
RACIOCÍNIO LÓGICO

01. A palavra probabilidade deriva do Latim probare, que significa provar ou testar. Informalmente, 
provável é uma das muitas palavras utilizadas para eventos incertos. A teoria das probabilidades 
tenta quantificar a noção de provável, sendo definida como a razão entre a quantidade de casos 
favoráveis e a quantidade de casos possíveis. Com isso, a probabilidade de lançar três moedas e 
pelo menos uma ter cara como resultado é 
a) 7/8
b) 1/8
c) 1/2
d) 1/3
e) 2/3

02. Uma urna P contém 6 bolas azuis e 4 amarelas; uma urna Q contém 3 bolas azuis, 4 amarelas 
e 5 verdes. Qual a probabilidade de retirar-se duas bolas da urna P, sem reposição, e outra da 
urna Q, de modo que elas sejam azuis?
a) 7/12
b) 1/3
c) 1/4
d) 5/8
e) 1/12

03. Paulo tem uma moeda e está brincando com seus colegas de “cara ou coroa”.  Lançando-se 
esta moeda seis vezes, quantas seqüências diferentes de resultados apresentam quatro caras e 
duas coroas?
a) 12
b) 15
c) 18
d) 24
e) 30

04. Em um campeonato de vôlei de praia realizado na cidade de Fortaleza, participam 20 duplas, 
com a mesma capacidade de vencer. O número de diferentes maneiras para a classificação dos 3 
primeiros lugares é igual a:
a) 24.560
b) 12.680
c) 6.840
d) 3.420
e) 1.140

05. Cláudio deseja pintar a parede da sala de sua casa de um jeito bem estranho. Ele quer que 
uma  das  paredes  seja  dividida  em  uma  seqüência  de  6  listras  verticais  pintadas  de  cores 
diferentes, ou seja, uma de cada cor. Sabendo-se que Cláudio possui apenas 8 cores disponíveis, 
então o número de diferentes maneiras que esta parede poderia ser pintada é igual a:
a) 40.320
b) 36.180
c) 28.780
d) 20.160
e) 10.080



06. Uma empresa multinacional quer instalar uma filial em outro país e, para gerir a filial neste 
país, deseja formar uma comissão de 5 pessoas. Sabendo que a empresa possui 15 executivos, 
dos quais 10 são homens e 5 são mulheres, o número de comissões de 5 pessoas que se pode 
formar com 3 homens e 2 mulheres é:
a) 1200 
b) 130           
c) 3420
d) 3780 
e) 5600

GABARITO

01. A
Comentário: Como a questão pede que dê pelo menos uma cara, então o único resultado que 
não me interessa é que dê três coroas (Coroa e Coroa e Coroa). Desta forma, podemos utilizar a 
técnica da probabilidade complementar:

P = 1 – P(Coroa e Coroa e Coroa)  
P = 1 – P(Coroa).P(Coroa).P(Coroa) 
P = 1 – 1/2.1/2.1/2 
P = 1 – 1/8  
P = 7/8

Com isso, a resposta correta é a opção A.

02. E
Comentário: 1) Probabilidade de retirar-se duas bolas da urna P e elas serem azuis (lembre-se 
que é sem reposição):

PP = P(1ª retirada) . P(2ª retirada) = 6/10 . 5/9 = 30/90 = 1/3
2) Probabilidade de retirar-se uma bola da urna Q e ela ser azul:

PQ = 3/12 = 1/4
Logo, a probabilidade de retirar-se duas bolas da urna P e outra da urna Q, de modo que elas 
sejam azuis, será:

P = 1/3 . 1/4 = 1/12
Opção correta: letra E.

03. B
Comentário: Alguns  problemas  podem  ser  resolvidos  usando  a  permutação  com  repetição, 
criando anagramas para representar a situação. 

No  caso  desta  questão,  chamando  cara  e  coroa  de  letras  diferentes,  como  K  e  C, 
respectivamente, a representação para quatro caras e duas coroas é: KKKKCC. 
O número de total  sequências  é  igual  ao número de anagramas de KKKKCC, ou seja,  uma 
permutação de 6 elementos com 2 elementos repetidos e 4 elementos repetidos. Logo,

Portanto, a opção correta é a alternativa B.



04. C
Comentário: Este problema é um caso de Arranjo, visto que a ordem dos elementos importa.  
Para resolver esta questão, podemos utilizar o princípio multiplicativo. Basta lembrarmos que são 
20 elementos no total, e três lugares (casas) a preencher. Portanto teremos:

Logo, temos 6.840 maneiras diferentes de classificação dos três primeiros lugares. Opção correta: 
letra C.

05. D
Comentário: Novamente, estamos diante de um problema de Arranjo, pois se mudarmos a ordem 
das cores,  teremos diferentes formas da parede ser  pintada.  Todos os  problemas de Arranjo 
podem ser resolvidos com o princípio multiplicativo. Assim, tendo 8 cores (elementos) e 6 listras 
verticais (casas):

Portanto, Cláudio terá 20.170 maneiras diferentes de pintar a parede da sala (opção D).

06. A
Comentário: Neste caso, estamos diante de uma questão de Combinação, pois alterando-se a 
ordem das pessoas na comissão, esta não se altera.
Para escolher 5 homens de um grupo de 10, temos:

Para escolher 2 mulheres de um grupo de 5, temos:

Como a comissão deve ter 3 homens “e” 2 mulheres, então, multiplicando os resultados, teremos:
Total = 120 . 10 = 1200 comissões 

Logo, poderiam ser formadas 1200 comissões distintas. Daí, a resposta correta é a opção A.


