mesa há 

dois vasos com rosas. O vaso A  contém 9  

rosas das quais 5  tem espinhos e o vaso 

B  contém 8  rosas sendo que exatamente 

6  não tem espinhos. 
Retira-se, aleatoriamente, uma rosa do 

vaso A  e coloca-se em B.  Em seguida, 

retira-se uma rosa de B.  

 

A probabilidade de essa rosa retirada de B  
ter espinhos é  

a) 
8

81
    

b) 
15

81
    

c) 
18

81
    

d) 
23

81
    

   
29. (G1 - ifal 2016)  Em um grupo de 7 
professores, quatro são de Física e 3 são 
de Matemática. Escolhidos dois 
professores ao acaso, qual é a 
probabilidade de pelo menos um deles ser 
de Matemática?  

a) 
1

.
7

    

b) 
2

.
7

    

c) 
7

.
5

    

d) 
2

.
5

    

e) 
5

.
7

    

   
30. (Unesp 2016)  Um dado convencional e 
uma moeda, ambos não viciados, serão 
lançados simultaneamente. Uma das faces 

da moeda está marcada com o número 3,  

e a outra com o número 6.  A probabilidade 

de que a média aritmética entre o número 
obtido da face do dado e o da face da 

moeda esteja entre 2  e 4  é igual a  

a) 
1

3
    

b) 
2

3
    

c) 
1

2
    

d) 
3

4
    

e) 
1

4
    

   
31. (Unesp 2016)  Uma colher foi solta 978  

vezes ao acaso em direção ao chão. O 
registro da posição em que ela caiu sobre o 
chão está indicado na tabela. 
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total de 
lançamen

tos 

652  326  978  

 
Usando as informações da tabela, é correto 
concluir que a probabilidade de a colher 
cair sobre o chão virada para cima é a 
mesma probabilidade de se obter, no 
lançamento de um dado convencional 
honesto de seis faces, um número  
a) maior que 4.    
b) primo.    
c) menor que 6.    
d) múltiplo de 5.    
e) maior que 2.    
   
32. (Pucpr 2016)  Uma máquina produz um 
certo tipo de peça para motores de 
combustão. A peça produzida pode estar 
sem defeito, com defeito, mas recuperável, 
ou defeituosa. A produção de cada peça 

custa R$ 1,50  e esta é vendida por 

R$ 4,50.  A peça recuperável tem um custo 

adicional de R$ 1,00  pelo retrabalho e as 

defeituosas são descartadas. A 
probabilidade de uma peça ser recuperável 

é 0,02  e de ser defeituosa é de 0,01.  O 

lucro esperado na produção de 200  peças 

é:  
a) R$ 452,50.     

b) R$ 587,00.     

c) R$ 752,00.     

d) R$ 802,50.     

e) R$ 884,00.     

   
33. (Ufrgs 2016)  No jogo de xadrez, cada 
jogador movimenta as peças de uma cor: 
brancas ou pretas. Cada jogador dispõe de 
oito peões, duas torres, dois cavalos, dois 
bispos, um rei e uma rainha. 
Escolhendo ao acaso duas peças pretas, a 
probabilidade de escolher dois peões é de  

a) 
7

.
30

    

b) 
7

.
20

    

c) 
7

.
15

    

d) 
14

.
15

    

e) 
14

.
9

    

   
34. (Ucs 2016)  Numa cidade com 60.000  

domicílios, 35.000  deles têm acesso à 

internet, 25.000  têm assinatura de TV a 

cabo, e um terço do número de domicílios 
não tem acesso a nenhum dos dois 
recursos. 
Qual é a probabilidade de um domicílio da 
cidade, escolhido ao acaso, ter acesso à 
internet e não ter assinatura de TV a cabo?  

a) 
1

4
    

b) 
1

12
    

c) 
7

12
    

d) 
3

8
    

e) 
7

8
    

  35. (Ueg 2016)  Renata está grávida e 
realizará um exame que detecta o sexo do 
bebê. Se o exame detectar que é um 
menino, a probabilidade de ela pintar o 

quarto do bebê de azul é de 70%,  ao 

passo que de branco é de 30%.  Mas, se o 

exame detectar que é uma menina, a 
probabilidade de ela pintar o quarto do 

bebê de rosa é de 60%  contra 40%  de 

pintar de branco. Sabendo-se que a 
probabilidade de o exame detectar um 

menino é de 50%,  a probabilidade da 

Renata pintar o quarto do bebê de branco é 
de  
a) 70%     
b) 50%     
c) 35%     
d) 30%     
e) 20%     
  36. (Ime 2016)  Os inteiros n  e m  são 

sorteados do conjunto {1, 2, 3, ..., 2016},  

podendo haver repetição. Qual a 
probabilidade do produto n m  ser múltiplo 

de 12?   

a) 
5

12
    

b) 
5

18
    

c) 
5

24
    

d) 
5

36
    

e) 
5

144
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37. (Ufjf-pism 3 2016)  Na fase final do 
processo seletivo para o Mestrado em 
Matemática de uma certa universidade há 

10  candidatos. Nessa fase, cada um dos 

5  professores do corpo docente do 

departamento deve escolher apenas um 
dos candidatos para orientar, formando, 
assim, uma dupla do tipo (professor, 
aluno). Os cinco escolhidos serão os 
aprovados no processo e os demais serão 
reprovados. Qual é a probabilidade de 
João, um dos candidatos, ser aprovado 
para o Mestrado, e Maria, uma das 
professoras, ser a orientadora de João?  

a) 
1

.
2

    

b) 
1

.
10

    

c) 
1

.
3024

    

d) 
1

.
6084

    

e) 
1

.
30240

    

   
38. (Fuvest 2016)  Em um experimento 
probabilístico, Joana retirará 

aleatoriamente 2  bolas de uma caixa 
contendo bolas azuis e bolas vermelhas. 

Ao montar-se o experimento, colocam-se 6  

bolas azuis na caixa.  
Quantas bolas vermelhas devem ser 
acrescentadas para que a probabilidade de 

Joana obter 2  azuis seja 
1

?
3

  

a) 2     
b) 4     
c) 6     
d) 8     
e) 10     
   
39. (Upe-ssa 3 2016)  Um cadeado está 
protegido pela combinação dos números 
em três cilindros numerados de 0 a 9 cada 
um, conforme a figura a seguir. Qual é a 
probabilidade de, numa única tentativa, se 
acertar um senha formada apenas por 
números primos? 
 

  
 
 

a) 6,0%     
b) 6,4%     
c) 7,2%     
d) 7,8%     
e) 8,0%     

   
40. (Acafe 2016)  Uma gaveta tem duas 
bolas azuis, três bolas brancas e cinco 
bolas vermelhas. 
 
Considere as afirmações a seguir, 
assinalando V para as verdadeiras e F 
para as falsas. 
 
(     ) Se retirarmos, consecutivamente e 

sem reposição, todas as bolas dessa 
gaveta e formarmos uma sequência 
com essas bolas, o número de 
sequências diferentes que podemos 

obter é 2.520.  

(     ) Se retirarmos, sem reposição, três 
bolas dessa gaveta, uma a uma, a 
probabilidade de tirarmos, nessa 
ordem, bolas nas cores azul, branca 

e vermelha é 1 24.  

(     ) A probabilidade de se retirar, 
aleatoriamente, uma bola branca e, 
em seguida, sem reposição, retirar 

outra bola branca é inferior a 10%.  

(     ) O número de bolas amarelas que 
devem ser colocadas nessa gaveta, 
de modo que a probabilidade ao 
retirarmos, aleatoriamente, uma bola 

amarela seja igual a 3 8,  é um 

número múltiplo de 4.  
 
A sequência correta, de cima para baixo, 

é:  
a) V - F - F - V    
b) V - V - V - F    
c) F - F - F - V    
d) F - V - V - F    
   
41. (Ufu 2016)  Uma loja que comercializa 
celulares registrou, em uma campanha de 
lançamento, o número de compradores, 
femininos e masculinos, de um novo 
modelo de smartphone. 
O gráfico a seguir descreve o ocorrido nos 
quatro dias de pré-venda desse modelo. 
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Com o sucesso de vendas, a loja decidiu 
sortear um acessório para este modelo de 
smartphone entre os compradores 
femininos e outro acessório entre os 
compradores masculinos. 
 
Qual é a probabilidade de que um dos 
sorteados tenha feito sua compra no 
primeiro dia de pré-venda e outro no último 
dia de pré-venda?  

a) 
17

120
    

b) 
11

20
    

c) 
7

80
    

d) 
1

40
    

   
42. (Uerj 2016)  Os consumidores de uma 
loja podem concorrer a brindes ao fazerem 

compras acima de R$ 100,00.  Para isso, 

recebem um cartão de raspar no qual estão 

registradas 23  letras do alfabeto em cinco 

linhas. Ao consumidor é informado que 
cada linha dispõe as seguintes letras, em 
qualquer ordem: 
 
- linha 1 – {A, B, C, D, E}; 
- linha 2 – {F, G, H, I, J}; 
- linha 3 – {L, M, N, O, P}; 
- linha 4 – {Q, R, S, T, U}; 
- linha 5 – {V, X, Z}. 
 
Observe um exemplo desses cartões, com 
as letras ainda visíveis: 
 

 
 
 
 

Para que um consumidor ganhasse um 
secador, teria de raspar o cartão 
exatamente nas letras dessa palavra, como 
indicado abaixo: 
 

 
 
Considere um consumidor que receba um 
cartão para concorrer a um ventilador. 
Se ele raspar as letras corretas em cada 
linha para formar a palavra VENTILADOR, 
a probabilidade de que ele seja premiado 
corresponde a:  

a) 
1

15000
    

b) 
1

18000
    

c) 
1

20000
    

d) 
1

25000
    

   
43. (Unisc 2016)  Dentre um grupo formado 

por 2  Engenheiros e 4  Matemáticos, três 
pessoas são escolhidas ao acaso. A 
probabilidade de que sejam escolhidos um 
Engenheiro e dois Matemáticos é de  
a) 25%     
b) 35%     
c) 39%     
d) 50%     
e) 60%     
   
44. (Unicamp 2016)  Uma moeda 
balanceada é lançada quatro vezes, 
obtendo-se cara exatamente três vezes. A 
probabilidade de que as caras tenham 
saído consecutivamente é igual a  

a) 
1

.
4

    

b) 
3

.
8

    

c) 
1

.
2

    

d) 
3

.
4
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45. (Efomm 2016)  Um dado cúbico, não 
viciado, com faces numeradas de 1 a 6, é 
lançado três vezes. Em cada lançamento, 
anota-se o número obtido na face superior 
do dado, formando-se uma sequência 

(a, b, c).  Qual é a probabilidade de que b  

seja sucessor de a  e que c  seja sucessor 

de b  ou que a,  b  e c  sejam primos?  

a) 
4

216
    

b) 
27

216
    

c) 
108

216
    

d) 
31

216
    

e) 
10

216
    

  46. (Pucpr 2016)  A Dupla Diplomação é 
uma modalidade de intercâmbio da PUCPR 
que objetiva o aproveitamento de créditos, 
a partir de um convênio assinado entre a 
PUCPR e a instituição parceira, e permite 
ao aluno receber, ao final do curso, o 
diploma da PUCPR e também o da 
instituição onde realizou o período de 
estudos no exterior. 
A pergunta é a seguinte: sete pessoas 
pretendem fazer o intercâmbio na 
Universidade de Ferrara, na área de 
Arquitetura, e três pessoas pretendem 
cursar Economia na Universidade de Vic na 
Catalunha – Espanha. Dentre essas dez 
pessoas, foram escolhidas duas para uma 
entrevista que sorteará uma bolsa de 
estudos no exterior. Qual é a probabilidade 
dessas duas pessoas escolhidas 
pertencerem ao grupo que pretende 
estudar Economia na Espanha?  

a) 
1

.
5

    

b) 
1

.
12

    

c) 
1

.
15

    

d) 
3

.
7

    

e) 
3

.
10

    

  47. (Ufrgs 2016)  Dardos são lançados em 
direção a um alvo com a forma de um 

quadrado de lado 10,  como representado 

na figura abaixo, tendo igual probabilidade 
de atingir qualquer região do alvo. 
 

 

Se todos os dardos atingem o alvo e 50%  

atingem o quadrado de lado x,  o valor 

inteiro mais próximo de x  é  

a) 4.     
b) 5.     
c) 6.     
d) 7.     
e) 8.     
  48. (Ueg 2016)  Pedro jogou dois dados 
comuns numerados de 1 a 6. Sabendo-se 
que o produto dos números sorteados nos 
dois dados é múltiplo de 3, a probabilidade 
de terem sido sorteados os números 3 e 4 
é uma em   
a) 18     
b) 12     
c) 10     
d) 9     
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
O gráfico abaixo apresenta informações 
sobre os números de livros lidos no mês 
passado pelos alunos de uma determinada 
turma. Sabendo-se que a informação de 
todos os alunos consta nesse gráfico, e 
que não há aluno que leu mais de 3 livros, 
utilize-o para responder à(s) questão(ões). 
(modificação no gráfico, para melhor 
representar a ideia envolvida) 
 

  
 
49. (G1 - ifsp 2016)  Escolhido 
aleatoriamente um aluno dessa turma, a 
probabilidade de o aluno escolhido não ter 
lido livro no mês passado é:  
a) 3,5%     
b) 2,75%     

c) 2,5%     
d) 1,75%     
e) 7,5%     
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [E] 
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
Resposta da questão 3: 
 [A] 
 
Resposta da questão 4: 
 [A] 
 
Resposta da questão 5: 
 [A] 
 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
 
Resposta da questão 7: 
 [E] 
 
Resposta da questão 8: 
 [E] 
 
Resposta da questão 9: 
 [E] 
 
Resposta da questão 10: 
 [E] 
 
Resposta da questão 11: 
 [D] 
 
Resposta da questão 12: 
 [E] 

   
Resposta da questão 13: 
 [A] 
 
Resposta da questão 14: 
 [A] 
 
Resposta da questão 15: 
 [C] 
 
Resposta da questão 16: 
 [E] 
 
Resposta da questão 17: 
 [B] 
 
Resposta da questão 18: 
 [D] 
 
Resposta da questão 19: 
 [B] 

 
Resposta da questão 20: 
 [B] 
 
Resposta da questão 21: 
 [D] 
 
Resposta da questão 22: 
 [D] 
 
Resposta da questão 23: 
 [A] 
 
Resposta da questão 24: 
 [E] 
 
Resposta da questão 25: 
 ANULADA 
 
Resposta da questão 26: 
 [D] 
 
Resposta da questão 27: 
 [A] 
 
Resposta da questão 28: 
 [D] 
 
Resposta da questão 29: 
 [E] 
 
Resposta da questão 30: 
 [A] 
 
Resposta da questão 31: 
 [E] 
 
Resposta da questão 32: 
 [B] 
 
Resposta da questão 33: 
 [A] 
 
Resposta da questão 34: 
 [A] 
 
Resposta da questão 35: 
 [C] 
 
Resposta da questão 36: 
 [B] 
 
Resposta da questão 37: 
 [B] 
 
Resposta da questão 38: 
 [B] 
 
Resposta da questão 39: 

 [B] 
 
Resposta da questão 40: 
 [B] 
 
Resposta da questão 41: 
 [C] 
 
Resposta da questão 42: 
 [A] 
 
Resposta da questão 43: 
 [E] 
 
Resposta da questão 44: 
 [C] 

 
Resposta da questão 45: 
 [D] 
 
Resposta da questão 46: 
 [C] 
 
Resposta da questão 47: 
 [D] 
 
Resposta da questão 48: 
 [C] 
 
Resposta da questão 49: 
 [E] 
 
 


