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QUESTÕES 

QUESTÕES COM

Na segunda fase do vestibular da Fuvest de 2016 apareceu na 
prova de Matemática uma interessante questão que envolvia pro-
babilidades e poliedros. Vamos ver a questão, sua solução e, como 
temos feito nos últimos números da Revista, que outras questões 
interessantes podem ser imaginadas a partir da situação apresen-
tada.

Se;áo

Questão 3 (Prova da Fuvest 2016)
João e Maria jogam dados em uma

mesa. São cinco dados em forma

de poliedros regulares: um tetrae-

dro, um cubo, octaedro, dodecae-

dro e um icosaedro. As faces sãosão 

numeradas de 1 a 4 no tetraaedro, 

de 1 a 6 no cubo etc. Os dados ssão 

honestos, ou seja, para cada um m

deles, a probabilidade de qualquer

uma das faces fi car em contato

com a mesa, após o repouso do

dado, é a mesma.

Figura 1
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Num primeiro jogo, Maria sorteia, ao acaso, um dos cinco dados; João o lança e verifi ca o número da

face que fi cou em contato com a mesa.

a) Qual é a probabilidade de que esse número seja maior que 12?

b) Qual é a probabilidade de que esse número seja menor que 5?

Num segundo jogo, João sorteia, ao acaso, dois dos cinco dados; Maria os lança e anota o valor da

soma dos números das duas faces que fi caram em contato com a mesa, após o repouso dos dados.

c) Qual é a probabilidade de que esse valor seja maior que 30?

Dados:

Poliedros regulares

Tetraedro 4 faces

Cubo 6 faces

Octaedro 8 faces

Dodecaedro 12 faces

Icosaedro 20 faces

A Figura 1 mostra os conhecidos dados de RPG (Role-Playing Game), que são exatamente os cinco po-

liedros regulares convexos que existem. Devemos observar, entretanto, que num dado comum costumamos 

ver o número sorteado na face voltada para cima. Agora, porém, devido ao tetraedro, convencionamos que 

o número sorteado será o da face em contato com a mesa, qualquer que seja o dado.

SOLUÇÃO DO PROBLEMA

a) Para que um número maior que 12 possa permanecer em contato com a mesa, o icosaedro deve ser o 

poliedropo sorteado, o que ocorre com probabilidade igual a 1
5 , já que Maria sorteia ao acaso um dos cinco

os. Uma vez que o icosaedro foi sorteado, há 8 números maiores do que 12 em suas faces: 13, 14, 15, 16, dados

8, 19 e 20. Portanto, a probabilidade que o número em contato com a mesa seja um desses é17, 18, 1 8 2
20 5 .

Assim a probabilidade de que o número em contato com a mesa seja maior que 12 é igual a  1 2 2
5 5 25 ,

equivalente a 8%.

b) A probabilidade de que cada poliedro seja sorteado é 1
5 . Segue, então, que a probabilidade de que o

número em contato com a mesa seja menor que 5 é:

- no tetraedro, 1 15 ;

- no cubo, 1 4
5 6 ;


