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Probabilidade

Introdução
A teoria das probabilidades estuda a forma as possibilidades de ocorrência de cada
experimento aleatório.
Espaço amostral ( U ): é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento
aleatório.
P=

n( A)
n(U )

p: probabilidade de ocorrência do evento A

n(A): número de possibilidades de ocorrência do evento A.
n(U): conjunto de todos os resultados possíveis que envolvem a ocorrência do
evento A.
Desenvolvimento
Duração Prevista: 3 semanas ( 12 aulas de 50 minutos cada)

Material necessário: Folha de atividades.

Objetivos:
- Resolver problemas utilizando a probabilidade da união de eventos e a probabilidade de
eventos complementares.
- Resolver problemas envolvendo a probabilidade condicional.
Pré-requisitos:
- Resolver problemas de contagem utilizando o princípio multiplicativo ou noções de
permutações simples e/ou combinação simples.
- Utilizar o princípio multiplicativo e o princípio aditivo da contagem na resolução de problemas.
- Identificar e diferenciar os diversos tipos de agrupamentos.

Organização da classe: Turma disposta em grupos (3 componentes) de forma a propiciar um
trabalho colaborativo.
Descritores associados:
H60 – ,Resolver problemas de contagem utilizando o princípio multiplicativo ou noções de
permutações simples, arranjos simples e/ou combinações simples.
H67 – Resolver problemas envolvendo probabilidade.

Metodologia

As atividades e recursos que vou utilizar são:
Roteiro de ação 1: Vamos jogar “Roda a Roda”?
Esse roteiro de ação se propõe a discutir, por meio da relação entre a probabilidade e
geometria, a ideia do conceito de probabilidade condicional, por meio de tomada de decisão, numa
das versões do jogo da roda da fortuna.
Roteiro de ação 2: O jogo da Roleta.
Esse roteiro de ação propõe-se a discutir a ideia dos conceitos de probabilidade da união de
eventos independentes e probabilidade condicional a partir da relação entre a probabilidade e a
geometria.
Roteiro de ação 5 (1º Bimestre): Jogando na Mega .
Roteiro de ação 3: Retomando a Mega Sena.
Neste roteiro retomaremos a discussão iniciada no bimestre anterior sobre os jogos de loteria,
mais especificamente sobre o Jogo da Mega Sena.

Recursos utilizados:
- Aula expositiva.
- Trabalharei com um estudo dirigido constituído de exemplos e exercícios extraídos do
roteiro de ação 5 (1º bimestre), roteiro de ação 1 (2º bimestre), roteiro de ação 2 (2º bimestre),
roteiro de ação 3 (2º bimestre), questões do Saerjinho e do ENEM.

No estudo dirigido: resumi o roteiro de ação 5 (1ºBimestre) e os roteiros de ação 1, 2 e 3 do
2º Bimestre e, desse modo utilizei-o através de exemplos e exercícios necessários para o
estudo de Probabilidade.

Estudo dirigido: Probabilidade
Exemplos
1º) No lançamento de um dado, determinar a probabilidade de se obter um número par.
U= {1, 2, 3, 4, 5, 6}
A= { 2, 4, 6}
P=

n(U) = 6
n(A) = 3

n( A) 3 1
= 
n(U ) 6 2

2º) No lançamento de um dado, determinar a probabilidade de se obter um número par ou o
número 3.
U= {1, 2, 3, 4, 5, 6}

ou

n(U) = 6

A= { 2, 4, 6}

n(A) = 3

B= { 3}

n(B) = 1

P=

n( A)
n( B ) 3 1 4 2
+
=   
n(U )
n(U ) 6 6 6 3

3º) Uma urna contém 12 bolas numeradas de 1 a 12. Ao se retirar uma bola, qual a
probabilidade de sair um número par e múltiplo de 3?

e

U= {1, 2, 3, 4, 5, 6,7 8, 9, 10, 11, 12}

n(U) = 12

A= { 2, 4, 6, 8, 10, 12}

n(A) = 6

B= { 3, 6, 9, 12}

n(B) = 4

P=

n( A)
n(U )

.

n( B ) 6 4
24
2 1
=
. 


n(U ) 12 12 144 12 6
4ºExemplo

a) Você sabia que na maioria das versões do jogo Roda da Fortuna, o setor destinado
ao maior prêmio é menor que os outros setores? Será que o tamanho do setor
interfere na chance da seta parar nesse setor? Justifique.
Interfere sim, pois no caso da roleta da fortuna, a chance da seta parar em um
determinado setor é parte do estudo da probabilidade geométrica o qual se propõe a
trabalhar a razão entre a área de um setor e a área total desse círculo. Logo, quanto
maior é o setor, maior será sua área e consequentemente maior a chance da seta parar
nele.
b) Elizeu começa o jogo girando a roleta. Qual é a chance da seta cair no setor “PERDE
TUDO”?
Como a roleta possui dois setores referentes ao “Perde tudo”, temos que a
probabilidade da seta parar nesse setor é:
p=

.

c) Numa determinada rodada, para que Elizeu não tenha direito a escolha de uma letra,
basta que a seta termine apontando para os setores “Passou a Vez” ou “Perde tudo”.
Nessa rodada, qual a chance de isso acontecer com Elizeu?

5º Exemplo
a) Imagine uma roleta democrática de 5 setores circulares, isto é, cada setor circular
dessa roleta possui a mesma chance de ocorrência na parada do ponteiro. Qual é a
chance de ocorrência de cada setor? Faça um desenho dessa roleta, indicando os
setores e o valor do ângulo central de cada um deles.

Como cada um dos 5 setores tem a mesma chance de ocorrência na
parada do ponteiro, temos que todos os setores são congruentes.
Logo, temos que a chance de ocorrência de cada setor será:

b) Na roleta da figura a seguir, AB é diâmetro e temos que os setores verde e branco
têm, respectivamente, ângulos centrais iguais a 45º e 60º. Ao girar essa roleta, qual é
a probabilidade do ponteiro cair no setor amarelo?

6º Exemplo

O número de jogos quando o jogador escolhe 10 dezenas é calculado do seguinte modo:

C10,6 =

10!
10.9.8.7.6! 10.9.8.7
=
=
= 10.3.7 = 210
4!6!
4.3.2.1
(10  6)!6!

c) Além da Sena, as 6 dezenas distintas sorteadas pela Caixa Econômica Federal, que
administra o jogo, servem para premiar as apostas que contêm 4 (quadra) e 5 (quina)
dezenas sorteadas. Isso significa, por exemplo que, para um apostador que fez um
jogo com 8 dezenas ganhe a quadra, é necessário que quatro das seis dezenas
apostadas estejam entre as 8 dezenas apostadas por ele e duas estejam entre as
outras 52. Quantos resultados possíveis dariam o prêmio da quadra para este
apostador? Qual é a probabilidade desse mesmo apostador ganhar o prêmio da
quadra?

d) Certo apostador resolveu jogar na Mega Sena, fazendo um jogo com 10 dezenas.
Quais as chances dele ganhar a sena, a quina ou a quadra?

Exercícios

Avaliações

Serão efetuadas 3 avaliações:
1ª) Estudo Dirigido ( Exercícios).
Em grupos de 3 alunos. A interação entre eles favorece a aprendizagem.

2ª) SAERJ
Avaliação Individual.
Será efetuada no final do 2º Bimestre

3ª) Avaliação: individual

1ª PROVA DO 2º BIMESTRE

1ª Questão: Em uma cesta estão 9 laranjas, das quais 2 estão estragadas.Ao retirar da cesta 2
laranjas, qual é a probabilidade de que ambas estejam boas?

2ª Questão: Lançando-se uma moeda e um dado, qual a probabilidade de ocorrerem cara ou
um número menor que 5?

3ª Questão: Uma urna contém 4 bolas amarelas e seis bolas brancas. Maria vai retirar desta
urna, simultaneamente, duas dessas bolas.
Qual a probabilidadede Maria retirar uma bola de cada cor ?

4ª Questão: No lançamento de um dado numerado de 1 a 6, qual a probabilidade de que a face
voltada para cima seja 3 ou 5?

5ª Questão: No lançamento de um dado, determinar a probabilidade de se obter um número
par ou o número 5.
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