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PROBABILIDADES 
 

Algumas ocorrências de nosso cotidiano de certos fenômenos naturais não podem ser previstos 

antecipadamente. Há nessas ocorrências o interesse em estudar a intensidade de chuvas em uma 

determinada região do país, durante o verão; ocorrências de acidentes de trabalho, execução de 

manutenções corretivas, estimativas de crescimento econômico, índices sociais. Como também 

podemos citar a previsão do tempo de vida útil de equipamentos, dos quais inserimos algumas 

medidas de incerteza para caracterizar estes eventos.  A estes fenômenos cujos resultados não podem 

ser previstos com total precisão, chamamos de fenômenos aleatórios. 

TEORIA DE CONJUNTOS 

 

Espaço Amostral e Eventos 

 Ao conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento será chamado de espaço 

amostral do experimento e, é comumente denotado por S ou .  

 Para qualquer subconjunto de  denominaremos como evento e representaremos por E. 

Exemplo:  

i. Quando apresentamos as possibilidades de sexo de uma criança ao nascer: 

 = {Masculino, Feminino} 

ii. Quando lançamos uma moeda e apresentamos as suas possibilidades de ocorrências:   

 = {Cara, Coroa} 

Exercício:  

1. Para cada um dos casos a seguir, escreva o espaço amostral correspondente e conte seus 

elementos: 

a. Uma moeda é lançada duas vezes e observam-se as faces obtidas. 

R. {(K, K), (K, C), (C, K), (C, C)} 

b. Uma urna contém 10 bolas azuis e 10 vermelhas com dimensões rigorosamente iguais. Três 

bolas são selecionadas ao acaso com reposição e as cores são anotadas. 

R. {(A, A, A), (A, A, V), (A, V, A), (V, A, A), (A, V, V), (V, A, V), (V, V, A), (V, V, V)} 

c. Dois dados são lançados simultaneamente e estamos interessados na soma das faces 

observadas.  

R. {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} 

 

 Chamamos o conjunto  de conjunto vazio, ou seja, o conjunto que não apresenta nenhum 

elemento contido nele. 
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 Chamamos o evento E
C
 de evento complementar, formado por todos os elementos, se 

existirem, que não pertencem ao evento E.  

 Para quaisquer dois eventos E e F pertencentes a um mesmo espaço amostral , então 

definiremos o evento EF como a união de E e F a qual consiste de todos os elementos que 

estão ou em F ou em E ou em ambos os conjuntos. 

 EF é a interseção de E e F, que consiste dos resultados que estão em E e em F (ao mesmo 

tempo). 

 EF=, então E e F são ditos ser eventos mutuamente exclusivos, ou disjuntos. 

Algumas identidades entre conjuntos: 

a. E  E
C
=   

b. E E
C
=  

c. EF = FE 

d. EF = FE 

e. (EF)  G = E  (FG) 

f. (EF)  G = E  (FG) 

g. (EF)  G = (EG)  (FG) 

h. (EF)  G = (EG)  (FG) 

Leis de De Morgan 

 

 

AXIO MAS 1 DE  PRO BAB IL ID ADE  

 

Isso quer dizer, quando o número de casos possíveis de um evento E sobre o número total de 

possibilidades tende a um valor constante, então chamaremos de Probabilidade do evento E. Para  

 Axioma 1:            

 Axioma 2:              

 Axioma 3: Para uma seqüência de eventos mutuamente exclusivos E1, E2, E3, ... (Isto é, 

eventos tais que ) temos 

                                                           
1 axioma (a-cssi ou ss) s. m. Proposição tão evidente que não precisa ser demonstrada. 
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 Proposição 1:            –  

. 

 Proposição 2:  Se E  F, então  

 Proposição 3: –  

         

PROBABIL I D ADE CONDI C IO NAL  E  I NDEPE NDÊNCI A  

 Definição 1: Se  então  

 Definição 2: Se E e F são eventos independentes então . 

 Observação: Deste resultado temos que se E e F são independentes tem-se que: 

 

Exercícios resolvidos: 

1. Sejam A e B dois eventos em um dado espaço amostral, tais que , , 

 e . Determine o valor de p. 

Solução.  Para determinar o valor de p deve-se tomar como base a proposição 3 definida 

anteriormente. 

Logo,  –  pode ser reescrita por: 

. 

2. Uma universidade tem 10 mil alunos dos quais 4 mil são considerados esportistas. Temos, ainda, 

que 500 são alunos do curso de biologia diurno, 700 da biologia noturno, 100 são esportistas e da 

biologia diurno e 200 são esportistas e da biologia noturno. Um aluno é escolhido, ao acaso, e 

pergunta-se a probabilidade de: 

a) Ser esportista. 
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b) Ser esportista e aluno da biologia noturno. 

c) Não ser da biologia. 

d) Ser esportista ou aluno da biologia. 

e) Não ser esportista, nem aluno da biologia. 

Solução.  Do texto proposto pode-se construir a tabela abaixo para facilitar o entendimento das informações. 

Para isso observa-se que algumas informações destacadas partiram do texto e as outras são subentendidas
2
. 

Um detalhe importante para construir a tabela é notar que duas características dos alunos estão cruzadas, a 

primeira se o aluno é da Biologia Diurno, ou da Biologia Noturno ou de outros cursos e, a segunda, colocada 

sobre Esportistas ou Não esportistas.  

 E (esportista) E
C
 (não esportista) Total 

BN (Biologia Diurno) 100 400 500 

BD (Biologia Noturno) 200 500 700 

B
C
 (Outros cursos) 3.700 5.100 8.800 

Total 4.000 6.000 10.000 

Assim, as soluções dos itens ocorrem de maneira mais simples. 

a. . 

b.  

c.  

d.  

e. 

 

 

3. Dois dados equilibrados são lançados. Calcule a probabilidade de: 

a. Obter o par (3,4), sabendo-se que ocorreu face ímpar no primeiro dado. 

b. Ocorrer face ímpar no segundo dado, sabendo-se que ocorreu face par no primeiro dado. 

Solução.  Se no lançamento de dois dados pode-se associar os pares (Face que ocorre no dado 1; Face que 

ocorre no dado 2) então podemos construir o espaço amostral abaixo:  

 

Com isso, a solução deste exercício é facilitada pela observação do espaço amostral anterior. 

                                                           
2 Subentendido s. m.O que se tem no pensamento mas que não foi expresso. 
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a. , onde 

A é o conjunto onde ocorre o par (3,4) e B é o conjunto onde ocorre face ímpar no primeiro 

dado. Por definição, a probabilidade condicionada a ocorrência do evento B é dada pela 

divisão , assim, . Uma 

observação importante é verificar que a condição é evidenciada pelo termo “sabendo-se”, o 

qual também poderá ser “dado que” ou “visto que” ou “se”. 

b. 

. Da mesma forma, os conjuntos A e B estão bem 

definidos. Logo, basta a contagem do número de elementos que apresentam a característica 

requerida, neste caso, n(AB) = número de elementos no espaço amostral que apresentam 

Face ímpar no segundo dado e Face par no primeiro dado. n(B) = número de elementos no 

espaço amostral que apresentam Face par no primeiro dado. 

4. Em um bairro existem três empresas de TV a cabo e 20 mil residências. A empresa TA tem 2100 

assinantes, a TB tem 1850 e a empresa TC tem 2600 assinantes, sendo que algumas residências em 

condomínios subscrevem aos serviços de mais de uma empresa. Assim, temos 420 residências que 

são assinantes de TA e TB, 120 de TA e TC, 180 de TB e TC e 30 que são assinantes das três 

empresas. Se uma residência desse bairro é sorteada ao acaso, qual é a probabilidade de? 

a. Ser assinante somente da empresa TA? 

b. Assinar pelo menos uma delas? 

c. Não ter TV a cabo? 

Solução.  Se o bairro possui 20 mil residências então n() = 20.000. Desta forma, pode-se dizer que a 

construção do espaço amostral é dada pelo diagrama de Venn a seguir.  
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