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Registro CMI 43217 – Aulas 02 e 03 
 
A Fundação Banco do Brasil apoia, financeiramente, projetos educacionais e culturais em muitas cidades do Brasil. 

Considere que, em determinada região, o total dos recursos destinados a um projeto de dança clássica e a um projeto 

de agroecologia tenham sido iguais ao quíntuplo dos recursos destinados a um projeto de alfabetização; que a soma 

dos recursos destinados aos projetos de alfabetização e de dança clássica tenham sido de R$ 40.000,00; e que a 

diferença entre os recursos destinados aos projetos de agroecologia e alfabetização tenham sido de R$ 20.000,00. 

Nessa situação, é correto afirmar que os recursos destinados 

 

QUESTÃO 01 
Ao projeto de dança clássica foram superiores a R$ 29.000,00.. 
 

 

 

QUESTÃO 02 
Aos projetos de dança clássica e agroecologia foram inferiores a R$ 59.000,00.. 
 

 

QUESTÃO 03 
Aos três projetos foram superiores a R$ 70.000,00 
 

 

QUESTÃO 04 
Analisando o número de horas dedicadas à consulta a banco de dados nas quatro semanas de 
certo mês, um Técnico Judiciário verificou que o número de horas referente à primeira semana 

correspondeu a 
10

3
 do total de horas das quatro semanas;  a segunda semana correspondeu a 

5

4
 

do referente à terceira semana; a quarta semana foi igual a 5. 
Se a soma das horas dedicadas à essa tarefa na primeira e na terceira semanas foi igual a 11, então o número de 
horas referente à segunda semana foi igual a 
(A) 3. 
(B) 4 
(C) 5. 
(D) 6. 
(E) 7. 

 

 

 

 

QUESTÃO 05 
Em uma copa, estão armazenados copos de plástico pequenos para café 
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e médios para água. Julgue os itens que se seguem, a respeito desses copos. 

Considere que, em determinado dia, o número de copos médios usados foi igual a 
8

3
 do número de copos 

pequenos usados. Se, nesse dia, foram usados 66 copos, então o número de copos médios usados foi superior 
a 20. 

 

QUESTÃO 06 
Os irmãos Arnaldo, Bernaldo e Cernaldo abriram uma firma  em sociedade. Na ocasião, 
investiram, respectivamente,  R$ 5.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00. Após algum  tempo, 
contabilizaram um lucro de R$ 24.000,00 e  resolveram reparti-lo de forma diretamente 

proporcional  ao capital que cada um investiu por ocasião da abertura  da firma.  
Quanto deverá receber, em reais, Bernaldo? 
(A) 8.000,00                      (B) 9.000,00               (C) 10.000,00                (D) 12.000,00               (E) 12.500,00 

 

QUESTÃO 07 
Sabe-se que 4 máquinas, operando 4 horas por dia, durante 4 dias, produzem 4 toneladas de 
certo produto Quantas toneladas do mesmo produto seriam produzidas por 6 máquinas daquele 
tipo, operando 6 horas por dia, durante 6 dias ?  

a) 8 b) 15 c) 10,5 d) 13,5  

QUESTÃO 08 
Numa região duramente atingida pelas chuvas 130 kg de farinha de 
trigo foram divididos por três pequenos bairros da cidade. 
No primeiro deles a renda média era de 2 UM, no outro a média de 

ganhos era de 3 UM e no último deles recebia-se, em média, 4 UM. 
Por questões naturais, a localidade com maior poder aquisitivo recebeu menor 
quantidade de farinha, ou seja, o total foi dividido em partes inversamente proporcionais 
ao salário médio do bairro. 
É correto, então, afirmar que : 
 

a) o bairro com menor poder aquisitivo recebeu 50 kg de farinha 
b) o bairro com menor poder aquisitivo recebeu 60 kg de farinha 

c) o bairro com maior poder aquisitivo recebeu 55 kg de farinha 
d) o bairro com maior poder aquisitivo recebeu 45 kg de farinha 
e) o bairro com poder aquisitivo intermediário recebeu 55 kg de farinha 

 

QUESTÃO 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 10 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pág 3 

urmat@ig.com.br 

  
 

Algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas para se obter arroz e 

feijão com maiores teores de ferro e zinco e tolerantes à seca. Em 

média, para cada 100 g de arroz cozido, o teor de ferro é de 1,5 mg e o de zinco é de 

2,0 mg. Para 100 g de feijão, é de 7 mg o teor de ferro e de 3 mg o de zinco. Sabe-se 

que as necessidades diárias dos dois micronutrientes para uma pessoa adulta é de 

aproximadamente 12,25 mg de ferro e 10 mg de zinco. 
Disponível em: http://www.embrapa.br. Acesso em: 29 abr. 2010 (adaptado). 

 
Considere que uma pessoa adulta deseja satisfazer suas necessidades diárias de ferro e zinco ingerindo apenas 
arroz e feijão. Suponha que seu organismo absorva completamente todos os micronutrientes oriundos desses 
alimentos. 
Na situação descrita, que quantidade a pessoa deveria comer diariamente de arroz e feijão, respectivamente? 
a) 58 g e 456 g. 
b) 200 g e 200 g. 
c) 350 g e 100 g 
d) 375 g e 500 g. 
e) 400 g e 89 g. 

 

QUESTÃO 11 
O Brasil, em 1997, com cerca de 160 X 106 habitantes, apresentou um consumo de energia da 
ordem de 250.000 TEP (tonelada equivalente de petróleo), proveniente de diversas fontes 

primárias. 
O grupo com renda familiar de mais de vinte salários mínimos representa 5% da população brasileira e utiliza 
cerca de 10% da energia total consumida no país. 
O grupo com renda familiar de até três salários mínimos representa 50% da população e consome 30% do total 
de energia. 
Com base nessas informações, pode-se concluir que o consumo médio de energia para um indivíduo do grupo de 
renda superior é x vezes maior do que para um indivíduo do grupo de renda inferior. O valor aproximado de x é: 
 
(A) 2,1.            (B) 3,3                  (C) 6,3.                (D) 10,5.                     (E) 12,7. 

 

QUESTÃO 12 
Alexandre, Beto e Clara chegaram à um bar, 
todos com algum dinheiro no bolso. Alexandre e 
Beto tinham, cada um, R$ 50,00 e Beto, solidário, 

deu parte do seu dinheiro para Clara, de tal forma que ambos ficaram 
com o mesmo valor. 
 Em seguida Alexandre, numa atitude louvável de corporativismo, 
também deu parte do que tinha para Clara, e ambos ficaram com iguais 
valores no bolso. 
Passada esta fase, verificou-se que Beto tinha R$ 4,00 a menos que cada 

um dos seus dois amigos. 
Julgue o item a seguir. 
O valor em reais que Clara tinha assim que chegou ao bar era um número menor que 35. 

QUESTÃO 13 
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O Poder de compra é o nível de capacidade financeira que 

um consumidor ou mercado (e outros) tem para um bem ou 

serviço, isso é, o quanto ele pode pagar.  

Quando relacionado a um consumidor, geralmente é baseado em quanto ele 

ganha ou tem guardado, quantia essa que tem a potencialidade de ser gasta em 

algum momento. 

Extraído de http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_de_compra 

Considere que, num determinado período, seu salário tenha sofrido um aumento de 56% e que, nesse 

mesmo tempo, os preços tenham aumentado 30%. 

Nesse período, então, o seu poder de compra sofreu : 

 

a) um aumento de 26% 

b) um aumento de 20% 

c) um aumento de 18% 

d) um aumento de 12% 

e) uma redução 

 

QUESTÃO 14 
Algumas “promoções especiais” são revestidas, por vezes,  de operações duvidosas. 

Em alguns casos, o chamado “preço de venda ao consumidor” é majorado horas antes do início das 

atividades, de tal modo que, quando o desconto divulgado é aplicado ao preço de venda (já com 

aumento) o valor inicial é restituído. 

Admita, assim, que um determinado produto esteja sendo vendido com um desconto de 20% sobre o 

preço de etiqueta. 

Julgue o item a seguir. 

 

O aumento, que torna o preço irreal, estabelecido antes da venda, é maior que 26% 

 

QUESTÃO 15 
Um moderno laptop é vendido da seguinte forma :  25% do valor de entrada, mais três 

prestações fixas de R$ 2.600,00 cada uma, mais uma quarta parcela igual a 15% do preço total 

do laptop, sem nenhum acréscimo.  

Assim sendo, o valor pago como entrada foi de 

 

(A) R$ 2.350,00.  

(B) R$ 2.450,00.  

(C) R$ 2.600,00.  

(D) R$ 2.950,00.  

      (E)  R$ 3.250,00. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
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QUESTÃO 16 
Uma família deseja organizar todas as fotos de uma viagem em um álbum com determinado número de páginas, sem sobra de 

fotos ou de páginas. Para isso, foram testados dois critérios de organização. O primeiro critério, que consistia na colocação de 

uma única foto em cada página, foi descartado, uma vez que sobraram 50 fotos. Com a adoção do segundo critério, a de uma 

única foto em algumas páginas e de três fotos nas demais, não sobraram fotos nem páginas, e o objetivo da família foi 

alcançado. O número total de páginas em que foram colocadas três fotos é igual a:  
a) 15    
b) 25    
c) 50    
d) 75    
 

QUESTÃO 17 
A promoção de uma mercadoria em um supermercado está representada, no gráfico a seguir, por 6 pontos de uma mesma reta. 

 

Quem comprar 20 unidades dessa mercadoria, na promoção, pagará por unidade, em reais, o equivalente a:  

a) 4,50    
b) 5,00    
c) 5,50    
d) 6,00    
 

QUESTÃO 18 
O balanço de cálcio é a diferença entre a quantidade de cálcio ingerida e a quantidade excretada na urina e nas fezes. É 

usualmente positivo durante o crescimento e a gravidez e negativo na menopausa, quando pode ocorrer a osteoporose, uma 

doença caracterizada pela diminuição da absorção de cálcio pelo organismo. 

A baixa concentração de íon cálcio (Ca++) no sangue estimula as glândulas paratireoides a produzirem hormônio paratireoideo 

(HP).  Nesta situação, o hormônio pode promover a remoção de cálcio dos ossos, aumentar sua absorção pelo intestino e 

reduzir sua excreção pelos rins. 

 (Adaptado de ALBERTS, B. et al., "Urologia Molecular da Célula." Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.) 

 

Admita que, a partir dos cinquenta anos, a perda da massa óssea ocorra de forma linear conforme mostra o gráfico abaixo. 
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 (Adaptado de "Galileu", janeiro de 1999.) 

 

Aos 60 e aos 80 anos, as mulheres têm, respectivamente, 90% e 70% da massa óssea que tinham aos 30 anos. 

O percentual de massa óssea que as mulheres já perderam aos 76 anos, em relação à massa aos 30 anos, é igual a:  

a) 14    
b) 18    
c) 22    
d) 26    
 

QUESTÃO 19 
Existe uma regra prática de divisibilidade por 7 com o seguinte procedimento: 
Separa-se o último algarismo da direita. Multiplica-se esse algarismo por 2 e tal resultado 
é subtraído do número que restou sem o algarismo à direita. Procede-se assim, 

sucessivamente, até se ficar com um número múltiplo de 7, mesmo que seja zero. 
Veja os exemplos a seguir: 

 
Seja a um algarismo no número a13.477.307. O valor de a para que este número seja divisível por 7 é 
(A) 1. 
(B) 3. 
(C) 5 
(D) 7. 
(E) 9. 
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QUESTÃO 20 
Na ilustração abaixo, as 52 cartas de um baralho estão agrupadas em linhas com 13 cartas de mesmo naipe e colunas com 4 

cartas de mesmo valor. 

 

 
 

Denomina-se quadra a reunião de quatro cartas de mesmo valor. Observe, em um conjunto de cinco cartas, um exemplo de 

quadra: 

 

 
 

O número total de conjuntos distintos de cinco cartas desse baralho que contêm uma quadra é igual a:  
a) 624   
b) 676    
c) 715    
d) 720    
 

QUESTÃO 21 
Uma bicicleta de marchas tem três engrenagens na 
coroa, que giram com o pedal, e seis engrenagens no 
pinhão, que giram com a roda traseira. Observe a 
bicicleta a seguir e as tabelas que apresentam os 
números de dentes de cada engrenagem, todos de 
igual tamanho. 
Cada marcha é uma ligação, feita pela corrente, entre uma 

engrenagem da coroa e uma do pinhão. 

Um dente da 1a engrenagem da coroa quebrou. Para que a 

corrente não se desprenda com a bicicleta em movimento, 

admita que a engrenagem danificada só deva ser ligada à 1a 

ou à 2a engrenagem do pinhão.  

Nesse caso, o número máximo de marchas distintas, que 

podem ser utilizadas para movimentar a bicicleta, é de:  

a) 10    
b) 12    
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c) 14 
d) 16    
 

QUESTÃO 22 
Numa cidade, os números telefônicos não podem começar por zero e têm oito algarismos, dos quais os quatro primeiros 

constituem o prefixo. 

Considere que os quatro últimos dígitos de todas as farmácias são 0000 e que o prefixo da farmácia Vivavida é formado pelos 

dígitos 2, 4, 5 e 6, não repetidos e não necessariamente nesta ordem. 

O número máximo de tentativas a serem feitas para identificar o número telefônico completo dessa farmácia equivale a:  

a) 6    
b) 24  
c) 64    
d) 168    

 

QUESTÃO 23 

No período de 14 a 20 de outubro de 2016 , no IV Encontro de Criadores de Gado Bovino de 
Goiás, foram apresentadas as seguintes palestras : 

 
- silagem de capim braquiara 
- plantio de cana de açúcar 
- vacinação contra febre aftosa 
- otimização de transportes 
- irrigação no plantio do capim elefante 
- tarifas de exportação 
- custo das sementes do capim colonial. 

 
Houve, em cada dia, uma única palestra e todas as palestras foram apresentadas. 
A equipe de coordenação do evento, no entanto, resolveu que os temas referentes à cultura de 
capim deveriam ser apresentados em dias consecutivos. 
Desta forma o maior número possível de programações diferentes que puderam ser feitas para o 
evento é igual a : 
 

a) 1440 
b) 720 
c) 360 
d) 240 
e) 120 

 

QUESTÃO 24 
(ESAF) De quantas maneiras diferentes, três rapazes e três moças podem sentar-se em volta de uma mesa 

retangular que tem 3 cadeiras de um lado e 3 banquetas do  outro, a fim de que nunca fique um rapaz 

sentado ao lado de uma moça ? 

 

a)24    b) 36   c) 72   d) 84    e) 96 
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QUESTÃO 25 

Ana e Pedro, Bruna e Carlos são dois casais de namorados que irão ao cinema e querem sentar-se, todos 
na mesma fileira, cada um ao lado de seu(sua) respectivo(a) namorado(a). Porém Carlos é muito 
ciumento e não quer que sua namorada fique sentada ao lado de Pedro. O número de maneiras 
possíveis de esses dois casais se acomodarem numa mesma fileira é 
a) 5. 
b) 6. 
c) 7. 
d) 8. 
e) 9. 
 

QUESTÃO 26 
Um jovem descobriu que o aplicativo de seu celular edita fotos, possibilitando diversas formas de composição, dentre elas, 

aplicar texturas, aplicar molduras e mudar a cor da foto. Considerando que esse aplicativo dispõe de 5 modelos de texturas, 6 

tipos de molduras e 4 possibilidades de mudar a cor da foto, o número de maneiras que esse jovem pode fazer uma composição 

com 4 fotos distintas, utilizando apenas os recursos citados, para publicá-las nas redes sociais, conforme ilustração abaixo, é: 

 

  
a) 

424 120 .     

b) 
4120 .     

c) 24 120.     
d) 4 120.     
e) 120.     

 

QUESTÃO 27 
A placa do carro nasce e morre com ele, ela é a sua identidade. Quando o 

motorista muda ou o carro é vendido para alguém de outro estado, a 

combinação de letras continua com o veículo, o que muda é a tarjeta com o 

nome do estado/UF. Cada estado tem uma série inicial e outra final. Sabendo 

de onde o carro vem, será mais fácil verificar sua procedência e descobrir possíveis 

impedimentos que o automóvel possa ter. 

Veja, na tabela abaixo,  as séries das placas de cada estado. 
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O maior número de veículos que se pode emplacar no Amapá é um número situado entre : 
 

a) 0 e 123.000 

b) 123.000 e 206.000 

c) 206.000 e 220.000 

d) 220.000 e 280.000 

e) 280.000 e 301.000 

 

QUESTÃO 28 
 No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areia 

de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e 

amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem (casa, palmeira e fundo), conforme a 

figura. 

O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza; a casa, nas cores azul, verde ou amarela; e a palmeira, nas 

cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira, por uma questão de 

contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é  

a) 6.    

b) 7.   

c) 8.    

d) 9.    
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e) 10.    

 

QUESTÃO 29 

 
(CESGRANRIO) De quantos modos se pode colocar na tabela abaixo duas letras A, duas letras B e 

duas letras C, uma em cada casa, de modo que não haja duas letras 
iguais na mesma coluna?  

a) 12 
b) 24 

c) 36 
d) 48  

e) 64 

QUESTÃO 30 
O cientista John Dalton é bastante conhecido pelas suas contribuições para a Química e a Física. Descreveu a forma e o uso de 

vários instrumentos de meteorologia, fazendo considerações sobre a variação da altura barométrica. Além disso, Dalton 

descreveu uma doença hereditária que o impossibilitava de distinguir a cor verde da vermelha. Essa doença hereditária, causada 

por um alelo recessivo ligado ao cromossomo X, recebeu o nome de daltonismo.  

Dois daltônicos fazem parte de um grupo de 10 pessoas. De quantas maneiras distintas pode-se selecionar 4 pessoas desse 

grupo, de maneira que haja pelo menos um daltônico entre os escolhidos?  

a) 140    
b) 240    
c) 285    
d) 336    
e) 392    
 

QUESTÃO 31 

Nove pessoas param para pernoitar num motel.  
Existem 3 quartos com 3 lugares cada. O número de formas que estas 
pessoas podem se distribuir entre os quartos é: 

 
a) 84    b) 128    c) 840    d) 1680  e) 3200 
 

QUESTÃO 32 
Um tanque de um pesque-pague contém apenas 15  peixes, sendo 40%  destes carpas. Um usuário do pesque-pague lança uma 

rede no tanque e pesca 10  peixes. O número de formas distintas possíveis para que o usuário pesque exatamente 4  carpas é:  
a) 151200       b) 720      c) 210    
d) 185    
e) 1260    
 

QUESTÃO 33 
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Considere como um único conjunto as 8 crianças – 4 meninos e 4 meninas – personagens da tirinha. A partir desse 

conjunto, podem-se formar n grupos, não vazios, que apresentam um número igual de meninos e de meninas.  

O maior valor de n é equivalente a:  

a) 45    

b) 56    

c) 69    

d) 81    

 

QUESTÃO 34 

 
As fotos mostram as chamadas frutas que emagrecem. Admita que se resolva fazer sucos, podendo ser utilizadas apenas essas 

frutas.O número máximo de sucos distintos que se poderá fazer, então, é : 

a) 120 

b) 60 

c) 31 

d) 26 

e) 20 

 

QUESTÃO 35 
(NCE) Em uma fábrica de bijuterias são produzidos colares enfeitados com cinco 

contas de mesmo tamanho dispostas lado a lado, como mostra a figura.As 

contas estão disponíveis em 8 cores diferentes.De quantos modos distintos é 

possível escolher as cinco contas para compor um colar, se a primeira e a última 

contas devem ser da mesma cor, a segunda e a penúltima contas devem ser da 

mesma cor e duas contas consecutivas devem ser de cores diferentes? 
a) 612 

b) 556 

c) 448 

d) 392 

e) 336 

 

QUESTÃO 36 
Ao refazer seu calendário escolar para o segundo semestre, uma escola decidiu repor algumas aulas em exatamente 4 dos 9 

sábados disponíveis nos meses de outubro e novembro de 2009, com a condição de que não fossem utilizados 4 sábados 

consecutivos. 

Para atender às condições de reposição das aulas, o número total de conjuntos distintos que podem ser formados contendo 4 

sábados é de:  
a) 80    
b) 96    
c) 120 
d) 126    
 

QUESTÃO 37 
Em uma urna existem 10  bolinhas de cores diferentes, das quais sete têm massa de 300  gramas cada e as outras três têm 

massa de 200  gramas cada. Serão retiradas 3  bolinhas, sem reposição. 

A probabilidade de que as 3  bolinhas retiradas sejam as mais leves é de:  

a) 
1

120
    

b) 
3

10
    

c) 
3

5
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d) 
1

30
    

e) 
3

50
    

 

QUESTÃO 38 
O gamão é um jogo de tabuleiro muito antigo, para dois oponentes, que combina a sorte, em lances de dados, com estratégia, no 

movimento das peças. Pelas regras adotadas, atualmente, no Brasil, o número total de casas que as peças de um jogador podem 

avançar, numa dada jogada, é determinado pelo resultado do lançamento de dois dados. Esse número é igual à soma dos valores 

obtidos nos dois dados, se esses valores forem diferentes entre si; e é igual ao dobro da soma, se os valores obtidos nos dois 

dados forem iguais. Supondo que os dados não sejam viciados, a probabilidade de um jogador poder fazer suas peças andarem 

pelo menos oito casas em uma jogada é   

a) 
1

3
    

b) 
5

12
    

c) 
17

36
    

d) 
1

2
    

e) 
19

36
    

 

QUESTÃO 39 
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    
b) 0,57    
c) 0,52    
d) 0,42    
 

QUESTÃO 40 
O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em 

uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso e termina quando o psicólogo fizer a décima pergunta ou 
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quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a 

probabilidade de o candidato errar uma resposta é 0,20.  

A probabilidade de o teste terminar na quinta pergunta é  
a) 0,02048.     

b) 0,08192.     

c) 0,24000.     

d) 0,40960.     

e) 0,49152.     

 

QUESTÃO 41 
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    
 

QUESTÃO 42 

Em uma fábrica, foi colocado em fase de teste um novo  método de controle de qualidade de um produto. 

Após  a implantação, algum tempo depois, verificou-se que o  método continha falhas. Surgiu um lote 

com 100 produtos, contendo 8 produtos com defeito, porém, nesse  

lote, 2 produtos bons foram classificados como defeituosos e 1 produto defeituoso foi classificado como 

bom. 

Um produto desse lote foi escolhido ao acaso, e verificou--se que estava classificado como bom. A 

probabilidade de  esse produto estar defeituoso é: 

 
 

QUESTÃO 43 

QUESTÃO 12 
Uma máquina contém pequenas bolas de borracha de 10 cores diferentes, sendo 10 bolas de cada cor. Ao inserir 

uma moeda na máquina, uma bola é expelida ao acaso. 

Observe a ilustração ao lado. 

Inserindo-se 3 moedas, uma de cada vez, a probabilidade de que a máquina libere 3 bolas, sendo apenas duas 

delas brancas, é aproximadamente de:  

a) 0,008    
b) 0,025    
c) 0,040    
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d) 0,072     
 

QUESTÃO 44 
Um pesquisador possui em seu laboratório um recipiente contendo 100 exemplares de 'Aedes aegypti', cada um deles 

contaminado com apenas um dos tipos de vírus, de acordo com a seguinte tabela: 

 

 

 

Retirando-se simultaneamente e ao acaso dois mosquitos desse recipiente, a probabilidade de que pelo menos um esteja 

contaminado com o tipo DEN 3 equivale a:  

a) 
8

81
 

b) 
10

99
 

c) 
11

100
 

d) 
21

110
 

 

QUESTÃO 45 

 
Numa das lojas da rede Big, de “fast food”, o gerente percebeu que 70% dos consumidores de hamburguer colocam ketchup no 

lanche, 50% colocam mostarda e 30% colocam ambos os molhos. Certa vez um casal entrou na loja, ambos pediram 

hambúrgueres e não quiseram molho algum.O gerente observa, calcula e diz : 

-isso só ocorre em 1% das vezes ! 

O gerente: 

a) está errado, pois o evento ocorre em 10% das vezes; 

b) está errado, pois o evento ocorre em 0,1% das vezes; 

c) está errado, pois o evento ocorre em 15% das vezes; 
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d) está errado, pois o evento ocorre em 90% das vezes; 

e) está certo. 


