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• Ao lançar um dado, que número sairá?

• Ao lançar uma moeda, obteremos cara ou coroa?

IMPREVISÍVEL

IMPREVISÍVEL

• Um objeto lançado para cima atinge uma altura máxima e, depois,

inicia um movimento de queda.

• Um bloco impulsionado sobre uma superfície plana se desloca e,

depois, para.

PREVISÍVEL

PREVISÍVEL
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Probabilidade é um número que mede a possibilidade de ocorrer um

resultado.

Observe a situação:

José, Alex e Maria participam do sorteio de um automóvel. Cada

participante pode enviar quantas cartas quiser. Hoje é dia de sorteio.

Foram enviadas 1000 cartas. José enviou apenas uma, Alex enviou

dezessete e Maria enviou 100 cartas. Pergunta-se: qual é a chance de

cada um ser sorteado?

1. O conceito de probabilidade
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➢José tem uma chance entre de 1000 cartas

➢Alex tem 17 chances entre 1000

➢Maria tem 100 chances entre 1000



2. Experimento aleatório

É qual quer experimento cujo resultado depende exclusivamente do

acaso.

a)O lançamento de uma moeda;

b)O lançamento de um dado;

c)O lançamento de duas moedas;

d)O lançamento de dois dados;

e)O sorteio de uma carta de um total de 1.000 cartas.
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3. Espaço amostral de um experimento
aleatório

É o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento

aleatório.

a) No lançamento de uma moeda, temos como espaço amostral o

conjunto

 coroacaraA ;=
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b) No lançamento de um dado, temos como espaço amostral o

conjunto

c) No lançamento de duas moedas, temos como espaço amostral o

conjunto

( ) .);();;(;;);;( coroacoroacaracoroacoroacaracaracaraA =

 .6;5;4;3;2;1=A
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d) No lançamento de dois dados, temos como espaço amostral o

conjunto
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d) No lançamento de dois dados, temos como espaço amostral o

conjunto
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𝐴 =

(1,1) (1,2) (1,3)
(2,1) (2,2) (2,3)
(3,1) (3,2) (3,3)

(1,4) (1,5) (1,6)
(2,4) (2,5) (2,6)
(3,4) (3,5) (3,6)

(4,1) (4,2) (4,3)
(5,1) (5,2) (5,3)
(6,1) (6,2) (6,3)

(4,4) (4,5) (4,6)
(5,4) (5,5) (5,6)
(6,4) (6,5) (6,6)



4. Evento de um espaço amostral

É qualquer subconjunto de um espaço amostral. 

a) No lançamento de uma moeda, vimos que o espaço amostral é o

conjunto 𝐴 = 𝑐𝑎𝑟𝑎; 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑎 . O subconjunto de A, 𝐸 = 𝑐𝑎𝑟𝑎 , é um

evento desse espaço amostral.
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b) No lançamento de um dado, vimos que o espaço amostral é

𝑨 = 𝟏; 𝟐; 𝟑; 𝟒; 𝟓; 𝟔 . O subconjunto de A,

𝑬 = 𝟏; 𝟑; 𝟓 é 𝐮𝐦 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐀.
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c) No lançamento de um dado, vimos que o espaço amostral é

𝑨 = 𝟏; 𝟐; 𝟑; 𝟒; 𝟓; 𝟔 . O subconjunto de A,                                   

𝑬 = 𝟐; 𝟒; 𝟔 é 𝐮𝐦 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐀.
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d) No lançamento de um dado, vimos que o espaço amostral é 

𝑨 = 𝟏; 𝟐; 𝟑; 𝟒; 𝟓; 𝟔 . O subconjunto de A,                                   

𝑬 = 𝟏; 𝟒 é 𝐮𝐦 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐀.
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Ao retirar ao acaso uma carta de um baralho, o espaço amostral 

corresponde às 52 cartas que compõem este baralho.

Da mesma forma, o espaço amostral ao lançar uma vez um dado, são 

as seis faces que o compõem:
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Cartas de um baralho
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O evento é qualquer subconjunto do espaço amostral de um 

experimento aleatório.

Quando um evento é exatamente igual ao espaço amostral ele, é 

chamado de evento certo. Ao contrário, quando o evento é vazio, ele 

é chamado de evento impossível.
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Imagine que temos uma caixa com bolas numeradas de 1 a 20 e que 

todas as bolas são vermelhas.

O evento "tirar uma bola vermelha" é um evento certo, pois todas as 

bolas da caixa são desta cor. 

Já o evento "tirar um número maior que 30", é impossível, visto que o 

maior número na caixa é 20.
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Exercícios Exemplos

Exemplo 1 RESOLUÇÃO:

No lançamento de uma moeda,
qual é a probabilidade de se
obter a face cara?

QUEM É O NOSSO ESPAÇO
AMOSTRAL?

 coroacaraA ;=

QUEM É O NOSSO
EVENTO?

 caraE = .
2

1
)( =EP
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Exercícios Exemplos

Exemplo 2 RESOLUÇÃO:

No lançamento de um dado, qual
é a probabilidade de se obter na
face voltada para cima, um
número de pontos menor que
três?

QUEM É O NOSSO ESPAÇO
AMOSTRAL?

QUEM É O NOSSO EVENTO?

 2;1=E .
3

1

6

2
)( ==EP

 6;5;4;3;2;1=A
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