




• 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.
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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
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d) No lançamento de dois dados, temos como espaço amostral o
conjunto
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conjunto
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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 . O subconjunto de A, , é um

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

. O subconjunto de A,
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c) No lançamento de um dado, vimos que o espaço amostral é

. O subconjunto de A,                                   
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d) No lançamento de um dado, vimos que o espaço amostral é 

. O subconjunto de A,                                   
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1) Ao jogar um dado, qual a probabilidade de obtermos um número ímpar 
voltado para cima?

2) Um saco contém 8 bolas idênticas, mas com cores diferentes: três bolas
azuis, quatro vermelhas e uma amarela. Retira-se ao acaso uma bola. Qual
a probabilidade da bola retirada ser azul?


