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“A teoria das probabilidades, no fundo, não é mais do que o bom senso traduzido em 
cálculo;  permite calcular com exatidão aquilo que as pessoas sentem por uma espécie 
de instinto... É notável que tal ciência, que começou nos estudos sobre jogos de azar, 

tenha alcançado os mais altos níveis do conhecimento humano.” 
Pierre Simon Laplace (1749 - 1827) 
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Introdução: 
 

Provavelmente todos nós, professores ou estudantes de Matemática, em algum momento 
de nossa vida profissional ou de nossa formação já nos deparamos com problemas de 
Análise Combinatória ou de Probabilidades que, mesmo com enunciados simples, tiveram 
soluções complexas ou mesmo de difícil compreensão. Isso se reflete, muitas vezes, em 
insegurança para o ensino desses tópicos importantes da Matemática Básica. 
 
Essa insegurança se refletirá, quase sempre, na abordagem superficial do tema ou na 
apresentação do mesmo como um conjunto de casos isolados e descontextualizados, sem 
qualquer aplicação prática importante.  
 
Em nosso curso pretendemos abordar alguns princípios básicos e que, muitas vezes, 
podem ser enfocados desde as séries iniciais do Ensino Fundamental, com o objetivo de 
apresentação de técnicas organizadas para a solução da maioria desses problemas e, 
principalmente, da sua aplicação nas mais diversas áreas do conhecimento. São exemplos, 
situações, técnicas, metodologias que temos usado (e com excelente resultado) em mais de 
30 anos como professor Regente em classes do Ensino Fundamental, Médio e Superior. 
 
Todos nós, Educadores Matemáticos, sabemos que, apesar das lacunas que existem em 
nossa formação profissional, devemos sempre procurar relacionar o que ensinamos com as 
outras áreas do conhecimento, possibilitando ao aluno resolver problemas de seu cotidiano, 
ao mesmo tempo em que retiramos o mofo que existe no ensino da matemática e que 
fomenta o mito dominante de disciplina árida, para um seleto grupo de “privilegiados” e 
totalmente desplugada das outras disciplinas e do mundo em que vivemos. 

 
A seguir, algumas recomendações que estão no livro  "Análise Combinatória e 

Probabilidade" – do Prof. Augusto César Morgado, publicação 
IMPA/VITAE/1991) 

 
• Não faça fórmulas demais ou casos particulares 

demais. Isso obscurece as idéias gerais e torna as 
coisas mais complicadas.

• Aprenda e faça com que os alunos aprendam com 
os erros. É importante, diante de uma solução 
errada, analisar o motivo do erro.

• Combinatória não é difícil. Resista aos truques 
imediatos. Devemos procurar métodos mais gerais 
e não truques específicos para determinados 
formatos de problemas.

• Resista às enfadonhas listas de exercícios que 
ninguém sabe resolver e que só fazem com que os 
alunos se desinteressem, cada vez mais pelo tema.

 
"Quem quer fazer algo encontra um meio; 

quem não quer fazer nada encontra uma desculpa". 
Provérbio árabe. 
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1) Matemática Combinatória 
 

Nota inicial: Ao longo de nosso curso daremos algumas sugestões de caráter didático / 

metodológico. Antes de uma dessas sugestões colocaremos sempre o símbolo ����, de modo 
a chamar a sua atenção sobre o que vem a seguir. 
 

VALSAS DE MOZART, AIDS, MEGA SENA, ...O PRINCÍPIO 
MULTIPLICATIVO E SUA IMPORTÂNCIA NA MATEMÁTICA 

COMBINATÓRIA E NO CÁLCULO DE PROBABILIDADES. 

(Uma adaptação do livro “Analfabetismo em Matemática e suas conseqüências”, 

de John Allen Paulos, por Ilydio Pereira de Sá) 

 
A título de introdução ao nosso curso vamos apresentar o importante conceito do princípio 
multiplicativo e suas diversas aplicações nos mais diversos campos do conhecimento 
humano. O estudo desse tema, nas classes do Ensino Médio, facilita e reduz 
consideravelmente o número de fórmulas necessárias ao bom entendimento da Matemática 
Combinatória e do cálculo de Probabilidades. 
As primeiras noções de contagem, inseridas nesse tema, podem ser abordadas inclusive 
nas classes iniciais do Ensino Fundamental. 
 
O PRINCÍPIO MULTIPLICATIVO 
 
O chamado princípio multiplicativo é enganosamente simples e muito importante. Segundo 
ele, se alguma escolha pode ser feita de M diferentes maneiras e alguma escolha 
subseqüente pode ser feita de N diferentes maneiras, há M X N diferentes maneiras pelas 
quais essas escolhas podem ser feitas sucessivamente. Assim, se uma mulher tem cinco 
blusas e três saias, ela tem 5 x 3 = 15 escolhas de traje, já que cada uma das cinco blusas 
(B1,B2,B3,B4,B5) pode ser usada com qualquer uma das três saias (S1, S2, S3), 
produzindo os seguintes trajes (B1,S1; B1,S2; B1,S3; B2,S1; B2,S2; B2,S3; B3,S1; B3,S2; 
B3,S3; B4,S1; B4,S2; B4,S3; B5,S1; B5,S2; B5,S3). A partir de um cardápio de quatro 
aperitivos, sete entradas e três sobremesas, um cliente pode compor 4 x 7 x 3 = 84 jantares 
diferentes, desde que peça os três serviços. 
Do mesmo modo, o número de resultados possíveis quando se lança um par de dados é 6 x 
6 = 36; qualquer um dos seis números do primeiro dado pode ser combinado com qualquer 
um dos seis números do segundo dado. O número de resultados possíveis quando o 
número do segundo dado difere do primeiro é 6 x 5 = 30; qualquer um dos seis números do 
primeiro dado pode ser combinado com os cinco números restantes no segundo dado. O 
número de resultados possíveis quando se lançam três dados é 6 x 6 x 6 = 216. O número 
de resultados quando os números nos três dados diferem é 6 x 5x 4=120. 
Esse princípio tem valor inestimável para o cálculo de números grandes, como a 
quantidade máxima de telefones, que poderiam ser instalados em uma cidade, ou o número 
de cartões distintos que uma pessoa poderia marcar, na Mega Sena, com o jogo mais 
barato possível. 
 
TELEFONES, PLACAS, FILAS E AS VALSAS DE MOZART 
 
Vamos supor que em uma cidade cada número é formado por 8 dígitos. Nesse caso, a 
quantidade máxima de telefones, com números distintos, que poderiam ser instalados é de 

810  = 100 000 000  (se não houver qualquer restrição para as estações, por exemplo) . De 
maneira semelhante, o número de possíveis placas de automóvel num país onde cada placa 
é formada por 3 letras e quatro algarismos é 3 426 x10 (175 760 000 placas). Caso não 
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fossem permitidas repetições de letras ou de algarismos, o número de placas possíveis 
seria 26 x 25 x 24 x 10 x 9 x 8 x 7 = 78 624 000 placas. 
Quando os líderes de oito países do Ocidente se reúnem para o importante evento de um 
encontro de cúpula — sendo fotografados em grupo —, podem ser alinhados de 
8x7x6x5x4x3x2xl = 40.320 diferentes maneiras. Por quê? Dessas 40.320 maneiras, em 
quantas o presidente Bush e o presidente Lula ficariam lado a lado? Para responder a isto, 
suponha que Bush e Lula sejam enfiados num grande saco. Essas sete entidades (os seis 
líderes restantes e o saco) podem ser alinhadas de 7x6x5x4x3x2x1 = 5 040 maneiras 
(invocando mais uma vez o princípio da multiplicação). Este número deve ser então 
multiplicado por dois, pois, assim que Bush e Lula tiverem sido retirados do saco, teremos 
uma escolha quanto a qual dos dois líderes situados lado a lado deve ser inserido em 
primeiro lugar. Há portanto 10.080 maneiras para os líderes se alinharem em que Bush e 
Lula ficariam lado a lado. Em conseqüência, se os líderes fossem aleatoriamente alinhados, 

a probabilidade de esses dois ficarem próximos um do outro seria 
10 080 1

25%
40 320 4

= = . 

Certa vez Mozart compôs uma valsa em que especificou onze diferentes possibilidades para 
catorze dos dezesseis compassos e duas possibilidades para um dos outros compassos. 
Assim, há 2 x 11

14
 variações na valsa, das quais apenas uma minúscula fração já foi ouvida. 

As pessoas geralmente não avaliam o quanto os exemplos do tipo que estamos mostrando 
podem gerar números tão grandes de possibilidades. São inúmeros os exemplos que 
podemos listar, em todas as áreas, com aplicações desse importante princípio fundamental 
da contagem (ou multiplicativo). Problemas como os que vimos até agora, sem necessidade 
de uso de qualquer fórmula especial, serão estudados por nós, ao longo do curso de 
Matemática Combinatória ou Análise Combinatória, no capítulo que chamaremos de 
ARRANJOS E PERMUTAÇÕES. 
 
CASQUINHAS COM TRÊS BOLAS, MEGA SENA E AIDS 
 
Uma famosa sorveteria anuncia 31 diferentes sabores de sorvete. O número possível de 
casquinhas com três bolas sem nenhuma repetição de sabor é, portanto, 31 x 30 x 29 = 
26.970; qualquer um dos 31 sabores pode vir em cima, qualquer um dos 30 restantes no 
meio, e qualquer um dos 29 remanescentes embaixo. Se não estamos interessados no 
modo como os sabores são dispostos na casquinha, mas simplesmente em quantas 
casquinhas com três sabores há, dividimos 26.970 por 6, para chegarmos a 4.495 
casquinhas. A razão por que dividimos por 6 é que há 6 = 3 x 2 x l diferentes maneiras de 
dispor os sabores numa casquinha de, digamos, morango-baunilha-chocolate: MBC, MCB; 
BMC; BCM, CBM e CMB. Uma vez que o mesmo se aplica a cada casquinha com três 
sabores, o número dessas casquinhas é (31x30x29)/(3x2x1) = 4.495 casquinhas com 3 
sabores, escolhidos dentre os 31 oferecidos (sem importar a ordem de colocação desses 3 
sabores na casquinha). 
 
Um exemplo menos “engordativo” é fornecido pelas muitas loterias existentes em nosso 
país. A mega-sena, por exemplo cujo jogo mínimo consiste na escolha de 6 dezenas, dentre 
as 60 disponíveis. Caso a ordem de escolha dos números fosse importante na escolha do 
apostador, teríamos 60 x 59 x 58 x 57 x 56 x 55 jogos distintos, com seis dezenas. Mas 
como sabemos que a ordem de escolha desses números não é importante, temos que 
dividir esse resultado por 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 720,  já que qualquer uma das seqüências 
de seis números pode ser decomposta em 720 outras apostas iguais. Teremos, portanto 50 
063 860 possibilidades de escolha das 6 dezenas, dentre as 60 disponíveis na Mega-sena. 
Verifique que uma pessoa que escolher apenas uma dessas apostas (6 dezenas) terá uma 
possibilidade em 50 063 860 de ser o ganhador do prêmio. 
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Outro exemplo, e este de considerável importância para jogadores de cartas, é o número de 
mãos no pôquer de cinco cartas. Há 52 x 5l x 50 x 49 x 48 maneiras possíveis de receber 
cinco cartas se a ordem das cartas distribuídas for relevante. Como não é, dividimos o 
produto por (5x4x3x2xl) e verificamos que há 2.598.960 mãos possíveis. Uma vez que este 
número seja conhecido, várias probabilidades úteis podem ser calculadas. As chances de 

receber quatro ases, por exemplo, são de  
48

2 598 960
(cerca de uma em 50 mil), já que há 

48 modos possíveis de receber uma mão com quatro ases correspondendo às 48 cartas que 
poderiam ser a quinta carta nessa mão. 
Observe que a forma do número obtido é a mesma nos 3 exemplos: (31x30x29) / (3x2x1) 
diferentes casquinhas com três sabores; (60x59x58x57x56x55) /(6x5x4x3x2x1) maneiras de 
escolher seis números entre os sessenta da mega-sena e (52x51x50x49x48) / (5x4x3x2x1) 
diferentes mãos de pôquer. Números obtidos desta forma são chamados coeficientes 
combinatórios ou combinações. Eles surgem quando estamos interessados no número 
de maneiras de escolher R elementos a partir de N elementos e não estamos interessados 
na ordem em que os R elementos são escolhidos. 
O princípio da multiplicação é tão importante no âmbito da Matemática Combinatória é tal 
que, nos exemplos que vimos até agora, surgiram os três casos de problemas clássicos de 
contagem: Arranjos, Permutações e Combinações e, mesmo antes de entrarmos em 
detalhes sobre o tema, já resolvemos diversos exemplos muito importantes. 
 
PROBABILIDADES DE EVENTOS INDEPENDENTES 
 
Um análogo do princípio da multiplicação pode ser usado para calcular probabilidades. Se 
dois eventos são independentes no sentido de que o resultado de um não tem influência no 
resultado do outro, a probabilidade de ambos ocorrerem é calculada multiplicando-se as 
probabilidades dos eventos individuais. 
Por exemplo, a probabilidade de obter duas caras em dois arremessos de uma moeda é 
1 1 1

x =
2 2 4

, já que entre as quatro possibilidades igualmente prováveis — coroa, coroa; 

coroa, cara; cara, coroa; cara, cara — uma é um par de caras. Pela mesma razão, a 
probabilidade de cinco lançamentos sucessivos de uma moeda resultarem em caras é 

5
1 1

2 32
  = 
 

, já que uma das 32 possibilidades igualmente prováveis são cinco caras 

consecutivas. 
 
De maneira similar, dada a probabilidade de uma pessoa escolhida aleatoriamente não ter 

nascido em julho é 
11

12
, e como os aniversários das pessoas são independentes, a 

possibilidade de nenhuma de doze pessoas escolhidas aleatoriamente ter nascido em julho 

é 
12

11

12
 
 
 

(0,352, ou 35,2%). A independência dos eventos é uma noção muito importante em 

probabilidade, e quando vigora, o princípio da multiplicação simplifica consideravelmente 
nossos cálculos. 
Um dos primeiros problemas de probabilidade foi sugerido ao matemático e filósofo francês 
Pascal pelo jogador Antoine Gombeaud, Chevalier de Mère. De Mère queria saber qual 
evento era mais provável: obter pelo menos um 6 em 4 lances de um único dado, ou obter 
pelo menos um 12 em 24 lances de um par de dados. O princípio da multiplicação é 
suficiente para determinar a resposta, se nos lembrarmos de que a possibilidade de um 
evento não ocorrer é igual a l menos a probabilidade de ocorrer (uma chance de 20% de 
chover implica uma chance de 80% de não chover). 
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Como 
5

6
 é a probabilidade de não sair um 6 num único lance de um dado, 

4
5

6
 
 
 

 é a 

probabilidade de não sair um 6 em seis lances do dado. Portanto, subtraindo esse número 
de l teremos a probabilidade de este último evento (nenhum 6) não ocorrer; em outras 

palavras, de sair pelo menos um 6 nas quatro tentativas: l - 
4

5

6
 
 
 

= 0,52. Da mesma 

maneira, verifica-se que a probabilidade de se obter pelo menos um 12 em 24 lances de um 

par de dados é l - 
24

35

36
 
 
 

= 0,49 o que nos mostra que o primeiro evento tem maior 

probabilidade de ocorrer. 
De acordo com os estudiosos da história da matemática, o estudo da matemática 

combinatória e do cálculo das probabilidades teve o seu início nas consultas que os nobres 

aficionados dos jogos de azar faziam aos ilustres matemáticos da época.  

 
Um exemplo mais contemporâneo do mesmo tipo de cálculo envolve a probabilidade de 
adquirir AIDS heterossexualmente. Estima-se que a chance de contrair AIDS num único 
episódio heterossexual desprotegido com um parceiro sabidamente portador da doença é de 
cerca de uma em quinhentas (a média dos números de uma série de estudos). Assim, a 

probabilidade de não a contrair em um único encontro como este é 
499

500
. Se esses riscos 

são independentes, como muitos supõem que sejam, então as chances de não ser vitimado 

após dois desses encontros é 
2

499

500
 
 
 

, e depois de N desses encontros, 
N

499

500
 
 
 

. Uma vez 

que  
365

499

500
 
 
 

é 0,48, tem-se cerca de 48% de chance de não contrair Aids tendo relações 

sexuais inseguras todos os dias de um ano inteiro com alguém que tem a doença (e 
portanto, equivalentemente, 52% de chance de contraí-la). 
Vejamos agora um exemplo um “tantinho” deprimente e que pode nos dar uma certa 
preocupação. A probabilidade de você não ser morto num acidente de carro pode ser de 
99%. Sua chance de escapar da loucura pode ser de 90%, de uma doença de pulmão, de 
95%, de não contrair algum tipo de câncer, de 80% de não ser acometido de doença do 
coração, de 75%....legal, não? É claro que os números que estamos apresentando têm 
caráter meramente ilustrativos, mas poderíamos ter trabalhado com pesquisas acuradas que 
os fatos seriam semelhantes. O desanimador nesse caso é que, se considerarmos todos 
esses fatos como independentes e aplicarmos o princípio multiplicativo, teremos que, 
embora sejam pequenas as chances isoladas de ocorrência dos fatos desastrosos descritos 
acima, a probabilidade de escaparmos de todos eles (isto é, de você não sofrer nenhum dos 
infortúnios acima), aplicando-se o produto das probabilidades acima, será menor do que 
50%, infelizmente. 
 

���� Através dos diversos exemplos que apresentamos, pudemos perceber a 
aplicabilidade e simplicidade do princípio fundamental da contagem (multiplicativo), 
no terreno da Matemática Combinatória. Vimos ainda que sem mesmo sem usar 
qualquer tipo de fórmulas, podemos resolver a maioria desses problemas e isso pode 
ser um passo fundamental para o estudo e o entendimento dos problemas que se 
apresentam nessa importante parte da Matemática Básica. 
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Esses são para você resolver...  
 

1) Num programa de rádio transmitido diariamente, uma emissora toca sempre as 
mesmas dez músicas, mas nunca na mesma ordem. Quanto tempo 
(aproximadamente) será necessário para se esgotar todas as seqüências possíveis 
dessas músicas? 

 
2) (UNIFICADO) Durante a Copa do Mundo, que foi disputada por 24 países, as 

tampinhas de Coca-Cola traziam sempre palpites sobre os países que se 
classificariam nos três primeiros lugares (por exemplo: 1º lugar, Brasil; 2º lugar, 
Nigéria; 3º lugar, Holanda). Se, em cada tampinha, os três países são distintos, 
quantas tampinhas diferentes poderiam existir? 

 

1.1) O princípio fundamental da Contagem (ou multiplicativo) 
 

A palavra Matemática, para um adulto ou uma criança, está diretamente relacionada com atividades 
e técnicas para contagem do número de elementos de algum conjunto. As primeiras atividades 
matemáticas que vivenciamos envolvem sempre a ação de contar objetos de um conjunto, 
enumerando seus elementos. 
 
As operações de adição e multiplicação são exemplos de técnicas matemáticas utilizadas também 
para a determinação de uma quantidade. A primeira (adição) reúne ou junta duas ou mais 
quantidades conhecidas; e a segunda (multiplicação) é normalmente aprendida como uma forma 
eficaz de substituir adição de parcelas iguais. 
 
A multiplicação também é a base de um raciocínio muito importante em Matemática, chamado 
princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo constitui a ferramenta básica para resolver 
problemas de contagem sem que seja necessário enumerar seus elementos (como veremos nos 
exemplos).  
 

���� Os problemas de contagem fazem parte da chamada análise combinatória. Inicialmente 
vamos mostrar algumas atividades que poderiam ser trabalhadas até nas classes iniciais do 
Ensino Fundamental. 
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EXEMPLO 1: 
Maria vai sair com suas amigas e, para escolher a roupa que usar·, separou 2 saias e 3 blusas. 
Vejamos de quantas maneiras ela pode se arrumar. 
 
Solução: 

 
O princípio multiplicativo, ilustrado nesse exemplo, também pode ser enunciado da seguinte forma: 
 
Se uma decisão d1 pode ser tomada de n maneiras e, em seguida, outra decisão d2 puder ser 
tomada de m maneiras, o número total de maneiras de tornarmos as decisões d1 e d2 será  n · m. 
 
No exemplo anterior havia duas decisões a serem tomadas: 
d1: escolher uma dentre as 3 blusas 
d2: escolher uma dentre as 2 saias 
Assim, Maria dispõe de 3 · 2 = 6 maneiras de tomar as decisões d1 e d2, ou seja, 6 possibilidades 
diferentes de se vestir. 
 
EXEMPLO 2: 
Um restaurante prepara 4 pratos quentes (frango, peixe, carne assada, salsichão), 2 saladas (verde 
e russa) e 3 sobremesas (sorvete, Romeu e Julieta, frutas). De quantas maneiras diferentes um 
freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? 
Solução: 

 
Esse e outros problemas da análise combinatória podem ser representados pela conhecida árvore 
de possibilidades ou grafo. Veja como representamos por uma árvore o problema do cardápio do 
restaurante. 
 
Observe que nesse problema temos três níveis de decisão: 
d1: escolher um dentre os 4 tipo de pratos quentes. 
d2: escolher uma dentre as 2 variedades de salada. 
d3: escolher uma das 3 sobremesas oferecidas. 
 
Usando o princípio multiplicativo, concluímos que temos 4 · 2 · 3 = 24 maneiras de tomarmos as 
três decisões, ou seja, 24 opções de cardápio. 
 



Combinatória e Probabilidades para Educadores Matemáticos – Ilydio Pereira de Sá 
 

10 

As técnicas da análise combinatória, como o princípio multiplicativo, nos fornecem soluções gerais 
para atacar certos tipos de problema. No entanto, esses problemas exigem engenhosidade, 
criatividade e uma plena compreensão da situação descrita. Portanto, É preciso estudar bem o 
problema, as condições dadas e as possibilidades envolvidas, ou seja, ter perfeita consciência dos 
dados e da resolução que se busca. 
 
EXEMPLO 3: 
Se o restaurante do exemplo anterior oferecesse dois preços diferentes, sendo mais baratas as 
opções que incluíssem frango ou salsichão com salada verde, de quantas maneiras você poderia 
se alimentar pagando menos? 
 
Solução: 
 

Note que agora temos uma condição  sobre as decisões d1 e d2:  
d1: escolher um dentre 2 pratos quentes (frango ou salsichão). 
d2: escolher salada verde (apenas uma opção). 
d3: escolher uma das 3 sobremesas oferecidas. 

 
Então há  2 · 1 · 3 = 6 maneiras de montar cardápios econômicos. (Verifique os cardápios mais 
econômicos na árvore de possibilidades do exemplo anterior). 

 
EXEMPLO 4: 
Quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? 
Solução: 
Um número de 3 algarismos c d u é formado por 3 ordens: Como o algarismo da ordem das 
centenas não pode ser zero, temos então três decisões: 

d1: escolher o algarismo da centena diferente de zero (9 opções). 
d2: escolher o algarismo da dezena diferente do que já foi escolhido para ocupar a 
centena (9 opções). 
d3: escolher o algarismo da unidade diferente dos que já foram utilizados (8 opções). 

 
Portanto, o total de números formados ser· 9 · 9 · 8 = 648 números. 
 
EXEMPLO 5: 
De acordo com o exemplo anterior, se desejássemos contar dentre os 648 números de 3 
algarismos distintos apenas os que são pares (terminados em 0, 2, 4, 6 e 8), como deveríamos 
proceder? 
 
Solução: 

 
O algarismo das unidades pode ser escolhido de 5 modos (0, 2, 4, 6 e 8). Se o zero foi usado como 
último algarismo, o primeiro pode ser escolhido de 9 modos (não podemos usar o algarismo já 
empregado na última casa). Se o zero não foi usado como último algarismo, o primeiro só pode ser 
escolhido de 8 modos (não podemos usar o zero, nem o algarismo j· empregado na última casa). 
 
Para vencer este impasse, temos três alternativas: 
 
a) Decompor o problema em casos (que é alternativa mais natural). Contar separadamente os 
números que têm zero como último algarismo (unidade = 0) e aqueles cujo último algarismo é 
diferente de zero (unidade  0). 
 
Terminando em zero temos 1 modo de escolher o último algarismo, 9 modos de escolher o primeiro 
e 8 modos de escolher o do meio (algarismo da dezena), num total de 1 · 9 · 8 = 72 números. 
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Terminando em um algarismo diferente de zero temos 4 modos de escolher o último algarismo (2, 
4, 6, ou 8), 8 modos de escolher o primeiro algarismo (não podemos usar o zero, nem o algarismo 
já usado na última casa) e 8 modos de escolher o algarismo do meio (não podemos usar os dois 
algarismos já empregados nas casas extremas). Logo, temos 4 · 8 · 8 = 256 números terminados 
em um algarismo diferente de zero. A resposta é, portanto, 72 + 256 = 328 números. 
 
b) Ignorar uma das restrições (que é uma alternativa mais sofisticada). 
 
Ignorando o fato de zero não poder ocupar a centena, teríamos 5 modos de escolher o último 
algarismo, 9 modos de escolher o primeiro e 8 modos de escolher o do meio, num total 5 · 8 · 9 = 
360 números. Esses 360 números incluem números começados por zero, que devem ser 
descontados. Começando em zero temos 1 modo de escolher o primeiro algarismo (0), 4 modos de 
escolher o último (2, 4, 6 ou 8) e 8 modos de escolher o do meio (não podemos usar os dois 
algarismos já empregados nas casas extremas), num total de   1 · 4 · 8 = 32 números. 
 
A resposta é, portanto, 360 - 32 = 328 números. 
 
c) Claro que também poderíamos ter resolvido o problema determinando todos os números de 3 
algarismos distintos (9 · 9 · 8 = 648 números), como é o caso do Exemplo 4, e abatendo os 
números ímpares de 3 algarismos distintos (5 na última casa, 8 na primeira e 8 na segunda), num 
total de 5 · 8 · 8 = 320 números. 
 
Assim, a resposta seria 648 - 320 = 328 números. 
 
EXEMPLO 6: 
As placas de automóveis eram todas formadas por 2 letras (inclusive K, Y e W) seguidas por 4 
algarismos. Hoje em dia, as placas dos carros estão sendo todas trocadas e passaram a ter 3 letras 
seguidas e 4 algarismos. Quantas placas de cada 
tipo podemos formar? 
Solução: 

 
No primeiro caso: 
Como cada letra (L) pode ser escolhida de 26 maneiras e cada algarismo (N) de 10 modos 
distintos, a resposta é: 
26 · 26 · 10 · 10 · 10 · 10 = 6 760 000 

 
No segundo caso                    
26 · 26 · 26 · 10 · 10 · 10 · 10 = 26 · 6 760 000 = = 175 760 000 
 
A nova forma de identificação de automóveis possibilita uma variedade 26 vezes maior. A diferença 
é de 169.000.000, ou seja, 169 milhões de placas diferentes a mais do que anteriormente. 

 
EXEMPLO 7: 
Quantos são os triângulos que podem ser construídos a partir de 10 pontos marcados sobre uma 
circunferência? 

 
C B 

A Solução: 
Verifique que esta questão tem uma diferença básica com relação às 
anteriores. Neste caso, a ordem de disposição dos elementos de cada 
coleção não importa ao problema, isto é, o triângulo ABC é o mesmo do 
triângulo ACB, por exemplo. Na introdução de nosso estudo, no texto 
sobre o princípio multiplicativo, já vimos como proceder numa situação 
dessas, como no caso das casquinhas de sorvete, ou da mega-sena, por 
exemplo.  

A quantidade de triângulos será dada por: 120
1 2. . 3

8 . 9 . 10
=  
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EXEMPLO 8: 
Quantos são os segmentos de reta que podemos formar a partir de 8 pontos distintos, coplanares. 
 
Solução: 
Cada segmento formado, AB, por exemplo, gera um outro (BA) igual a ele. Logo, este exemplo é 
semelhante ao anterior e a sua solução será: 
 

Quantidade de segmentos: 28
1 2.

7 . 8
=  

Convém comentar ainda que, se fossem segmentos de reta orientados, a quantidade seria obtida 
pelo produto 8 . 7 = 56, já que ao mudar a ordem dos elementos AB, BA, obteríamos segmentos 
orientados diferentes. 
 
EXEMPLO 9: 
Quantos divisores naturais possui o número 72? 
 
Solução: 
Essa é uma importante questão que você pode (e deve) trabalhar com seus alunos do Ensino 
Fundamental. É muito comum, principalmente nos “cursinhos” que preparam os alunos para 
Concursos de ingresso em Escolas Públicas (como Colégio Militar, CAP da UERJ, Pedro II, etc), os 
alunos serem “treinados” para decorar uma regrinha prática para esse tipo de questão. O que 
ocorre é que normalmente a justificativa do processo (que é através do princípio multiplicativo) não 
é mostrada aos alunos. Vejamos o que ocorre nesses casos: 
 
Primeiramente vamos decompor o número 72 em fatores primos naturais. 
72     2 
36     2 
18     2 
  9     3 
3     3 

  1 
 

Logo, todo divisor de 72 será um número da forma 
x y2  x 3 , sendo que x e y devem ser 

números naturais, com as seguintes condições: x = 0 ou x = 1 ou x = 2 ou x = 3 
(concorda?); y = 0 ou y = 1 ou y = 2. Portanto temos 4 possibilidades para o expoente x e 
3 possibilidades para o expoente y e, aplicando o princípio multiplicativo, teremos:  4 x 3 = 
12 divisores naturais para o número 72. 
 

���� O que você encontra em alguns livros didáticos ou apostilas de cursinhos 
preparatórios? Encontra uma regrinha do tipo: “Para obtermos a quantidade de divisores de 
um número natural qualquer, devemos fazer a sua decomposição em fatores primos, somar 
uma unidade a cada expoente obtido e depois multiplicar os resultados obtidos”. Acredite, 
se puder ! 
 

���� Sugerimos que, nas classes de ensino médio, comecemos o estudo de análise 
combinatória pelo princípio acima apresentado. Após o perfeito domínio de suas aplicações 
é que o professor deveria estudar os distintos tipos de agrupamentos existentes (arranjos, 
combinações e permutações), se achar necessário. 
 
 
 

Pela decomposição, temos que: 
 

3 272 = 2  x 3  
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Exercício 1. 
Numa sala há 5 homens e 5 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um casal homem-
mulher? 
 
Exercício 2. 
a) Quantos números naturais de 2 algarismos distintos existem? 
b) Quantos destes números são divisíveis por 5? 
 
Exercício 3. 
Quantas palavras contendo 3 letras diferentes podem ser formadas com um alfabeto de 26 letras? 
 
Exercício 4. 
Quantos são os gabaritos possíveis para um teste de 10 questões de múltipla escolha, com 5 
alternativas por questão? 
 
Exercício: 5. 
Em  um grupo existem 7 pessoas, entre elas Roberto e Ana. Quantas são as filas que podem ser 
formadas, de  modo que Roberto seja sempre o primeiro e Ana seja sempre a última de cada fila? 
 
Exercício 6: 
O segredo de um cofre é formado por uma seqüência de 4 números distintos de 2 dígitos (de 00 a 
99). Uma pessoa decide tentar abrir o cofre sem saber a formação do segredo (por exemplo: 15 - 
26 - 00 - 52). Se essa pessoa levar 1 segundo para experimentar cada combinação possível, 
trabalhando ininterruptamente e anotando cada tentativa já feita para não repeti-la, qual ser· o 
tempo máximo que poderá levar para abrir o cofre? 
 
Exercício 7: 
a) Quantas são as placas de automóvel que podem ser formadas no atual sistema de 

emplacamento Brasileiro? 
b) O Sr.José Carlos Medeiros gostaria de que a placa de seu automóvel tivesse as iniciais do seu 

nome (na ordem correta do nome). Quantas placas existem nestas condições? 
 
Exercício 8: 
Uma bandeira formada por 7 listras que devem ser coloridas usando-se apenas as cores verde, 
azul e cinza. Se cada listra deve ter apenas uma cor e não podem ser usadas cores iguais em 
listras adjacentes, de quantos modos se pode colorir a bandeira? 
 
Exercício 9: 
Quantos divisores inteiros e positivos possui o número 360? Quantos desses divisores são pares? 
Quantos são ímpares? Quantos são quadrados perfeitos? 
 
Exercício 10: 
Quantos subconjuntos possui um conjunto que tem n elementos? 
 
Exercício 11:  
Um conjunto tem 8 elementos. Quantos subconjuntos com 6 elementos, no mínimo, ele possui? 
 

"Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer,  
há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender".  

(Paulo Freire) 

 

EXERCÍCIOS PROPOSTOS 
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Exercício 12: 

De quantos modos podemos colocar 8 torres iguais em um tabuleiro 8×8, de modo que não haja 
duas torres na mesma linha ou na mesma coluna?  
 
Exercício 13: 
Uma turma tem 30 alunos. Quantas comissões de 6 alunos podem ser formadas com os alunos 
dessa turma? 
 
Exercício 14: 

O conjunto A possui 4 elementos, e o conjunto B, 7 elementos. Quantas funções f : A → B 
existem? Quantas delas são injetoras? 
 
Exercício 15: 
Quantos são os anagramas da palavra PRATO, que começam por uma consoante? 
 
Exercício 16: 
Formando-se todos os números possíveis, de 5 algarismos, permutando-se os dígitos 1, 2, 3, 4, 
5 e escrevendo-os em ordem crescente, responda: 

a) Qual  será a posição ocupada pelo número 43 251? 
b) Qual será o valor da soma de todos esses números formados? 

 
Exercício 17: 
Quantas siglas, de 3 letras distintas, podem ser formadas a partir da escolha dentre as letras: 
A, B, C, D, E, F? 
 
Exercício 18: 
São dados oito pontos, dos quais cinco estão em linha reta. Quantas retas ficam definidas 
por esses 8 pontos? 

 
Exercício 19: 
Um importante poliedro, criado por Arquimedes, é constituído por 12 faces pentagonais e 20 faces 
hexagonais. Quantas diagonais possui esse poliedro? 
 
Exercício 20: 
Num acidente automobilístico, após se ouvirem várias testemunhas, concluiu-se que o motorista 
culpado pelo acidente dirigia o veículo cuja placa era constituída de três vogais distintas e quatro 
algarismos diferentes, sendo que o algarismo das unidades era, com certeza o dígito 2.  Qual a 
quantidade de veículos suspeitos? 
 
Exercício 21: 
Um mágico se apresenta em público vestindo calça e paletó de cores diferentes. Para que ele 
possa se apresentar em 24 sessões com conjuntos diferentes, determine a quantidade mínima de 
peças que ele deverá possuir (número de paletós mais o número de calças). 
 
Exercício 22: 
Usando os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9, determinar a quantidade de números de 4 algarismos, que 
podem ser formados com eles, de forma que ao menos dois algarismos sejam iguais. 
 
 
 
 

"A árvore quando está sendo cortada, observa com tristeza  
que o cabo do machado é de madeira." 
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(Provérbio árabe) 
DESAFIE O SEU RACIOCÍNIO...  

 
1) PROVÃO – MEC – 1999 

A unidade de informação nos computadores digitais é o bit (abreviatura de binary digit, ou 
seja, dígito binário), que pode estar em dois estados, identificados com os dígitos 0 e 1. 
Usando uma seqüência de bits, podem ser criados códigos capazes de 
representar números, caracteres, figuras, etc. O chamado código ASCII, por exemplo, utiliza 
uma seqüência de 7 bits para armazenar símbolos usados na escrita (letras, sinais de 
pontuação, algarismos, etc). Com estes 7 bits, quantos símbolos diferentes o código ASCII 
pode representar? 
(A) 7!   (B) 7   (C) 14   (D) 49   (E) 128 
 

2) PROVÃO – MEC – 1998 
Os clientes de um banco devem escolher uma senha, formada por 4 algarismos de 0 a 9, de 
tal forma que não haja algarismos repetidos em posições consecutivas assim, a senha 
“0120” é válida, mas “2114” não é). O número de senhas válidas é: 
(A) 10.000   (B) 9.000    (C) 7.361    (D) 7.290     (E) 8.100 
 

 
A nomenclatura da CPI entrando na vida dos Brasileiros que não possuem “mensalão” 

 
(Nem sempre as coisas funcionam como planejamos...) 

 
Um professor de ciências queria ensinar aos seus alunos de ensino fundamental os males 
causados pelas bebidas alcoólicas e elaborou uma experiência. Para tanto, utilizou um copo 
com água, outro com uísque e dois vermes. 
 

- Agora alunos, atenção. Observem os vermes - 
disse o professor, colocando um deles dentro da água. 
 

A criatura nadou agilmente no copo, como se estivesse feliz e brincando. 
Depois, o mestre colocou o outro verme no segundo copo, contendo uísque. O bicho se 
contorceu todo por alguns momentos, desesperadamente, como se estivesse louco para 
sair do líquido, e depois afundou já inerte, como uma pedra, absolutamente morto. 
 

Satisfeito com os resultados, o professor perguntou aos alunos: 
 

- E então, que lição podemos aprender desta experiência? 
 

O pequeno Joãozinho levantou a mão, pedindo para falar, e sabiamente respondeu:  
 

- Beba muito uísque e você nunca terá vermes. 
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����  GABARITO – PARTE 1 – PRINCÍPIO MULTIPLICATIVO 

01)  25 Modos 12) 8! = 40 320 
02) A) 81 Números 
       B) 17 Números 

13) 593 775 comissões 

03) 15 600 palavras 14)  a) 7
4 
= 2401 funções 

       b) 840 funções injetivas 
04) 9 765 625 gabaritos 15) 72 anagramas 
05) 120 filas 16)a) 89ª posição b) 3999960 
06) 94 109 400 s ≈≈≈≈ 3 anos 17) 120 siglas 
07) 10 000 placas 18) 19 retas

 

08) 192 modos 219) 1440 diagonais 
09) a) 24 divisores 
      b) 18 divisores pares 
      c) 4 divisores quadrados 

20) 30 240 suspeitos 

10) 2
n 

subconjuntos
 21) 10 peças 

11) 37 subconjuntos 22) 505 números 
 
PROVÃO 1: E PROVÃO 2: D 

 
Sabe Quem Sou Eu?  

 

 
Dia de prova na faculdade. Todos os alunos tensos. Entra na sala aquele professor carrasco de 
quem todos têm medo e diz: 
 
— O horário de entrega das provas é dez em ponto. Ouviram? Dez horas em ponto! Se alguém me 
entregar a prova às dez e um, eu não vou aceitar. 
 
E então se inicia a prova. Muitos alunos acabam rápido, outros demoram mas conseguem entregar 
até as dez horas. Apenas um aluno continua fazendo o exame. Quando o professor está se 
preparando para ir embora, o aluno levanta e vai entregar a prova: 
 
— Tá aqui, professor! 
 
— Agora eu não vou aceitar mais! 
 
— Como não?  
 
— Eu deixei bem claro que só aceitaria provas até as dez horas. 
 
— Professor... O senhor sabe com quem está falando? 
 
— Não, não sei... 
 
Então o aluno pega a pilha de provas, coloca a sua no meio, e diz: 
 
— Então descobre... 
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1.2) PROBLEMAS CLÁSSICOS DE CONTAGEM 
 

A) PERMUTAÇÕES 
 
Dados n objetos distintos: a

1
, a

2
, a

3
, .... a

n
, cada ordenação obtida a partir desses n objetos é 

denominada de uma permutação simples (porque todos são distintos) desses elementos. 
Assim, como vimos anteriormente nos problemas de filas ou de anagramas, por exemplo, 
temos n modos de escolha para o primeiro lugar, n – 1 modos de escolha para o segundo 
lugar, ......1 modo de escolha para o último lugar, ou seja: 
O número de modos de ordenar n objetos distintos é igual a n!. Podemos representar o 
número de permutações simples de n objetos distintos por P

n
. Logo, temos que: 

 
P

n
 = n! 
 

 Exemplos: 
 
1) Quantos são os anagramas da palavra FLAMENGO: 

a) Sem quaisquer restrições?  - teremos neste caso que determinar o número de 
permutações simples das 8 letras distintas dessa palavra, ou seja: P

8
 = 8! = 

40320 anagramas. 
b) Que comecem por uma vogal e terminem por uma consoante? – teremos nesse 

caso 3 opções de escolha para a primeira letra da palavra, 5 opções de escolha 
para a última letra e P

6 
= 6! = 720 para as demais posições. Logo, aplicando o 

princípio fundamental da contagem, teremos um total de 3 . 5. 720 = 10 800 
anagramas. 

c) Que tenham sempre juntas as letras A M, em qualquer ordem? Nesse caso, 
essas duas letras devem ser consideradas como se fossem uma única, 
acarretando a permutação de 7 elementos – as duas juntas e as 6 letras 
restantes, ou seja  7! = 5040 anagramas. Mas como a  ordem não foi dbefinida, 
elas poderão também permutar entre si, gerando 2! = 2 variações. Logo, 
aplicando novamente o princípio fundamental da contagem, teremos um total de 
50 040 x 2 = 10 080 anagramas. 

 
2) Roberta, André e Bernardo fazem parte de um grupo de 7 amigos. Obtenha o número de 

filas que podemos formar com esses 7 amigos, de modo que: 
a) Roberta, André e Bernardo estejam sempre juntos? Agora, de forma análoga ao 

que vimos no exemplo anterior, basta que consideremos esses três amigos como 
se ocupassem uma única posição na fila, teremos assim a permutação de 5 
elementos – os três juntos e os 4 restantes, ou seja 5! = 120 filas. Em seguida, 
como a ordem deles não foi definida, multiplicamos o resultado obtido por 3! = 6, 
que representa as possíveis variações de posição entre eles. Logo, teremos um 
total de 120 . 6 = 720 filas nas condições do problema. 

b) Roberta, André e Bernardo nunca estejam (os três) juntos na fila? Agora basta 
determinarmos o totas de filas possíveis e subtrair o resultado obtido na pergunta 
anterior (Por que?), teremos então 7! – 720 = 4320 anagramas. 

 
3) De quantos modos podemos formar uma roda com 5 crianças? 

 
Devemos tomar um certo cuidado com esse tipo de problema, pois o resultado não é igual a 
5! = 120 rodas, como poderíamos pensar  “apressadamente”. Verifique que a roda ABCDE, 
por exemplo,  tem a mesma configuração que a roda EABCD, já que o que importa agora é 
a posição relativa das crianças entre si. Dessa forma cada roda pode ser virada de 5 modos 
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que repetem a mesma configuração. Assim, o número de rodas distintas que podemos obter 
será igual a 120 : 5 = 24 rodas. 

 
O exemplo acima é o que definimos como sendo permutações circulares de n 

elementos. Se repetirmos o mesmo raciocínio que usamos no exemplo anterior, teremos 
que as permutações circulares de n elementos distintos serão iguais a: 
 

PC
n
 =    n ! = (n –1) ! 

                                                                        n 
 

4) Quantos são os anagramas da palavra AMORA? 
 
Esse é outro caso que demanda um certo cuidado. A resposta seria 5! = 120 anagramas, 
caso todas as letras fossem distintas. Como temos duas letras A, é claro que uma 
permutação entre essas duas letras não geraria anagramas novos. Assim sendo cada 
anagrama foi contado 2! = 2 vezes (que são as letras repetidas). Logo, o número correto de 
anagramas é 120 : 2 = 60 anagramas.  
Problemas como esse é o que denominamos de Permutações com alguns elementos 
repetidos. No caso da palavra amora, indicaríamos por: 

 
 P

5
  =  5! = 60 anagramas. 

           2!   
 
Analogamente, podemos generalizar para P

n
          =     n !   . 

                                                                                     α!.β!... 
α, β, ... representam a quantidade de repetições de cada um dos elementos 

repetidos. 
 
5) Quantos são os anagramas da palavra POROROCA? 

 
Temos uma aplicação direta da fórmula anterior, ou seja: 
 
P8     =       8!      = 3 360 anagramas. (o 3 indica as letras O e o 2 indica as letras R). 
               3! . 2!      
 
6) Essa é para você resolver. Quantos são os anagramas da palavra URUGUAI que 

começam por vogal? 
 

7) A figura abaixo representa uma seqüência de 6 símbolos. 
 

+  +  +  ^   ^  ^ 
 Quantas são as possíveis seqüências distintas que podemos formar com esses 
símbolos? 
 Perceba agora que estamos diante de permutações com alguns elementos repetidos, 
no caso, temos: 
 
 P6     =       6!      = 20 seqüências 
                           3!.3! 
 

8) Quantas soluções inteiras, não negativas, possui a equação x + y + z = 5? 
 

2 

αααα, ββββ, ... 

3, 2 

3, 3 
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Aparentemente, esta questão não tem nada a ver com as nossas permutações. 
Mostraremos que esse tipo de problema pode recair exatamente numa situação gráfica, 
como vimos no exemplo anterior, de permutações com elementos repetidos. 
Vamos imaginar que temos 5 unidades (representaremos cada unidade por *) que serão 
repartidas por três variáveis. Usaremos traços para separar as variáveis. É claro que, como 
são três variáveis, precisaremos de dois traços para esta separação. Vejamos uma possível 
solução. 

 
                                             x            y                z  

*       *       *       *       * 
 

                                       x      y                    z  
*       *       *       *       * 

 
As representações gráficas acima indicam duas das possíveis soluções, a primeira indica a 
solução x = 1, y = 2 e z = 2 e a segunda indica a solução x = 0, y = 1 e z = 4. 
Podemos finalmente concluir que qualquer soLução da equação dada, definida por inteiros 
não negativos estará associada a uma das configurações dos 7 símbolos (cinco * e dois |). 
Logo, a quantidade de soluções inteiras e não negativas procurada será dada pelo cálculo 
de: 

P7      =     7!     = 21    
                                                              5!.2! 

Logo a equação x + y + z = 5 possui 21 soluções formadas por números inteiros e não 
negativos. 

 
Podemos, usando raciocínio similar, generalizar o resultado obtido para uma equação do 
tipo: 
 

x
1
 + x

2
 + x

3
 + ......+ x

n
 = k 

 
 O número de soluções inteiras e não negativas dessa equação será dado por: 
 

 
Pn - 1+ k 

 
 Ou seja, recai num caso de cálculo de permutações com alguns elementos repetidos. 
 
O resultado que acabamos de obter será muito importante para o estudo das Combinações 
Completas que será mostrado em outra parte de nosso estudo. 
 

9) Quantas soluções, em inteiros não negativos, possui a equação: 
 

x
1
 + x

2
 + x

3
 + ......+ x

7
 = 4 

 
 Pelo que vimos anteriormente, a resposta a essa questão será dada pelo cálculo de: 
 

P10   =     10!     = 210 soluções. 

                                                                6!.4! 
 
 
 

5, 2 

n - 1, k 

6, 4 
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10) Pense nessa ! 
 

Quantas são as soluções inteiras e não negativas da inequação x + y + z < 4? 
 

11) O SAPO E O PERNILONGO – VESTIBULAR PUC RGS. 

Um sapo e um pernilongo encontram-se respectivamente na origem e no ponto (8, 2) de um 
sistema cartesiano ortogonal. Se o sapo só pudesse saltar nos sentidos positivos dos eixos 
cartesianos e cobrisse uma unidade de comprimento em cada salto, o número de trajetórias 
possíveis para o sapo alcançar o pernilongo seria igual a: 

a) 35  
b) 45  
c) 70  
d) 125  
e) 256 
 
Solução: 
 
Considere a figura a seguir, onde está representada uma das trajetórias possíveis, onde S = 
sapo e P = pernilongo. 

  
O enunciado diz que o sapo só pode se mover nos sentidos positivos dos eixos cartesianos, 
ou seja, para a direita ou para cima. 

Convencionando que um deslocamento para a direita seja indicado por D e um 
deslocamento para cima seja indicado por C, o deslocamento indicado na figura seria 
representado por DCDDDCDDDD. 
Outros deslocamentos possíveis seriam, por exemplo: 
DDDDDDDDCC – DDCCDDDDDD – CDDDDDDDDC ... 
 
Para entender isto, basta observar a figura dada.  
Observe que para o sapo alcançar o pernilongo segundo as regras ditadas, teremos sempre 
8 deslocamentos para a direita (D) e 2 para cima (C). 
Logo, estamos diante de um caso de permutações com repetição de 10 elementos, com 8 
repetições (D) e duas repetições (C). 
 
Teremos então: P

10      
=  10!   = 45 

                                       8!.2! 
 Portanto, são 45 trajetórias possíveis, ou seja, alternativa B. 

 

8,2 
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B) ARRANJOS SIMPLES 

Dados n objetos distintos: a
1
, a

2
, a

3
, .... a

n
, cada ordenação de p objetos (p<n) obtida a partir 

desses n objetos recebe a denominação de arranjo simples de n elementos, na taxa p ou 
arranjo de n, p a p  (A 

n,p
 ).  

Você pode verificar que um arranjo simples é, de certa forma, similar a uma permutação 
simples, sendo que em cada grupamento formado usamos apenas p elementos, dos n 
distintos disponíveis. 

Exemplo1: Consideremos o conjunto A formado pelas cinco vogais. Os arranjos de três 
elementos tomados de A podem ser representados da seguinte maneira:    

aei  aeo  aeu aie  aio  aiu aoe  aoi  aou aue  aui  auo 

eai  eao  eau eia  eio  eiu eoa  eoi  eou eua  eui  euo 

iae  iao  iau iea  ieo  ieu ioa  ioe  iou iua  iue  iuo 

oae  oai  oau oea  oei  oeu oia  oie  oiu oua  oue  oui 

uae  uai  uao uea  uei  ueo uia  uie  uio uoa  uoe  uoi 
 

Observe que, para ocupar o lugar da primeira vogal, temos 5 possibilidades; por isso 
escrevemos 5 linhas na horizontal. A segunda vogal pode ser escolhida entre as 4 restantes; 
portanto, separamos quatro grupos em colunas verticais. Por fim, para a terceira vogal, 
podemos escolher qualquer uma das três restantes. Indicando o número dos arranjos das 5 
vogais tomadas 3 a 3 por A 5,3 no total, teremos:  

A 5,3 = 5 X 4 X 3 = 60 

Este resultado confirma o que já fazíamos com o princípio fundamental da contagem 
(princípio multiplicativo). 

Entendemos por arranjo os modos que podemos posicionar os objetos em grupo. Uma 
alteração na ordem determinará um novo agrupamento.  

Exemplo 2: Quantas siglas, de três letras distintas, podem ser formadas a partir das letras: 
A, B, C, D, E, F e G? 

 
Observe que você poderia resolver esse problema usando o princípio fundamental da 
contagem (multiplicativo), e teria: 

 
7 escolhas para a primeira letra da sigla, 6 escolhas para a segunda (já que são letras 
distintas) e 5 possibilidades de escolha para a terceira letra da sigla. Pelo princípio 
fundamental da contagem, teríamos: 7. 6. 5 = 210 siglas. 

 
Observe que as siglas fossem com todas as 7 letras, teríamos um caso de permutações 
simples e o resultado seria 7!. Note que o resultado obtido no primeiro caso (arranjos 
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simples), se for multiplicado por 4!, passará a dar como resultado o segundo caso 
(permutações simples). Logo, podemos inferir que (A 

n,p
 ). (n – p)! = P

n
.   

 
Ou seja:   
 

A 
n,p

 =       n!    . 
  (n – p)! 

 
 

Exemplo 3: Dez cavalos disputam um páreo no Jockei Clube. Quantos são os possíveis 
trios para as três primeiras colocações nesta corrida? 

 
Solução: 
 

Trata-se de um caso de arranjos simples, de 10 elementos, na taxa 3, ou arranjos de 10, 3 a 
3. Pelo que mostramos anteriormente, teremos: 

 
A 

10,3 
=  10! = 10.9.8 = 720 possíveis trios de resultados. 

              7! 
 

EXERCÍCIOS: 
 

1) Será que no número de arranjos simples de n elementos distintos, na taxa n, igual ao 
número de permutações simples, desses mesmos n elementos? Justifique a sua 
resposta. 

2) De um total de 11 romances e 3 dicionários devem-se tirar 4 romances e 1 dicionário 
que serão arrumados numa prateleira de tal modo que o dicionário fique sempre no 
meio. De quantos modos isso poderá ser feito? 

3) 1 mulher e 5 homens devem sentar-se num banco que possui 5 lugares. De quantas 
formas isso poderá ser feito se a mulher deve sempre estar sentada em algum 
lugar? 

4) Quantos números distintos com 4 algarismos diferentes, podemos formar com os 
algarismos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8 e 9? 

5) Um cofre possui um disco marcado com os dígitos 0,1,2,...,9. O segredo do cofre é 
marcado por uma seqüência de 3 dígitos distintos. Se uma pessoa tentar abrir o 
cofre, quantas tentativas deverá fazer(no máximo) para conseguir abri-lo? 

6) Dez pessoas, entre elas José, estão reunidas para escolher a diretoria de um clube, 
formada por um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Em 
quantas das diretorias que podem ser formadas José não é o presidente? 

7) Quantas funções injetoras podem ser definidas do conjunto E = {a, b, c, d, e} no 
conjunto F = { 1, 2, 3, 4, 8, 12, 24, 36}? 

 
GABARITO 

 
1) Sim, pois A 

n,n 
=   n!  = n ! 

                                 0! 
2) 23 760 modos 
 
3) 600 modos 
 

 
 
 

4) 4 536 números 
 
5) 720 tentativas 
 
6) 4 536 diretorias 
 
7) A 

8,5 
= 6 720 funções injetoras 
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C) ARRANJOS COM REPETIÇÃO 

Seja C um conjunto com n elementos distintos e considere p elementos escolhidos neste 
conjunto em uma ordem determinada (repetidos ou não). Cada uma de tais escolhas é 
denominada um arranjo com repetição de n elementos tomados p a p.  

Acontece que existem n possibilidades para a colocação de cada elemento, logo, de acordo 
com o princípio multiplicativo, o número total de arranjos com repetição de n elementos 
escolhidos p a p é dado por np.(n.n.n.n.....p fatores). Indicamos isto por:  

AR n, p = n 
p
  

Exemplos: 
 

a) Quantas são as siglas de três letras, escolhidas a partir das letras: A, B, C, D, E, F? 
 

Como dispomos de 6 letras, para escolher 3, teremos AR
 6, 3

 = 6
3
 = 216 siglas. 

 
b) De quantas maneiras diferentes podemos responder a uma prova de múltipla-

escolha, com 20 questões de 5 opções cada uma? 
 

Como temos 5 opções de escolha, para cada uma das 20 questões, teremos neste caso  
AR

 5, 20
 = 5

20
 

 
c) Quantas são as formas distintas de se  preencher um volante da loteria esportiva, 

somente com palpites simples, sabendo-se que são 13 jogos e 3 opções de escolha 
para cada um? 

 
Agora temos 3 opções de escolha, para cada um dos 13 jogos, logo AR

 3, 13
 = 3

13
 

 

d) A senha de acesso a um jogo de computador consiste em quatro caracteres 
alfabéticos ou numéricos, sendo o primeiro necessariamente alfabético. Qual o 
número de senhas possíveis? 

Como o primeiro caractere da senha é obrigatoriamente uma letra, teremos 26 opções 
de escolha. Para cada um dos três seguintes, teremos 36 opções de escolha (26 letras + 
10 algarismos), Logo, a resposta é: 26 x AR

 36, 3
 = 26 x 36

 3
 

e) Dispondo-se de três cores, de quantos modos diferentes poderemos pintar as 5 
casas de uma rua, dispostas em fila, sendo que cada uma delas estará pintada com 
apenas uma cor? 

Nesse caso, como temos 5 casas e três opções de escolha da cor da tinta, 
teremos um resultado igual a AR 3, 5 = 3

 5 
= 243 maneiras.  

 
Mas é claro que você pode, e deve, resolver essas questões pelo princípio 

fundamental da contagem...muito mais simples e não precisa ficar 
decorando fórmulas desnecessárias. 
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D) COMBINAÇÕES SIMPLES 
 
Dado um conjunto qualquer, com n elementos distintos, denominamos uma combinação 
simples com p elementos distintos, desses n disponíveis, a qualquer subconjunto com p 
elementos, do conjunto dado. Indicamos essas combinações, de n elementos na taxa p, por 

p,nC , 












 n

p

p
n  ou C (forma binomial) 

Observe que duas combinações são diferentes quando possuem elementos distintos, não 
importando a ordem em que os elementos são colocados. 

Exemplo:  
No conjunto E= {a,b.c,d} podemos considerar: 

a) combinações de taxa 2: ab, ac, ad,bc,bd, cd. 
b) combinações de taxa 3: abc, abd,acd,bcd. 
c) combinações de taxa 4: abcd. 

Observe que enquanto dois arranjos podem se distinguir pela ordem ou pela natureza 
de seus elementos, duas combinações só se distinguem pela natureza de seus 
elementos. 
 
 
Contagem do Número de Combinações 

Consideremos o conjunto A = {a, b, c, d}. Vimos que as combinações três a três que se 
podem formar com os quatro elementos de B são: abc, abd, acd, bcd. Permutando de todas 
as formas possíveis os três elementos de cada combinação, obtemos os arranjos simples de 
quatro elementos três a três, como indica o quadro: 

abc abd acd bcd 

acb adb adc bdc 

bac bad cda cdb 

bca bda cad cbd 

cab dab dac dbc 

cba dba dca dcb 

 
Cada combinação gera, como vemos, 3! = 6 arranjos. Portanto, as quatro combinações 
geram 4 x 6 = 24 arranjos. Nesta igualdade, 4 é o número de combinações e  
24 é o número de arranjos. 

Indicando por 34,C  o número de combinações de 4 elementos 3 a 3, vale, portanto, a 

relação: 

3!

A
  C ou A !3xC 4,3

4,33,43,4 ==  

 
Usando esse mesmo raciocínio, poderemos generalizar que: 
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p)!.p! - (n
n!

  
p!

A
  C pn,

p,n ==  

Exemplo a: Sete pontos pertencem a um círculo. Quantos triângulos são definidos por 
esses pontos? 

 
Solução: Vejamos um dos possíveis triângulos – triângulo AFB -  Se trocarmos a ordem de 
seus vértices, considerando por exemplo o triângulo FBA, notamos que trata-se do mesmo 
triângulo, logo é um problema de combinações simples.  

Teremos então triângulos 35
6!.4

!4.5.6.7
!3!.4

!7
C 3,7 ===  

 
Exemplo b: Quantos grupos de três pessoas podem ser selecionados de um conjunto de 
oito pessoas ? 
Solução: Também nesse caso, em qualquer grupo de três pessoas que formarmos, a ordem 
das pessoas não influenciará na formação do mesmo, também teremos um caso de 

combinações simples. Ou seja, ruposg 56
6!.5

!5.6.7.8
!3!.5

!8
C 3,8 ===  

 
Exemplo c: Num plano, marcam-se doze pontos dos quais seis estão em linha reta. 
Quantos triângulos podem ser formados unindo-se três quaisquer desses doze pontos? 
Solução: É uma questão semelhante a do exemplo a, também de combinações simples, 
sendo que, pelo fato de termos seis pontos alinhados, as combinações desses seis pontos, 
três a três, não definirão triângulos. Sendo assim, poderemos calcular o total de 
combinações desses 12 pontos, três a três e subtrair as que não formam triângulos, ou seja 
a combinação dos 6 pontos alinhados, três a três. Assim sendo, a quantidade de triângulos 
que poderão ser formados com os 12 pontos será:  

triângulos  20020220
!3!.3

!3.4.5.6
!3!.9

!12.11.10.9
  

3!.3!
6!

 - 
!3!.9

!12
CC 3,63,12 =−=−==−  

 
Exemplo d: Qual o número de diagonais de um polígono convexo de n lados ? 
Solução: Ainda nesse caso, temos combinações simples, já que a diagonal AB, por 
exemplo, é a mesma da diagonal BA. Verifique também que teremos que fazer uma 
subtração, já que unindo-se, dois a dois, os vértices de um polígono convexo, poderemos ter 
diagonais ou lados desse polígono. Como queremos obter a quantidade de diagonais, 
vamos calcular o total de segmentos possíveis e subtrair a quantidade de lados. Logo, 
teremos: 
Solução: 

diagonais 
2

)3n.(n
2

n2nn
n

2
)1n.(n

n
!2)!.2n(
2)!- 1).(n- n.(n

  n - 
!2)!.2n(

!n
nC

2

2,n

−
=

−−
=−

−
=−

−
=

−
=−  

 

���� OBS: VERIFIQUE QUE OBTIVEMOS EXATAMENTE A VELHA FÓRMULA QUE 
ENSINAMOS NA 7ª SÉRIE DO FUNDAMENTAL, PARA O CÁLCULO DA QUANTIDADE 
DE DIAGONAIS DE UM POLÍGONO CONVEXO. 
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Exemplo e:  
Quantas diagonais possui o heptágono convexo? 
 

 
 
Exemplo f: Uma urna contém 12 bolas das quais 7 são vermelhas e 5 são brancas. 
De quantos modos podem ser tiradas 6 bolas das quais 2 são brancas? 
Solução: Estamos novamente diante de um caso de combinações simples (verifique) e, 
como queremos retirar 6 bolas, sendo 2 brancas, é lógico que as outras 4 deverão ser 
vermelhas. 
Teremos então que retirar 4, das 7 vermelhas disponíveis e retirar 2 das 5 brancas 
disponíveis. Como são fatos simultâneos, os dois resultados deverão ser multiplicados 
(princípio fundamental da contagem). 
 

modos.  350 10 x 35 
!2!.3

!5
x

3!.4!
7!

 C xC 2,54,7 ===
 

 
EXERCÍCIOS PROPOSTOS (COMBINAÇÕES SIMPLES): 
 

1) De um grupo de 7 professores e 10 alunos quantas comissões compostas de 2 
professores e 4 alunos é possível formar? 

2) Tomando-se 8 pontos sobre uma circunferência, quantos segmentos de reta, com 
extremidades nestes pontos, ficam determinados? 

3) Numa assembléia de quarenta cientistas, oito são físicos. Quantas comissões de 
cinco membros podem ser formadas incluindo no mínimo um físico? 

4) Propriedades: Mostre que:  
 

 C C c)

      1C b)                1C )a

p - n n,pn,

nn,0,n

=

==

 

 
5) Seis homens e três mulheres inscreveram-se para trabalhar com menores carentes 

num projeto da prefeitura local, mas serão escolhidos apenas 5 participantes. De 
quantas formas podemos escolher a equipe de modo que haja sempre, pelo menos 
uma mulher?  

6) Quantas partidas foram disputadas em um campeonato de futebol, disputado em um 
só turno (isto é, dois times se enfrentaram uma única vez), do qual participam 16 
times? 

7) Uma equipe de inspeção tem um chefe, escolhido entre 4 engenheiros e 10 técnicos, 
escolhidos entre 15 outros profissionais. De quantas maneiras pode ser composta 
essa equipe? 

8) Qual o número de subconjuntos com 2, 3 ou 4 elementos que tem um conjunto de 9 
elementos? 

9) É dado um conjunto E, de 10 elementos. Quantos subconjuntos de E não são 
conjuntos de 4 elementos? 

10) Duas retas r e s são paralelas. Existem 4 pontos marcados sobre r e outros 5 pontos, 
marcados sobre s. Quantos são os triângulos que podem ser construídos unindo-se 
3 desses 9 pontos? 
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11) Com 7 cardiologistas e 6 neurologistas que trabalham num hospital, quer-se formar 
uma junta médica de 5 elementos. Quantas juntas podem ser formadas se devem 
sempre participar 3 cardiologistas e 2 neurologistas? 

12) De quantos modos podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos duas 
mulheres, em um grupo de 7 homens e 4 mulheres? 

13) Quantas saladas contendo exatamente 4 frutas podemos formar se dispomos de 10 
frutas diferentes? 

14) De um grupo de 7 professores e 10 alunos quantas comissões de 4 pessoas, 
compostas de 2 professores e 2 alunos é possível formar? 

15) Tomando-se 8 pontos sobre uma circunferência, quantos segmentos de reta, com 
extremidades nestes pontos, ficam determinados? 

 

 

GABARITO 

01) 4410 02) 28 03) 456 632 
04) Aplicação direta 
da fórmula, 
lembrando que 0! = 1 

05) 120 

06) 120 07) 12012 08) 246 09) 814 10) 70 
11) 525 12) 371 13) 210 14) 945 15) 28 

 
 

E) COMBINAÇÕES COMPLETAS OU COM REPETIÇÃO 
 

Responda a pergunta: De quantos modos é possível comprar 3 sorvetes em uma loja que os 
oferece em 5 sabores? 

Normalmente somos levados a responder que a solução é 10C 3,5 = . Esta resposta não 

está correta. Ela estaria certa caso a pergunta fosse: De quantos modos podemos escolher 
3 sorvetes diferentes, em uma loja que os oferece em 5 sabores? Essas 10 possibilidades 
representam as combinações simples de 5 elementos, tomados 3 a 3. 
 
Na questão apresentada, a resposta correta seria 3,5CR , que são as combinações 

completas de 5 elementos, tomados 3 a 3, ou seja, nesse caso admitiríamos a hipótese da 
pessoa escolher sabores repetidos. O cálculo das combinações completas, que veremos a 
seguir, seguirá um raciocínio que já vimos anteriormente, ao estudarmos as permutações 
com elementos repetidos. 
 
Para que possamos entender melhor o nosso problema inicial, vamos supor que a loja 
oferecesse os sabores: manga, abacaxi, goiaba, cereja e limão. Nas combinações simples, 
desses 5 sabores, tomados 3 a 3, só teríamos composições do tipo: manga, abacaxi, 
goiaba ou goiaba, cereja, limão ou abacaxi, goiaba, limão, etc...Como se pode perceber, 
essa opção das combinações completas dará um resultado maior que na primeira, que 
gerou 10 possibilidades de escolha. 
 
Podemos encarar a solução do problema das combinações completas da escolha de 3 
sabores (distintos ou não), numa loja que oferece 5 opções de escolha, como sendo as 
soluções inteiras e não negativas da equação:  

3xxxxx 54321 =++++  

 
Temos, portanto, 5 variáveis que representam a quantidade comprada, de cada um dos 
sabores oferecidos. 
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Se você retornar à página 16 de nosso curso, verificará que já mostramos uma solução para 
esse problema, através de permutações com alguns elementos repetidos. Na ocasião, 
vimos que a quantidade de soluções inteiras e não negativas de uma equação do tipo: 

px......xxx n321 =++++  era dado por 
p ,1n
p1nP −

+− .  

No nosso exemplo da sorveteria, teremos então .35
!4!.3

!7
PCR 3,4

73,5 ===  

Podemos então concluir, sobre as combinações completas de n elementos, p a p. 
 

  CR p ,n = ! p . )!1n(
! p) 1- (n

  P p ,1n
p1n −

+
=−

+−  

Exemplos: 
 
1) De quantos modos podemos comprar 4 salgadinhos em uma lanchonete que oferece 7 

opções de escolha de salgadinhos? 
Solução: Pelo que vimos anteriormente, teremos que determinar a quantidade de soluções 
inteiras e não negativas de uma equação do tipo: 
 4xxxxxxx 7654321 =++++++ . A solução, como mostramos, será dada por: 

 

.210
!4!.6
! 10

PCR 6,4
104 ,7 ===  

2) Podendo escolher entre 5 tipos de queijo e 4 marcas de vinho, de quantos modos é 
possível fazer um pedido num restaurante,  com duas qualidades de queijo e 3 garrafas 
de vinho? 

 
Solução: temos que escolher os dois tipos de queijo, entre os 5 disponíveis (distintos ou 

não). Isto será igual a .15
!2!.4

! 6
PCR 4,2

62 ,5 === Em seguida, temos que escolher 3 

garrafas entre os 4 vinhos disponíveis, ou seja, .20
!3!.3

! 6
PCR 3,3

63 ,4 ===  Logo, o 

número de pedidos de queijo e vinho, da acordo como proposto na questão, será dado 
por 15 x 20 = 300. 

 
3) Pense nessa! Uma lanchonete oferece 3 tipos de pastéis (carne, queijo e palmito). De 

quantas maneiras diferentes uma pessoa pode pedir 8 pastéis se ela deseja que, em 
cada opção de pedido a ser feito existe, pelo menos, um pastel de cada tipo? 
 

 

Para refletir ... 
 
Por que será que o tópico combinações completas ou com repetição não costuma ser 
abordado nos livros didáticos do Ensino Médio? Você teve, em algum momento de 
sua formação, informações adequadas sobre esse assunto? Que tal verificar nos 
livros didáticos de Matemática que você possui (ou que existem na sua Escola) se 
esse tema é abordado? 
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1.3) EXERCÍCIOS GERAIS – MATEMÁTICA COMBINATÓRIA 
 

Até agora estudamos vários tópicos importantes da Matemática Combinatória. Todos esses 
tópicos vieram acompanhados de exemplos ilustrativos e exercícios propostos. Vamos 
agora, antes de continuarmos nosso estudo, resolver uma série de exercícios sobre todos 
os tópicos já estudados, a saber: Princípio Fundamental da Contagem, Arranjos, 
Combinações e Permutações Simples, Arranjos, Permutações e Combinações com 
Repetição. 
Todos os exercícios virão com os respectivos gabaritos e você deve, sempre que 
necessário, recorrer à teoria contida na apostila para tirar as suas dúvidas. 

 
1) Dez estudantes prestam um concurso. De quantas maneiras pode ser composta a lista 

dos 4 primeiros colocados? 
 
2) Quantos são os subconjuntos, com 5 elementos, do conjunto {a, b, c, d, e, f, g}, sendo 

que em cada subconjunto a e b estejam sempre presentes? 
 
3) Ainda com relação ao problema anterior, quantos são os subconjuntos de 5 elementos, 

do conjunto dado, aos quais não pertençam os elementos a e b? 
 
4) Sete pessoas, entre elas José e Pedro, estão reunidas para formar uma chapa com 

presidente, secretário, segundo-secretário e tesoureiro para concorrer às eleições de um 
clube. Determine em quantas das possíveis chapas: 

a. José é o presidente e Pedro é o tesoureiro 
b. José não é o presidente e Pedro não é o tesoureiro. 

 
5) Um deputado quer convocar 5 entre 8 políticos de seu grupo para uma reunião. No 

entanto, dois desses políticos têm forte rixa pessoal. De quantos modos pode ser feita a 
convocação de maneira que não compareçam simultaneamente os dois citados? 

 
6) De quantas maneiras diferentes uma família de 4 pessoas pode pedir almoço (um prato 

para cada pessoa), em um restaurante que oferece 8 tipos de pratos? 
 
7) Quantas são as funções injetoras que podemos definir do conjunto A, com 5 elementos, 

no conjunto B, com 8 elementos? 
 
8) Os conjuntos E e F têm, respectivamente, 4 e 10 elementos. Quantas são as funções, de 

E em F, que não são injetoras? 
 
9) Escrevendo-se em ordem crescente a lista de todos os números de 5 algarismos 

distintos, formados com os algarismos 5, 6, 7, 8 e 9, que lugar ocupa o número   78 695? 
 
10) Com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 6 formam-se todos os números de 5 algarismos distintos 

possíveis. Determine a soma de todos esses números. 
 
11) Quantos são os anagramas da palavra BUTANOL, que apresentam a sílaba TO? 
 
12) Quantos são os anagramas da palavra BARBARIDADE? 
 
13) O diagrama abaixo representa algumas ruas de uma cidade. De quantos modos uma 

pessoa pode dirigir-se do ponto A ao ponto B, utilizando-se sempre dos caminhos mais 
curtos (uma unidade de quadradinho de cada vez, horizontal ou vertical)? 
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14) Resolva a equação: 
6
7

)]!3x.[(3
)!2x()!4x(

=
+

+++
 

 
15) Quantas são as soluções inteiras e não negativas da equação        

 
          x + y + z + w + g + p = 5? 

 
16) Quantos são os números inteiros, maiores que 4000 e menores que 9000, formados 

por algarismos distintos e que são múltiplos de 5? 
 

17) Quantas são as diagonais de um icoságono convexo (polígono de 20 lados)? 
 

18) Se os telefones de uma certa vila devem ter números de 5 algarismos, todos 
começando com 23 e todos múltiplos de 5, então o número máximo de telefones que 
a vila pode ter é: 

 
19) 12 professores, sendo 4 de matemática, 4 de geografia e 4 de inglês, participam de 

uma reunião com o objetivo de formar uma comissão que tenha 9 professores, sendo 
3 de cada disciplina. O número de formas distintas de se compor essa comissão é: 

 
20)  O número natural 8 . 5

k
 tem 24 divisores inteiros e positivos. Determine o valor de k. 

 
21) De quantas maneiras três mães e seus respectivos três filhos podem ocupar uma fila 

com seis cadeiras, de modo que cada mãe sente junto de seu filho? 
 

22) Quantas são as maneiras de um cientista escolher pelo menos duas cobaias, num 
grupo de seis cobaias? 

 
23) Um feixe de 8 retas paralelas intersecta outro conjunto de 5 retas paralelas. Quantos 

são os paralelogramos determinados por essas retas? 
 

24) Um casal e seus quatro filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se 
todos os filhos devem ficar entre os pais, de quantos modos distintos os seis podem 
posar para a foto? 

 
25) Observe o código abaixo, composto por 10 sinais, de dois tipos: ♣ e ♦ (cinco de 

cada um). Quantos códigos distintos poderemos obter com esses 10 símbolos? 
 

♣   ♦   ♦   ♣   ♣   ♣   ♦   ♦   ♣   ♦ 

A 

B 
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26) Sejam duas retas paralelas r e s. Tomam-se  5 pontos distintos em r e 4 pontos 
distintos em s. Qual a razão entre o número total de quadriláteros convexos e o 
número total de triângulos que podem ser formados com vértices nesses pontos? 

 
27) Sobre uma mesa colocam–se seis moedas em linha. De quantos modos podemos 

obter duas caras e quatro coroas voltadas para cima? 
 

28) Qual a quantidade de anagramas da palavra ERNESTO que começam e terminam 
por consoantes? 

 
29) Quantos são os números inteiros positivos, de cinco algarismos, em que dois 

algarismos adjacentes nunca sejam iguais? 
 

30) Um professor propôs para uma de suas turmas uma prova com 7 questões, das 
quais cada aluno deveria escolher exatamente 5 questões para responder. Sabe-se 
que não houve duas escolhas das mesmas 5 questões entre todos os alunos da 
turma. Determine o número máximo de alunos que essa turma poderia ter. 

 

Gabarito 
1) 5040  

 
2) 10  

 
3) 11  

 
4) a) 20 

            b) 820 
5) 36 

 
6) 1 663 200  

 
7) 6 720 

 
8) 4 960 

 
9) 64º   

 
10) 5 333 280 

 
11) 720 

 
12) 831 600 

 
13) 35  

 
14) x = -1  

 
15) 252  

 
16) 504  

 
17) 170 

 
18) 200  

 
19) 64  

 
20) k = 5    

 

21) 48 22) 57 23) 280 24) 48 25) 252 
 

26) 6 / 7 27) 15 28) 720 29) 59 049 30) 21 
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2) BINÔMIO DE NEWTON 
Um binômio é qualquer expressão da forma x + y, ou seja, é a representação da soma 
algébrica de duas quantidades distintas. 
 
Considere o produto dos três binômios. 
  ( )( )( ) nqsnqrnpsnprmqsmqrmpsmprsrqpnm +++++++=+++  
 
Observe que consiste de oito termos, cada um dos quais possuindo três letras, sendo cada 
letra escolhida dentre as duas, de cada um dos binômios. O princípio multiplicativo e a  
propriedade distributiva nos oferecem a possibilidade de contar o número de termos de 
produtos desse tipo, pois se de cada um dos três parênteses vamos escolher uma letra 
entre as duas existentes, temos que o número de termos do produto será 32 . Naturalmente 
que este raciocínio pode ser estendido para um produto contendo um número qualquer de 
binômios. Se o produto for constituído de 4, 5 ou n binômios o número de termos do 
desenvolvimento será respectivamente, n2ou322,162 54 ==  
  
Vamos tomar agora o produto de seis binômios, todos iguais. Por exemplo: 
 ( )( )( )( )( )( )axaxaxaxaxax ++++++ . 
Como temos 64 maneiras de selecionarmos 6 letras, uma de cada binômio, e como todos os 
binômios são iguais a ( )ax +  teremos termos repetidos. Por exemplo, se tomarmos a letra a 

nos 2 primeiros e a letra x nos 4 últimos, teremos 42
xa , que irá aparecer toda vez que a 

letra a for escolhida em exatamente 2 dos 6 binômios e a letra x nos 4 restantes. Como isto 
pode ser feito de 2

6C  maneiras diferentes, afirmamos que o termo  42
xa  irá aparecer este 

número de vezes, o que equivale a dizer que o coeficiente de 42
xa  é igual a 2

6C . 

Observando que qualquer termo consiste do produto de 6 letras, o termo geral é da forma 
qp

xa , onde p + q = 6, ou seja, cada termo é da forma pp
xa

−6 . Como esse termo aparece 
p

C6  vezes a expansão acima, organizada segundo as potências decrescentes de x, é dada 

por 

 

( )

6524334256

066
6

155
6

244
6

333
6

422
6

511
6

600
6

6

0

6
6

6

61520156 axaxaxaxaaxx

xaCxaCxaCxaCxaCxaCxaC

xaCax
p

ppp

++++++=

++++++=

=+ ∑
=

−

 

No caso geral ( )n
ax + , cada termo será da forma pnp

xa
− . Note que o termo pnp

xa
−  irá 

aparecer para cada escolha da letra a em p dos n fatores. Como tal escolha pode ser feita 

de p

nC  formas diferentes, temos: ( ) ∑
=

−=+
n

p

pnpp

n

n
xaCax

0

. Além disso, como, 

 ( ) ( )nn
xaax +=+ , podemos concluir que, permutando-se as letras x e a teremos, 

( ) ∑
=

−=+
n

p

pnpp

n

n
axCxa

0

, e isto nos garante o fato já conhecido de que pn

n

p

n CC
−= , uma vez 

que, pelo argumento apresentado, o coeficiente de ppn
xa

−  é dado por pn

nC
− ou, em outra 

palavras, que , na expansão de ( )n
ax + , os coeficientes dos termos eqüidistantes dos 

extremos são iguais. 

Na expansão de ( ) pnp
n

p

p

n

n
xaCax

−

=
∑=+

0
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Denotamos o termo geral por 1+pT , o qual é dado por pnpp

np xaCT
−

+ =1 . 

  
Exemplo 1 Calcular o quarto termo da expansão de ( )k+1 8 . 
                
Solução: Temos aqui, x = 1, a = k, n = 8 e p + 1 = 4. Logo p = 3 e  
             
                                                        .561 33833

8134 kkCTT === −
+  

 

Exemplo 2 Calcular o sexto termo da expansão de ( ) .5 10
yx −  

  
Solução: Neste caso a = -5y, n =10, p = 5 e p + 1 = 6.  Portanto,  
        

                                           ( ) 555
106 5 xyCT −=  

 

      = ( ) .500.7875 555555
10 yxyxC −=−  

 
Exemplo 3 Demonstrar a seguinte identidade: 

                                              nn

nnn

o

n

n

p

p

n CCCCC 2....21

0

=++++=∑
=

 

Solução: Como ( ) ,
0
∑

=

−=+
n

p

pnpp

n

n
xaCax  é fácil ver que, para x = a = 1, o lado direito desta 

igualdade nos dá a soma pedida, que será igual a n2 . Este valor representa também, o 
número de subconjuntos de um conjunto contendo n elementos. 
Observe que o exemplo 3 nos oferece uma importante propriedade das combinações e que 
será muito útil na resolução de alguns problemas clássicos de Matemática Combinatória.  
 
Vamos novamente destacar essa propriedade: 
 

1 2 .... 2o n n

n n n nC C C C+ + + + =  

 
Exemplo 4: Quantas comissões, com no mínimo duas pessoas, podemos formar a partir de 
um grupo de 15 pessoas. 
Solução: É fácil constatar que a solução desse problema será dada pela soma de várias 
combinações, já que as comissões poderão ter de 2 a 15 pessoas, ou seja: 
 

2 3 4 15
15 15 15 15....C C C C+ + + +  

Repare que, para ficarmos de acordo com a propriedade mostrada anteriormente, visando 
facilitar nossos cálculos, poderemos acrescentar as combinações que estão faltando (são 
duas) e depois, subtrair da resposta obtida o valor que foi acrescentado. Logo, teremos: 
 

 0 1
15 15C C+     +   

2 3 4 15
15 15 15 15....C C C C+ + + + = 

152  

 
 

                         = 16 
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Dessa forma, a resposta procurada será igual a 
152 - 16 = 32 752 comissões. 

 

Listamos abaixo a expansão de ( )n
ba +  para alguns valores de n. 

  

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) 65423324566

543223455

4322344

32233

222

1

0

61520156

510105

464

33

2

1

babbabababaaba

babbababaaba

babbabaaba

babbaaba

bababa

baba

ba

++++++=+

+++++=+

++++=+

+++=+

++=+

+=+

=+

 

 
Coeficientes Binominais – Triângulo de Pascal 
 
Chamamos “Triângulo de Pascal” ao triângulo formado pelos coeficientes das expansões 
acima, isto é, 
 
Linha 0 1 
 
1ª linha 1    1 
 
2ª linha 1    2    1 
 

1    3    3    1 
 
1    4    6    4    1 
 
1    5   10   10  5    1 
 
1    6   15   20  15  6   1  
................................. 

                               
 
 
 
 
Enumeramos as linhas deste triângulo de acordo com o expoente da potência da qual os 
coeficientes foram retirados, isto é, a 1ª linha é “1  1” a 2ª  “1   2  1” e assim sucessivamente.  
 
Enumeramos as colunas da mesma forma, isto é, a formada só de dígitos iguais a 1 é a de 
número zero e assim por diante. Observe que a soma dos elementos da linha 5 é: 

55
5

4
5

3
5

2
5

1
5

0
5 232 ==+++++ CCCCCC . Para somarmos os elementos da n-ésima linha, só 

precisamos lembrar que n

nnnn CCCC ....210 +++ , representa o número de subconjuntos de um 

conjunto de n elementos e assim, nn

nnnn CCCC 2....210 =+++  

Já mostramos que a soma dos elementos da n-ésima  linha é igual a n2  e que numa mesma 
linha termos eqüidistantes dos extremos são iguais. No exemplo 4 mostraremos que a soma 

1ª
 c

ol
 

2ª
 c

ol
 

co
l 0

 

      Observe que fato interessante: 
 

• Os números que surgem em cada linha do 
triângulo de Pascal são exatamente os mesmos 

coeficientes dos termos da expansão de ( )n
ba + . 

• A soma de dois termos consecutivos de uma 
mesma linha corresponde ao termo da linha 
seguinte, que fica abaixo do segundo número, ou 
seja: 1

1
1 +

+
+ =+ p

n

p

n

p

n CCC que é uma propriedade 

conhecida como relação de Stifel. 
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dos n primeiros elementos da coluna p é igual ao n-ésimo elemento da 
( ) ésimap −+1 coluna 
 
Cada elemento do triângulo de Pascal é um número binomial e sua posição no triângulo fica 
determinada por um par ordenado que indica a linha e a coluna ocupada pelo binomial. Se o 

binomial ocupa a linha n e a coluna p sua representação será 








p

n
, onde n é chamado 

numerador e p é o denominador do binomial. Devemos observar também que p

nC
p

n
=








. 

Por uma questão de comodidade iremos evitar a notação de número binomial dando 
preferência a notação de combinações por ser um pouco mais familiar aos estudantes que 
já completaram um curso de análise combinatória. É claro que todas as propriedades das 
combinações são naturalmente legadas aos números binomiais 

���� Veja que interessante: Uma outra justificativa do método apresentado para o 

desenvolvimento dos (n + 1) termos de ( )n
ax + . 

Você sabe que, podemos obter o desenvolvimento de ( )2
ax + = (x + a) . (x + a), procedendo 

da seguinte maneira: 
• Multiplicando cada termo de (x + a) por x 
• Multiplicando cada termo de (x + a) por a 
• Somando os termos obtidos e efetuando a redução dos termos semelhantes. 

 

Analogamente, após a obtenção de ( )2
ax +  podemos obter os termos de 

( ) ).()( 23
axaxax ++=+ , procedendo da seguinte maneira: 

• Multiplicando cada termo de ( )2
ax +  por x 

• Multiplicando cada termo de ( )2
ax +  por a 

• Somando os termos obtidos e efetuando a redução dos termos semelhantes. 
 
 

Seguindo dessa mesma forma, sucessivamente, podemos obter ( ) ( ) ,..., 54
axax ++ O 

raciocínio proposto nos conduz ao seguinte diagrama: 
 

(x + a)
1
  =                                      x        +       a 

                                                           x         a        x          a     

( )2
ax +  =                             x

2
     +      2ax      +     a

2
    

                                              x             a    x              a    x              a 

( )3
ax +  =                    x

3
    +     3ax

2
     +    3a

2
x    +    a

3
    

                                      x        a          x       a          x        a       x       a 
( )4

ax +  =          x
4
    +    4ax

3     
+    6a

2
 x

2
     +      4a

3
x   +

  
 a

4
  

 
................................................................................................... 
 
No diagrama anterior olhando apenas os coeficientes dos termos, vemos claramente a 
formação do triângulo de Pascal, com seus “lados” sempre começando e terminando por 1, 
tendo como “miolo” os números binomiais que podem ser obtidos através da soma dos 
números  “vizinhos”  da linha anterior. (Idéia extraída do livro “O que é a matemática?” de 
Courant e Robbins). 



Combinatória e Probabilidades para Educadores Matemáticos – Ilydio Pereira de Sá 
 

36 

Exemplo 5 Demonstrar a seguinte identidade (teorema das colunas).  

                               .... 1
121

+
+++++ =+++ p

np

p

np

p

p

p

p

p

p CCCCC                                                

Solução: 
 
A principal propriedade do triângulo de Pascal (Relação de Stiffel) 

p

n

p

n

p

n CCC += ++
+

11
1  

 
Justifica a seqüência de igualdades abaixo: 

p

np

p

np

p

np

p

np

p

np

p

np

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

CCC

CCC

CCC

CCC

CCC

+
+
+

+
++

−+
+

−+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

++
+

+=

+=

+=

+=

+=

11
1

1
1

1
1

2
1
2

1
3

1
1
1

1
2

11
1

...............................  

 
Se somarmos membro a membro estas igualdades (cancelando termo iguais), teremos 

,....21
11

1
p

np

p

p

p

p

p

p

p

p

p

np CCCCCC +++
++

++ +++++= que é a igualdade pedida, uma vez que 

01 =+p

pC . Na figura abaixo ilustramos o que acabamos de demonstrar. 

1 
 
1 1 

 
1     2     1 
 
1     3     3     1 
 
1     4     6     4     1 
 
1     5    10   10    5     1 
 
1     6    15   20   15    6    1 
 
1     7     21  35   35    21  7    1 
 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 

 
Exemplo 6:  Achar uma fórmula para a soma dos n primeiros inteiros positivos. 
 
Solução: Isto é decorrência do exemplo anterior, pois, 

( )
2

1
...........321 2

1
11

3
1
3

1
2

1
1

+
==+++++=++++ +

nn
CCCCCCn nn  



Combinatória e Probabilidades para Educadores Matemáticos – Ilydio Pereira de Sá 
 

37 

Exemplo 7: Prove que  0)1(....3210 =−++−+− n

n

n

nnnn CCCCC  

Solução: Devemos lembrar que ( ) ∑
=

−=+
n

p

pnpp

n

n
xaCax

0

,  portanto basta tomarmos x = 1 e 

a = -1. 
 

Exemplo 8: Calcule o termo independente de x no desenvolvimento de 
10

3
2 1








 +
x

x   

Solução: Escrevemos inicialmente o termo geral do desenvolvimento que é 

( ) p
p

p

p x
x

CT
−

+ 






=
102

3101

1
, portanto, ppppp

p xCxxCT 520
10

2203
101

−−−
+ == . Como queremos que 

o termo independa de x, devemos fazer 20 – 5p = 0. Logo  p = 4 e assim o termo procurado 
é o quinto termo e seu valor é 2104

105 == CT . 

 
Exercícios Propostos – Binômio de Newton 

 
1. Determine o termo central ou médio do desenvolvimento de: 

      
10

2

2

1







 −
x

x   

 

2. Calcule os dois termos médios do desenvolvimento de: ( )7
3 2x a+  

 

3. Calcule a soma dos coeficientes do desenvolvimento de 

6

3 2

13








−

yx
 

 

4. No desenvolvimento de ( )n
x+1 , os coeficientes do 14º e do 28º termos são iguais. 

Determine n. 
 
 
5. Determine o quinto termo do desenvolvimento de 

      .
2

1
7

3 






 −
x

x  

 
Supondo o desenvolvimento ordenado segundo as potências decrescentes da primeira 
parcela 
    . 
 
6. Determine o termo independente de x no desenvolvimento de 

                                                  .
1

10

3
2








 −
x

x  

 
7. Determine o coeficiente de x no desenvolvimento de 

                                                  .
2

3
12

4







 −
x

x   
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8. Calcule: ( ) ( )44
yxyx −++  

 
9. Explique porque não existe termo independente de x no desenvolvimento de  

12
1

+









+

n

x
x . 

10. Calcule m sabendo que 254
1

....
321

=








−
++








+







+








m

mmmm
. 

 
 

GABARITO – BINÔMIO DE NEWTON 
 

01) 
5

6

63

8
T x= −  06) 5 210T = −  

02) 

3 4
4

4 3
5

22 680 a

5040 a

T x

T x

=

=
 07) – 112 640 

03)  

6
5

2
 
 
 

 08) 
4 2 2 42 12 2x a x a+ +  

04) n = 40 09) 2 1

2

n
p

+
= , logo não seria natural 

05) 
9

5

35
 

16
T x−=  10) m = 8 

 
 

O Matemático e o Motorista 
 

Aquele matemático famoso estava a caminho de uma conferência quando o seu motorista 
comentou:  
- Patrão, já ouvi tantas vezes a sua palestra que tenho certeza de que poderia fazê-lo no 
seu lugar, se o senhor ficasse doente.  
- Isso é impossível!  
- Quer apostar?! 
E fizeram a aposta! Trocaram de roupa, e quando chegaram no local da conferência o 
motorista foi para a Tribuna enquanto o matemático instalou-se na última fila, como se fosse 
seu motorista. 
Depois da palestra, começou a sessão de perguntas, que ele respondeu com precisão. No 
entanto, em certo momento, levantou-se um sujeito que apresentou uma questão dificílima, 
envolvendo probabilidades. Longe de entrar em pânico, ele saiu-se com esta:  
- Meu jovem, essa pergunta é tão fácil... mas, tão fácil... que vou pedir para o meu motorista 
responder!  
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3) PROBABILIDADES 
 

INTRODUÇÃO: 
 

Atividade Introdutória para o Estudo de Probabilidades: 

Um jogo com dois dados 
 
Uma boa atividade introdutória ao estudo das probabilidades é apresentar este jogo aos 
alunos e perguntar-lhes se lhes parece que algum dos jogadores está em vantagem. Você 
verá que essa provocação inicial será um excelente modo de começar o estudo desse 
importante tópico do Ensino Médio. 

 
JOGO DOS DOIS DADOS - INSTRUÇÕES 

 – Dois jogadores ou duas equipes; 
– Em cada jogada, cada jogador (ou equipe) lança um dado e somam-se os pontos 
dos dois dados. 

 – O jogador (ou equipe) A marca um ponto se a soma for 5, 6, 7 ou 8. 
 – O jogador (ou equipe) B marca um ponto se a soma for 2, 3, 4, 9, 10, 11 ou 12. 
 – Ganha quem primeiro obtiver 20 pontos. 
 
Depois de ouvir as opiniões dos alunos, mas antes de as discutir, proponha que eles façam 
algumas apostas. Para isso, devem organizar-se em grupos de dois, escolhendo entre si 
qual deles aposta no jogador A e qual é no B. 
Uma boa parte dos alunos prefere ser o jogador B porque, das onze somas possíveis, há 
sete que fazem o jogador B ganhar e só quatro que o fazem perder. Um pouco 

apressadamente concluem que a probabilidade de ganhar seria 
  

7
11

. 

Depois de cada aluno receber um dado, cada grupo de alunos faz um jogo. 
Normalmente, o jogador (equipe) A ganhará a maior parte dos jogos. Isto faz-nos suspeitar 
que A está em vantagem. É uma boa hora para analisar a questão e verificar se a 
probabilidade de A ser o vencedor é realmente maior. O professor não deve resolver a 
questão, mas pode fornecer pistas, do tipo: Será a soma “2” tão fácil de acontecer como a 
“7”?  Só sai “2” se em ambos os dados sair 1, enquanto que “7” é possível de várias 
maneiras: 1+ 6 ou 2 + 5 ou 3 + 4 ou ... 
 
Por outro lado, sair 3 num dado e 4 no outro é diferente de sair 4 no primeiro e 3 no 
segundo... 
Pedir em seguida aos alunos que identifiquem os dados – por exemplo, dado azul e dado 
vermelho – e façam uma tabela de dupla entrada com todos os casos possíveis. 

 Dado Vermelho 

 1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 8 

3 4 5 6 7 8 9 

4 5 6 7 8 9 10 

5 6 7 8 9 10 11 

D
ad

o
 A

zu
l 

 6 7 8 9 10 11 12 

Vê-se então que há 36 casos elementares possíveis e organiza-se um quadro com o 
número de casos favoráveis para cada resultado. Vejamos quem tem realmente a 
vantagem... 



Combinatória e Probabilidades para Educadores Matemáticos – Ilydio Pereira de Sá 
 

40 

Resultados 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Casos favoráveis 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 
  

O jogador (equipe) A ganha se sair 5, 6, 7 ou 8. 
 Os casos favoráveis a A são 4 + 5 + 6 + 5 = 20. 
 O jogador (equipe) B ganha saindo 2, 3, 4, 9, 10, 11 ou 12. 
 Os casos favoráveis a B são 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 = 16. 
Conclui-se então que o jogo é favorável ao jogador A, apesar de só lhe servirem quatro 

resultados. A probabilidade de ele ganhar uma jogada é 
  

20
36

 ou 55.6%. Para o jogador B, a 

probabilidade de ganhar é 
  

16
36

ou 44.4%. 

���� Comentário... você pode ainda aproveitar a atividade para preparar a turma para a 
definição de probabilidade como distribuição de freqüência e comparar o resultado 
obtido na prática da sala de aula com o resultado final que obtivemos com a análise 
das possibilidades de cada equipe. 
 
3.1) Origem Histórica 
 
É possível quantificar o acaso?  
 
Para iniciar, vamos considerar algumas hipóteses: Rita espera ansiosamente o nascimento 
de seu filho, mas ela ainda não sabe qual será o sexo da criança. Em outro caso, antes do 
início de um jogo de futebol, o juiz tira "cara ou coroa" com uma moeda para definir o time 
que ficará com a bola. Numa terceira hipótese, toda semana, milhares de pessoas arriscam 
a sorte na loteria. Problemas como os acima são, hoje, objeto de estudo das probabilidades.  

Os primeiros estudos envolvendo probabilidades foram motivados pela análise de jogos de 
azar. Sabe-se que um dos primeiros matemáticos que se ocupou com o cálculo das 
probabilidades foi Cardano (1501-1576). Data dessa época (na obra Liber Ludo Alae) a 
expressão que utilizamos até hoje para o cálculo da probabilidade de um evento (número de 
casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis). Posteriormente tal relação foi 
difundida e conhecida como relação de Laplace. 
Com Fermat (1601-1665) e Pascal (1623-1662), a teoria das probabilidades começou a 
evoluir e ganhar mais consistência, passando a ser utilizada em outros aspectos da vida 
social, como, por exemplo, auxiliando na descoberta da vacina contra a varíola no século 
XVIII.  
Laplace foi, certamente, o que mais contribuiu para a teoria das probabilidades. Seus 
inúmeros trabalhos nessa área foram reunidos no monumental Tratado Analítico das 
Probabilidades, onde são introduzidas técnicas poderosas como a das funções geradoras, 
que são aproximações para probabilidades com o uso do cálculo integral.                         
Atualmente, a teoria das probabilidades é muito utilizada em outros ramos da Matemática 
(como o Cálculo e a Estatística), da Biologia (especialmente nos estudos da Genética), da 
Física (como na Física Nuclear), da Economia, da Sociologia, das Ciências Atuariais, da 
Informática, etc. 
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Exemplo: A probabilidade de ao lançarmos um dado sair um número ímpar é 1/2. 
 
Esta definição a penas pode ser usada quando o conjunto dos casos é finito sendo que 
todos têm a mesma possibilidade ocorrer (equiprováveis)! 
 
 
3.2) Probabilidades Discretas – Conceitos Básicos 
 
Definições: 
 
Experimento Aleatório: Dizemos que um experimento qualquer é aleatório quando, se 
repetido diversas vezes nas mesmas condições, pode gerar resultados diferentes. 
Experimentos aleatórios acontecem a todo momento no nosso cotidianok perguntas do tipo: 
será que vai chover? Qual será o resultado da partida de futebol? Quantos serão os 
ganhadores da Mega-Sena da semana? São questões associadas a experimentos 
aleatórios e que dependem do acaso. Experimentos aleatórios são o objeto de estudo do 
cálculo de probabilidades. 
 
Espaço Amostral: (ou de casos ou resultados): de uma experiência é o conjunto de todos 
os resultados possíveis. 
 
Acontecimento ou evento: é qualquer subconjunto do espaço amostral. 
 
As três principais formas de definição de probabilidades: 
 
A) Definição Clássica: 
 
A probabilidade de um acontecimento E, que é um subconjunto finito de um espaço 
amostral S, de resultados igualmente prováveis, é: 
 

p(E) = 
( )

( )

n E

n S
  sendo n(E) e n(S) as quantidades de elementos de E e de S, respectivamente. 

 
Exemplo: 
a) Qual a probabilidade de, ao lançarmos dois dados distintos, a soma dos dois números ser 
7? 

 
Solução: 

A roleta, um dos jogos de azar preferidos 
pelos apostadores nos cassinos, teve sua 
origem na França do século XVIII. É 
formada por 36 elementos dispostos em três 
colunas de 12 números e um espaço 
reservado para o zero. As chamadas 
apostas simples são: sair par ou sair ímpar, 
sair vermelho ou sair preto, e sair números 
menores (de 1 a 18) ou sair números 
maiores (de 19 a 36) 
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O Espaço amostral será aqui representado pelos 36 pares ordenados representativos das 
pontuações possíveis desses dois dados. Poderemos representá-lo por uma tabela de dupla 
entrada, vejamos: 
 

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

Assinalamos os pares ordenados que atendem à condição proposta (soma 7), logo, a 

probabilidade pedida será: 
6 1

16,67 %
36 6

p = = ≅  

 
Crítica à definição clássica  
(i) A definição clássica é dúbia, já que a idéia de “igualmente provável” é a mesma de “com 
probabilidade igual”, isto é, a definição é circular, porque está definindo essencialmente a 
probabilidade com seus próprios termos.  
(ii) A definição não pode ser aplicada quando o espaço amostral é infinito.  

 
B) A definição de probabilidade como freqüência relativa  
 
Na prática acontece que nem sempre é possível determinar a probabilidade de um evento. 
Qual a probabilidade de um avião cair? Qual a probabilidade de que um carro seja roubado? 
Qual a probabilidade de que um licenciando de matemática termine a sua graduação? 
Respostas para esses problemas são fundamentais mas, como não podemos calcular essas 
probabilidades pela definição clássica, tudo o que podemos fazer é observar  com que 
freqüência esses fatos ocorrem. Com um grande número de observações, podemos obter 
uma boa estimativa da probabilidade de ocorrência desse tipo de eventos. 
 
Freqüência relativa de um evento  
 
Seja E um experimento e A um evento de um espaço amostral associado ao experimento E.            
Suponha-se que E seja repetido “n” vezes e seja “m” o número de vezes que A ocorre nas 
“n” repetições de E. Então a freqüência relativa do evento A, anotada por frA, é o quociente:  
 
frA = m / n = (número de vezes que A ocorre) / (número de vezes que E é repetido) 

Exemplo 
(i) Uma moeda foi lançada 200 vezes e forneceu 102 caras. Então a freqüência relativa de 
“caras” é:  
frA = 102 / 200 = 0,51 = 51% 
(ii) Um dado foi lançado 100 vezes e a face 6 apareceu 18 vezes. Então a freqüência 
relativa do evento A = { face 6 } é:  
frA = 18 / 100 = 0,18 = 18%  
 
Propriedades da freqüência relativa  
          
Seja E um experimento e A e B dois eventos de um espaço amostral associado S. Sejam frA  
e frB as freqüências relativas de A e B respectivamente. Então.  
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(i) 0 ≤ frA ≤ 1, isto é, a freqüência relativa do evento A é um número que varia entre 
0 e 1.  

(ii) frA = 1 se e somente se, A ocorre em todas as “n” repetições de E.  
(iii) frA = 0, se e somente se, A nunca ocorre nas “n” repetições de E.  

              (iv) frAUB = frA + frB se A e B forem eventos mutuamente excludentes.  
 
Definição frequencista de probabilidade: 
           
Seja E um experimento e A um evento de um espaço amostral associado S. Suponhamos 
que E é repetido “n” vezes e seja frA a freqüência relativa do evento. Então a probabilidade 
de A é definida como sendo o limite de frA quando “n” tende ao infinito. Ou seja:  
 
                                                          P(A) = 

n
Afr

→∞
lim   

Deve-se notar que a freqüência relativa do evento A é uma aproximação da probabilidade 
de A. As duas se igualam apenas no limite. Em geral, para um valor de n, razoavelmente 
grande a frA é uma boa aproximação de P(A). É o que chamamos de “Lei dos grandes 
números”. 
 
Crítica à definição freqüencial  
            
Esta definição, embora útil na prática, apresenta dificuldades matemáticas, pois o limite 
pode não existir. Em virtude dos problemas apresentados pela definição clássica e pela 
definição freqüencial, foi desenvolvida uma teoria moderna.  
 
C) Definição axiomática de probabilidade  
            
Seja E um experimento aleatório com um espaço amostral associado S. A cada evento       
A ⊆ S associa-se um número real, representado por P(A) e denominado “probabilidade de 
A”, que satisfaz as seguintes propriedades (axiomas):  

 
(i) 0 ≤ P(A) ≤ 1; 
(ii) P(S) = 1;  

              (iii) P(AUB) = P(A) + P(B) se A e B forem eventos mutuamente excludentes.  

(iv) Se A1, A2, ..., An, ..., forem, dois a dois, eventos mutuamente excludentes, 

então: P A P Ai
i

n
i

i

n
( ) ( )

= =
= ∑

1 1
U  

 
Conseqüências dos axiomas (propriedades) 
(i) P(∅) = 0  
 

Prova  
Seja A ⊆ S então tem-se que A∩∅ = ∅, isto é, A e ∅ são mutuamente excludentes. Então:  

P(A) = P(A∪∅) = P(A) + P(∅), pela propriedade 3. Cancelando P(A) em ambos os lados da 
igualdade segue que P(∅) = 0.  

(ii) Se A e A  são eventos complementares então:  
P(A) + P( A ) = 1 ou P( A ) = 1 - P(A)  
 

Prova 
Tem-se que A∩ A  = ∅ e A∪ A  = S. Então:  
1 = P(S) = P(A∪ A ) = P(A) + P( A  ), pela propriedade 3.  

(iii) Se A ⊆ B então P(A) ≤ P(B)  
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Prova 
Tem-se: B = A∪(B - A) e A∩(B - A) = ∅ 
Assim P(B) = P(A∪(B - A)) = P(A) + P(B - A) e como P(B - A) ≥ 0 segue que: 
P(B) ≥ P(A)  

(iv) Se A e B são dois eventos quaisquer então:  
P(A - B) = P(A) - P(A∩B) 
 

Prova 
A = (A - B)∪(A∩B) e (A - B) ∩(A∩B) = ∅ 
Logo P(A) = P((A - B)∪(A∩B)) = P(A - B) + P(A∩B). Do que segue:  
P(A - B ) = P(A) - P(A∩B).  

(v) Se A e B são dois eventos quaisquer de S, então:  
P(A∪B) = P(A) + P(B) - P(A∩B)  
 

Prova  
A∪B = (A - B)∪B e (A - B)∩B= ∅ Tem-se então:  
P(A∪B) = P((A - B)∪B) = P(A - B) + P(B) = P(A) + P(B) - P(A∩B), pela propriedade (iv).  

(vi) P(A∪B∪C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A∩B) - P(A∩C) - P(B∩C) + P(A∩B∩C) 
 

Prova  
Faz-se B∪C = D e aplica-se a propriedade (v) duas vezes.  

(vii) Se A1, A2, ..., An são eventos de um espaço amostra S, então: P(A1∪A2∪...∪An) =  

P Pi
i

n

i
i

n

A A( ) ( )
= =

= ∑
1 1
U - P i j

i j

n

A A( )∩
< =
∑

2
 + P i j r

i j r

n

A A A( )∩ ∩
< < =
∑

3
+ ... + (-1)k+1P(A1∩A2∩...∩An)  

 
PROBABILIDADE X INTUIÇÃO 

���� Lance a questão a seguir para seus alunos, logo nas aulas iniciais sobre 
probabilidades e solicite que tentem estimar o resultado, intuitivamente, antes de aplicar 
a definição ou qualquer processo de resolução. 
 
“Num determinado país sabe-se que 10% da população está infectada pelo vírus do HIV. 
Sabe-se também que, nos exames para detectar a doença, há 90% de acerto para o 
grupo dos infectados e 80% de acerto para os não infectados. Determine”: 
 
1. A probabilidade de que uma pessoa, cujo exame deu positivo para a doença, esteja 
realmente infectada. 
2. A probabilidade de que uma pessoa, cujo exame deu negativo para a doença, esteja 
realmente sadia. 

Solução: 
Para facilitar, vamos supor que a cidade tivesse uma população de 1000 habitantes. De 
acordo com o texto, teremos que 100 são portadores do vírus HIV e 900 não são portadores. 
 
1) Total de portadores detectados pelo exame: 90 % de 100 + 20 % de 900 = 270 pessoas. 
Logo, para respondermos à primeira pergunta, temos que 90 pessoas em 270 são realmente 
portadores do vírus, ou probabilidade de    90 / 270 = 33,3%. 
É por esse motivo que, normalmente quando um exame HIV tem resultado positivo, os 
médicos normalmente recomendam que o mesmo seja repetido. 
 
2) Total de não portadores detectados pelo exame: 10 % de 100 + 80% de 900 = 730 
pessoas, das quais 720 são realmente não portadores desse vírus. Logo, temos a 
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probabilidade de 720 / 730 = 98,6 % de que uma pessoa, cujo exame deu negativo para a 
doença esteja realmente sadia. 

 
COMENTÁRIO: 

 
Essa questão, que foi originalmente proposta aos candidatos ao Projeto Sapiens (Uma 
espécie de vestibular em etapas, no Rio de Janeiro), propicia através de uma abordagem 
simples e intuitiva, o enfoque de uma questão atual e de interesse de todos nas aulas de 
matemática e pode, dependendo de nossos objetivos, propiciar outras discussões como 
probabilidade condicional, por exemplo. 
 
3.3) Três casos interessantes ... 
 
a) O PROBLEMA DA COINCIDÊNCIA DOS ANIVERSÁRIOS 

 
Questão: Em um grupo de 8 pessoas, determine a probabilidade de que duas dessas 
pessoas, pelo menos, aniversariem no mesmo dia. 

 
Solução: 

 
Vamos primeiro determinar a probabilidade de que todas as oito pessoas façam 
aniversários em datas diferentes e depois, calcular o que se pede pelo complementar. 

 
Vamos resolver pelo princípio multiplicativo (que é mais simples). Inicialmente vamos 
determinar o espaço amostral, ou seja, o número total de casos possíveis para os 
aniversários das 8 pessoas. N(S) = 365. 365. 365. 365. 365. 365. 365. 365 = 365

8
. 

 
Agora vamos determinar o número de casos favoráveis a esse evento (n(E)), ou seja, o 
número de possibilidades de todas as oito pessoas aniversariarem em datas distintas                   
N(E) = 365. 364. 363. 362. 361. 360. 359. 358. (observe que 358 é igual a 365 – 8 + 1 ou 
366 – 8). 
 
Logo, a probabilidade que estamos procurando é: 
 

9257,0
365

358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365.
8

==p  

 
Isto significa que temos 92,57% de probabilidade de que as oito pessoas façam aniversários 
em datas distintas. Logo, aplicando a propriedade das probabilidades complementares, 
temos que 100% - 92,57% = 7,43% é a probabilidade de que, ao menos duas das oito 
pessoas aniversariem na mesma data. 
 
Este resultado é normal e provavelmente não lhe causou espanto. Mas, veja o que ocorre se 
tivéssemos um grupo de 30 pessoas... 
 
Probabilidade de que as 30 pessoas façam aniversários em datas diferentes: 

 

29,0
365

336. .... 363. 364. 365.
30

≅=p  (note que 336 corresponde a 365 – 30 +1 ou 366 - 30) 

 
Logo, a probabilidade de que, num grupo de 30 pessoas, duas delas fizessem aniversário 
no mesmo dia é de 100% - 29% = 71%. Ou seja, numa sala de 30 alunos, a probabilidade 
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de dois alunos aniversariarem num mesmo dia é muito grande...acima de 70%...e aí as 
pessoas já começam a se assustar com o resultado... 
 
Podemos generalizar o resultado obtido acima da seguinte maneira: “Em um grupo de k 
pessoas, a probabilidade de haver pelo menos duas que façam aniversário no mesmo 

dia é de: k365

k)(366....x  x 364 x 365
1p

−
−=  

 
Se você aplicar a fórmula acima para um grupo k = 50 pessoas, vai encontrar o 
surpreendente resultado de que a probabilidade de duas pessoas aniversariarem num 
mesmo dia é de 97%, ou seja, praticamente um evento certo de acontecer. 
 

Abaixo fizemos uma tabela com a probabilidade desse fato acontecer, para alguns valores de k. 
 

k pessoas =  Probabilidade = 
5 3 % 

10 12% 
15 25% 
20 41% 
25 57% 
30 71% 
40 89% 
45 94% 
50 97% 

 
 

Coisas dessa ciência maravilhosa, denominada matemática! 
 

Um excelente exemplo para ser explorado em sala de aula...inclusive com o uso de 
calculadoras para a confirmação dos resultados dessa tabela. 

 
b) A PORTA DOS DESESPERADOS (O PROBLEMA DE MONTY HALL) 

 

 
 

Vamos supor que você esteja participando de um programa de TV, daqueles de prêmios, 
como o de Gilberto Barros, Gugu Liberato ou Sílvio Santos. No programa existe um desafio 
do tipo 'A Porta dos Desesperados'. Trata-se de um desafio aparentemente simples: existem 
três portas iguais e atrás de uma delas (apenas uma) existe um prêmio (carro, 
eletrodoméstico etc.). Atrás das outras portas nada existe ou há um monstro para lhe 
“encher a paciência”, como num antigo quadro do Sérgio Mallandro.  
 
Você terá que escolher a porta que tem o prêmio ou nada ganhará. Você faz a escolha e o 
apresentador, que sabe onde está o prêmio, antes de abrir a porta que você escolheu, abre 
uma das outras duas, que mostra estar vazia e lhe pergunta se deseja trocar a sua porta 
pela terceira que ainda está fechada. A questão que se coloca nesse intrigante e enganador 
problema é se a troca lhe será vantajosa ou se ela é indiferente no que diz respeito à 
probabilidade de ganhar o prêmio escondido. 
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Este pequeno problema, que não é tão simples quanto possa parecer, tornou-se famoso na 
década de 70, nos EUA, como o problema de Monty Hall, em homenagem ao apresentador 
de um programa de TV (Le’ts make a deal?) que fazia aos participantes propostas 
semelhantes à que descrevemos acima. 
Você, provavelmente, se deixar apenas que a intuição responda, dirá que tanto faz ficar com 
a primeira porta escolhida ou mudar para a que ainda está oculta. No entanto, um pouco de 
conhecimento de cálculo de probabilidades nos mostra que a mudança da porta gera uma 
probabilidade duas vezes maior de ganhar o prêmio do que a manutenção da porta inicial. 
 
É claro que, se existem três portas, vamos designá-las de A, B e C, e você escolhe uma 
delas (A, por exemplo), a sua chance de ganhar o prêmio é de 1/3 e, conseqüentemente, a 
chance de ter escolhido errado é de 2/3. 
 
Entendido esse ponto, precisamos ter em mente que o apresentador do programa, ao abrir 
uma porta que está vazia (digamos, B), está lhe dando uma valiosa informação: “se o 
prêmio estava numa das duas portas que você não escolheu (B ou C), ele agora só pode 
estar na porta que ele não abriu (ou seja, C).  
 
Isso significa que, se você escolheu a porta errada (e a chance disso ocorrer é de 2/3) irá 
sempre ganhar ao trocar pela porta ainda não aberta. Como a chance de você ter escolhido 
a porta certa é de apenas 1/3, confirmamos que a troca da porta tem, matematicamente, o 
dobro da probabilidade de acerto do que a manutenção da porta inicialmente escolhida. 
 
A resposta intuitiva da maioria das pessoas é de que tanto faz ficar com a porta inicial ou 
mudar para a outra, com 50% de chance para cada uma, não levando em conta a ação do 
apresentador do programa, que nunca abriria a porta premiada e que abrirá uma porta não-
premiada a partir da porta que nós tivermos aberto inicialmente. 
 
O problema em questão, também conhecido como “paradoxo” de Monty Hall, é usado em 
diversos cursos e livros de estatística / probabilidade, como um exemplo de espaço não 
equiprovável e tem circulado pela Internet como problema-desafio que tem surpreendido (e 
derrubado) muita gente, gerando boas e acaloradas discussões. 
 
Apresentamos uma solução bem simples para o problema, mas ele pode também ser 
resolvido (e generalizado) através do Teorema de Bayes da probabilidade condicional. 
 
Sobre o reverendo Thomaz Bayes: num estudo publicado em 1763, ele descreveu como 
pensar matematicamente sobre novas informações na tomada de decisões. Uma das 
principais partes do processo de tomada de decisão é como lidar com as incertezas, como 
determinar a probabilidade de que as coisas ocorram. Provavelmente, a primeira pessoa 
que escreveu sobre este tema foi o reverendo Bayes, que se dedicava a nos dizer como 
podemos mudar as nossas chances a partir de novas informações que as afetam. Então, 
por exemplo, agora mesmo eu ficaria muito surpreso se passasse diante de mim uma 
pessoa vestida de “Caveira” ou de “Hércules”. Mas, se de repente eu escutasse música de 
carnaval, a probabilidade de que eu visse alguém fantasiado dessa forma seria muito maior. 
É disso de que trata o teorema de Bayes: como atualizar as suas crenças, as suas 
probabilidades, quando novos dados foram obtidos. É o que se chama probabilidade 
condicional. 
De certa forma, é o que ocorreu no problema de Monty Hall, quando o apresentador do 
programa ”escolhe” a porta que deve abrir ao fazer a proposta de troca. É uma informação 
fundamental ao entendimento do problema. 
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c) Os Jogadores e a Consulta a Galileu 
 

No século XVII, os jogadores italianos costumavam fazer apostas sobre o número total de 
pontos obtidos no lançamento de 3 dados. Acreditavam que a possibilidade de obter um 
total de 9 era igual à possibilidade de obter um total de 10.  
 
Afirmavam que existiam 6 combinações para obtermos 9 pontos: 
1 2 6       1 3 5    1 4 4  2 3 4       2 2 5   3 3 3 
Analogamente, obtinham 6 combinações para o 10: 
1 4 5       1 3 6    2 2 6  2 3 5       2 4 4   3 3 4 
 
Assim, os jogadores argumentavam que o 9 e o 10 deveriam ter a mesma possibilidade de 
se verificarem.  
 
Contudo, a experiência mostrava que o 10 aparecia com uma freqüência um pouco superior 
ao 9. Pediram a Galileu que os ajudasse nesta contradição, tendo este realizado o seguinte 
raciocínio: Pinte-se um dos dados de branco, o outro de cinza e o outro de preto. De 
quantas maneiras se podem apresentar os três dados depois de lançados? Sabemos, pelo 
princípio multiplicativo que são 6× 6× 6 = 216 possibilidades. Galileu listou todas as 216 
maneiras de 3 dados se apresentarem depois de lançados. Depois percorreu a lista e 
verificou que havia 25 maneiras de obter um total de 9 e 27 maneiras de obter um total de 
10.  
O raciocínio dos jogadores estava errado pelo simples fato de que, por exemplo o “trio”  “3 3 
3”, que dá o 9, corresponde unicamente a uma forma dos dados se apresentarem, mas o 
“trio” “3 3 4” que dá o 10, corresponde a 3 maneiras diferentes: 

 

A tabela a seguir, mostra o total de maneiras de obtermos 9 ou 10 pontos, que realça o erro 
cometido pelos jogadores da época. 

9 pontos maneiras 10 pontos maneiras 
1 2 6 6 1 4 5 6 
1 3 5 6 1 3 6 6 
1 4 4 3 2 2 6 3 
2 3 4 6 2 3 5 6 
2 2 5 3 2 4 4 3 
3 3 3 1 3 3 4 3 

total 25 total 27 
            
Ou seja, a probabilidade da soma dos pontos obtidos ser igual a 10 é de 27/216 que é igual 
a 12,5% e a probabilidade da soma dos pontos obtidos ser igual a 9 é de 25/216, que é 
aproximadamente igual a 11,6%.  

O problema acima é uma excelente oportunidade de iniciarmos o tema probabilidade com 
nossos alunos do ensino médio, inclusive simulando o jogo com o lançamento de dados e 
chamando a atenção para o fato de que essa definição “Laplaceana” de probabilidades só é 
válida se o espaço dos acontecimentos for do tipo equiprovável, o que não acontecia 
inicialmente no problema em questão, quando os jogadores pensavam que existiam 
igualmente 6 possibilidades de saída dos 9 e dos 10 pontos. 
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Esse tipo de erro se tornou importante no Cálculo de Probabilidades e levou muitas pessoas 
a cometerem falhas na análise de alguns problemas que existem há muitos anos, como o 
famoso problema das 3 portas (e suas mais distintas versões). 

3.4) Combinação de eventos 
 
Teorema: Seja E um evento no espaço amostral S. A probabilidade do acontecimento 

complementar, 
__

E , é dada por: p(
__

E ) = 1- p(E) 
 
Teorema: Sejam E1 e E2 dois eventos do mesmo espaço amostral S. Então: 

p(E1 ∪ E2) = p(E1) + p(E2) - p(E1 ∩ E2) 
 
Exemplo: 
 
Qual a probabilidade de um número inteiro positivo selecionado aleatoriamente do conjunto 
dos inteiros positivos menores ou iguais a 100 ser divisível por 2 ou por 5? 
 

Solução: 
Sabemos que no Universo dos inteiros positivos, inferiores ou iguais a 100 (n(S) = 100), a 
quantidade de números divisíveis por 2 é 50 (os pares) e a quantidade dos números 
divisíveis por 5 é 20 (os terminados em zero ou em cinco). Sendo que os que são divisíveis 
ao mesmo tempo por 2 ou por 5 (os múltiplos de 10) são 10. Logo, teremos: 

1

2

1 2

1 2

50 1
( )

100 2
20 1

( )
100 5

10 1
(   E )

100 10
1 1 1 3

, (   E )  60%
2 5 10 5

p E

p E

p E

Logo p E

= =

= =

∩ = =

∪ = + − = =

 

 
Vamos a seguir apresentar mais alguns casos de combinação de eventos, a partir 
de alguns exemplos propostos pelo professor Luiz Márcio Imenes em apostila da 
Fundação Roberto Marinho. 
 
EXEMPLO 1 
Num grupo de jovens estudantes a probabilidade de que um jovem, escolhido ao acaso,  
tenha média acima de 7,0 é 1/5.  Nesse mesmo grupo, a probabilidade de que um jovem 
saiba jogar futebol é 5/6.  Qual a probabilidade de escolhermos um jovem (ao acaso) que 
tenha média maior que 7,0 e saiba jogar futebol? 

 
Solução: 

O fato de ter média maior que 7,0 não depende do fato de saber jogar futebol, e vice-versa. 
Quando isso ocorre, dizemos que os eventos são independentes. 
 

Considere então os eventos: 
A: ter média acima de 7,0. 
B: saber jogar futebol. 
A e B: ter média acima de 7,0 e saber jogar futebol. 
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Como queremos calcular P (A e B), pense o seguinte: de todos os jovens, 1/5 têm média 
acima de 7,0 e 5/6  sabem jogar futebol. Ora, 5/6  de 1/5 ou seja, 5/6 . 1/5 = 1/6 sabem jogar 
futebol e têm média acima de 7,0. Portanto, P (A e B) = 1/6 . 
 
Repare que para encontrarmos P (A e B) efetuamos P (A) · P (B). Então, concluímos que, 
quando A e B são eventos independentes (não têm “nada a ver” um com o outro): 

P (A e B) = P (A) ·  P (B) 

 

EXEMPLO 2: 
Dos 30 funcionários de uma empresa, 10 são canhotos e 25 vão de ônibus para o trabalho. 
Escolhendo ao acaso um desses empregados, qual a probabilidade de que ele seja canhoto 
e vá de ônibus para o trabalho? 
 

Solução: 
Considere os eventos: 
A : ser canhoto 
B : ir de Ônibus para o trabalho 
 
Claro que A e B são eventos independentes, portanto um não depende em nada do outro. A 
probabilidade de os dois eventos (A e B) ocorrerem simultaneamente é calculada por       
P(A e B) = P (A) · P (B). 
Calculando: 
P (A) =  10/30 = 1/3 
P (B) =  25/30  = 5/6 
P (A e B) = P (A) · P (B) = 1/3 . 5/6 = 5/18 
 
A probabilidade de que ele seja canhoto e vá de ônibus para o trabalho é de 5/18. 
 

EXEMPLO 3: 
Alguns atletas participam de um triathlon (prova formada por 3 etapas consecutivas: 
(natação, corrida e ciclismo). A probabilidade de que um atleta escolhido ao acaso termine a 
primeira etapa (natação) é 4/7. Para continuar na competição com a segunda etapa (corrida) 
o atleta precisa ter terminado a natação. Dos atletas que terminam a primeira etapa, a 
probabilidade de que um deles, escolhido ao acaso, termine a segunda é ¾. Qual a 
probabilidade de que um atleta que iniciou a prova, e seja escolhido ao acaso, termine a 
primeira e a segunda etapas? 
 

A : terminar a 1a etapa da prova (natação). 
B : terminar a 2 a etapa da prova (corrida), tendo terminado a 1a. 
Note que A e B não são eventos independentes, pois, para começar a 2a etapa é 
necessário, antes, terminar a 1a. Nesse caso dizemos que a ocorrência do evento B 
depende (esta condicionada) à ocorrência do evento A. 
 
Utilizamos então a notação B/A, que significa a dependência dos eventos, ou melhor, que o 
evento B/A denota a ocorrência do evento B, sabendo que A já ocorreu. No caso deste 
exemplo, temos: B/A terminar a 2a etapa (corrida), sabendo que o atleta terminou a 1a etapa 
(natação). 
 
E agora? Como calcular P (A e B)? 
Simples: no lugar de usarmos P(B) na fórmula P(A e B) = P(A) · P(B), usaremos P(B/A) já 
que a ocorrência de B depende da ocorrência de A. 
O enunciado deste problema nos diz que P(A) = 4/7 e P B/A = 3/4; assim,                         
P(A e B) = P(A) · P B/A = 4/7 . ¾ = 3/7. 
A probabilidade de que um atleta, escolhido ao acaso, termine a 1a e a 2ª etapas é 3/7. 
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Quando A e B não são eventos independentes a probabilidade de ocorrência de A e B é 
calculada por: P (A e B) = P (A) · P (B/A) onde P (B/A) é a probabilidade de B, dado que A 
já ocorreu (Probabilidade Condicional). 
 
EXEMPLO 4: 
No exame para tirar a carteira de motorista, a probabilidade de aprovação na prova escrita é 
9/10. Depois de ser aprovado na parte teórica, há uma prova prática de direção para os que 
já passaram no exame escrito, a probabilidade de passar nessa prova prática é 2/3. 
 
Qual a probabilidade de que, escolhido um candidato ao acaso, ele seja aprovado em 
ambas as provas escrita e prática e tire a carteira de motorista? 
 
Solução: 
 
Considere os eventos: 
A: aprovação na prova escrita. 
B: aprovação na prova prática de direção. 
 
Os eventos A e B não são independentes, pois é preciso ter aprovação na prova escrita 
para fazer a prova prática de direção. Como a ocorrência de B está condicionada à 
ocorrência de A, criamos o evento: B/A: ter aprovação na prova prática de direção, sabendo 
que o candidato foi aprovado na prova escrita. 
 
Para calcular P(A e B), usamos: P(A e B) = P(A) · P(B/A) 
Calculando: 
P(A) = 9/10 
P(B/A) = 2/3 
P(A e B) = 9/10 . 2/3 = 3/5 
 
A probabilidade de passar na prova escrita e na prova de direção é 3/5. 
 
EXEMPLO 5: 
Uma urna contém 4 bolas brancas e 2 vermelhas. Uma bola é retirada e, sem reposição, 
uma segunda bola é retirada. 
 
Qual a probabilidade de ambas serem brancas? 
 
Considere os eventos: 
 
A: retirada da primeira bola branca. 
B: retirada da segunda bola branca. 
 
Eles são dependentes, pois a probabilidade de ocorrência de B depende do que ocorreu na 
retirada da primeira bola. 
 
Então: P(A) = 
  
Tendo sido retirada uma bola branca e não havendo reposição na urna, restam 5 bolas 
sendo 3 brancas, logo, a probabilidade de retirar-se outra bola branca é  
 

P(B\A) = 
5

3
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Portanto P(A B) = P(A) P(B\A) = 
5

3
 . 

3

2
 

P(A B) = 
5

2
 

 
OBS: Este resultado poderia ser obtido diretamente da definição P(A B) =  
 
EXEMPLO 6: 
Na Copa América de 1995, o Brasil jogou com a Colômbia. No primeiro tempo, a seleção 
brasileira cometeu 10 faltas, sendo que 3 foram cometidas por Leonardo e outras 3 por 
André Cruz. No intervalo, os melhores lances foram reprisados, dentre os quais uma falta 
cometida pelo Brasil, escolhida ao acaso. Qual a probabilidade de que a falta escolhida seja 
de Leonardo ou de André Cruz? 
 
Solução: 
Das 10 faltas, 3 foram de Leonardo e 3 de André Cruz. Portanto, os dois juntos cometeram 6 
das 10 faltas do Brasil. Assim, a probabilidade de que uma das faltas seja a escolhida dentre 
as 10 é 6/10 = 3/5 . 
Também podemos resolver este problema da seguinte maneira: 
Probabilidade de ser escolhida uma falta do Leonardo = 3/10 . 
Probabilidade de ser escolhida uma falta do André Cruz = 3/10 . 
A probabilidade de ser escolhida uma falta de um destes dois jogadores = 3/10 +  3/10 =  
6/10 =  3/5. 
 
Lembre-se de que qualquer uma das duas escolhas terá um resultado favorável. 
Se A e B são os eventos (escolher uma falta de Leonardo ou escolher uma falta de André 
Cruz), estamos interessados na probabilidade do evento A ou B. 
Temos então, para esse caso que: P(A ou B) = P(A) + P(B) 
 
Note que isso vale porque uma falta não pode ser cometida pelos dois jogadores ao mesmo 
tempo, ou seja, o evento A e B é impossível. 
 

3.5) Conceito de Probabilidade (generalização): 
 
Problema: Se eu tiver uma moeda viciada e a lançar várias vezes o que posso esperar como 
resultado? 
 
Definição: Dado um espaço de amostras S, de um experimento com um número finito de 
resultados possíveis, chama-se probabilidade de um resultado, p(s), a um valor: 
0 ( ) 1,  p s s S≤ ≤ ∀ ∈  

1
s S

s
∈

=∑  

Modelar uma experiência deve ser medir a freqüência relativa de um acontecimento quando 
o número de experiências se torna muito grande. 
 
Exemplo 7:  
Qual a probabilidade de sair caras ou coroas numa moeda viciada em que a chance de 
aparecer cara é duas vezes a chance de aparecer coroa. 

 
Solução: 

1) p(CA) =2 p(CO) 
2) p(CA) + p(CO) = 1, por definição. 
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3) 2 p(CO) + p(CO) = 3 p(CO) = 1, de 1) e 2) 
p(CO) = 1/3 
p(CA) = 2/3 
Definição: A probabilidade de um acontecimento E é igual à soma das probabilidades dos 
resultados em E.  
p(E)  = 

s E

s
∈
∑  

Exemplo: Admita que tem um dado viciado de modo que o número 3 aparece duas vezes 
mais que qualquer dos outros números. Qual a probabilidade de sair um número ímpar 
quando lançamos o dado uma vez? 
Solução: 
P(3) = 2s 
P(1) = p(2) = p(4) = p(5) = p(6) = s 
Logo, 2 s + 5 s = 1 ou s = 1/7 
 
Seja E o evento esperado (sair um número ímpar), teremos: p(E) = p(1) + p(3) + p(5) = 4/7 
 
Uma atividade exploratória: 
 

Um jogo de cinco dados 

Uma outra boa experiência que pode ser feita em classe e que, através do aumento do número 
de registros, podemos verificar a aproximação do resultado obtido na prática, com o teórico. 

Lançam-se cinco dados. Para ganharmos tem de sair o número 5 mas não pode sair o 6. Qual é 
a probabilidade de ganhar? 

Numa fase inicial do estudo das probabilidades, os alunos ainda não têm conhecimentos que 
lhes permitam responder à pergunta com o valor exato. No entanto, podem obter 
experimentalmente uma aproximação razoável. 

Para isso,  a cada grupo de alunos deve ser distribuído um conjunto de 5 dados (ou solicitar que 
eles tragam de casa), pedimos que cada grupo faça uma série de sorteios (50, por exemplo) e 
que registre os resultados obtidos, destacando de alguma forma os casos que forem favoráveis 
ao evento proposto. Caso haja condições, podemos até simular tais sorteios numa calculadora 
gráfica (TI-83, por exemplo). 

Seja, por exemplo os seguintes resultados que poderiam ser obtidos por um grupo: 

1    2    2    3    3     

2    2    5    6    4     

5    1    2    3    3     

Verificamos facilmente que dos três sorteios anteriores, o único que nos é favorável é o terceiro, 
ou seja, num universo de 3 sorteios, obtivemos a freqüência relativa de 1/3, ou 33%. 

Se, numa turma, cada grupo fizer uns 50 sorteios, registrando o número de experiências e o 
número de vezes favoráveis, facilmente chegamos a  500 resultados. Podemos juntar os 
resultados de duas turmas, por exemplo e chegamos a 1000 experiências. 

Num dos Colégios em que fizemos a experiência, em 1000 experiências, anotamos 276 
sucessos, o que corresponde a uma freqüência relativa de 0,276 ou 27,6%. 
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Podemos então prever que a probabilidade de ganhar numa jogada vai ser próxima deste valor, 
não longe dos 28%. 

Claro que quantas mais experiências fizermos, mais confiança poderemos ter nos resultados ( e 
isso devemos passar a nossos alunos, a experiência com grandes números). Se conseguirmos 
juntar os resultados de várias turmas (10 000 sorteios, por exemplo),  verificaremos que a 
probabilidade de ocorrência do evento estará perto de 27%. Em seguida veremos o resultado 
exato desta probabilidade, com o auxílio da Análise Combinatória. 

Cálculo da probabilidade 

Lançam-se cinco dados. Para ganharmos tem de sair o número 5 mas não pode sair o 6. Qual é 
a probabilidade de ganhar? 

Já vimos, experimentalmente, que o resultado procurado está próximo dos 27%. Agora vamos 
obter o resultado exato. 

O número de casos possíveis quando lançamos 5 dados são os arranjos com repetição dos 6 

números, ou, pelo princípio multiplicativo: 6 x 6 x 6 x 6 x 6 = 65= 7776  

O número de casos favoráveis (sair 5 mas não sair 6) tem de ser feito em duas etapas: 

Primeiro, não pode sair 6: são os arranjos com repetição dos números de 1 a 5. 

  Casos em que não sai 6 = AR 
5,5

 = 55  = 3125 

Segundo, não pode sair 6 mas tem de sair 5. Então, aos 3125 casos anteriores temos de 
subtrair os casos em que também não sai 5. 

  Casos em que não sai 6 nem 5 = AR 
4,5

   = 45  = 1024 

Casos em que não sai 6 mas sai 5 = 3125 – 1024 = 2101 

Logo: P(sair 5 mas não sair  6) = 
2101

7776
  ≈ 0,27019 

A probabilidade de ganhar o jogo é praticamente igual a 27%. 

Reparemos que o valor obtido experimentalmente está bastante perto do valor teórico. 

 

 
 
 
 

Um homem que viaja muito estava preocupado com a possibilidade de haver uma 
bomba a bordo do avião em que viajava. Calculou a probabilidade disso, verificou 
que era bastante baixa, mas não suficientemente baixa para ele, de modo que agora 
sempre viaja com uma bomba em sua mala de mão. Raciocina que a probabilidade 
de haver duas bombas a bordo seria praticamente nula, infinitesimal. 
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3.6) NA SALA DE AULA... 
 

A) PROBABILIDADES NA ESCOLA FUNDAMENTAL 
 
O ensino de Probabilidades deve fazer parte do currículo do Ensino Fundamental tendo em vista 
que um dos mais importantes objetivos do ensino da Matemática é levar o aluno a utilizá-la em 
aplicações da vida cotidiana, interpretando assim o mundo à sua volta.  
Grandes nomes no mundo da pesquisa como Piaget e Fichbein e teses de doutorado como as 
de Maria do Carmo Vila da UFMG e José Luis Damasceno da UnB demonstram que fases 
etárias bem jovens já começam a desenvolver capacidades cognitivas que levam à 
compreensão dos conceitos não só de probabilidades como outros, como o de estatística, 
também considerados pelos tradicionais como inacessíveis se levados a conhecimento do aluno 
antes de uma adolescência já definida. 
Essa idéia se afirma, principalmente, quando observamos noções de probabilidades integrando 
currículos de séries iniciais em países como, por exemplo, a Hungria.  
Conceitos probabilísticos como jogos e loterias, pesquisas eleitorais, sorteios, características 
hereditárias, condições meteorológicas, estudos populacionais e outros relacionados às ciências 
naturais e à vida social estão, a todo dia e toda hora, fazendo parte dos jornais, outdoors, rádio e 
televisão. Desta forma, o jovem, vivendo na sociedade atual, necessita do desenvolvimento 
cognitivo, mesmo que um tanto prematuro, e da aprendizagem de ferramentas teóricas que lhe 
propiciem interpretar e agir no cotidiano de sua vida. 
Situações-problema simples e curiosas os colocam a pensar sobre usos informais da 
probabilidade. Frases e palavras relacionadas a eventos imprevisíveis podem ser exploradas, 
levando o aluno a se aproximar do conceito de probabilidade, como por exemplo levando-o a 
pesquisar em que contexto podem ser empregadas palavras como: ocasional, acidental, 
aleatório, azar, casual, eventual, fortuito, previsível ou imprevisível, provável ou improvável, certo 
ou incerto, esperado ou inesperado, possível ou impossível, presumível, previsível, provável, 
sorte, viável, etc, etc, etc. 
Portanto, introduzir noções como as de Probabilidades na Escola Fundamental é o mínimo que 
se pode fazer para não privar o jovem do direito à vida na Sociedade atual. 

 
UM EXEMPLO 
Com os objetivos de, entre outros, identificar resultados possíveis para determinada situação e 
representá-los; resolver problemas de contagem, utilizando recursos como tabelas e árvores de 
possibilidades, e vivenciar jogos de resultados aleatórios (mas não equiprováveis), podem-se 
apresentar no Ensino Fundamental jogos diversos que colocarão o aluno, de forma agradável e 
descontraída, diante do mundo das probabilidades. Assim, jogando e se divertindo, ele estará 
aprendendo a interpretar o mundo à sua volta.  

 
Jogo: Soma da Sorte 
Na classe, formam-se 11 times. Um terá o número 2, outro o 3 e assim por diante até 12. 
Cada time, na sua vez, joga dois dados e soma os pontos. O time cujo número é igual à soma 
faz um gol. 
Alguém deve anotar no quadro o número de gols de cada time. 
Após 50 lançamentos, acaba o jogo e ganha o time com maior número de gols. 

 
ANALISANDO OS RESULTADOS DO JOGO 
 
Transcrevendo no caderno os resultados gravados no quadro e sua opinião pessoal, o aluno 
deve refletir sobre o time vencedor: será que ele ganhou apenas por ter tido mais sorte? 
Quando lançamos dois dados, de que maneiras eles podem cair? Podemos ver todas as 
possibilidades fazendo uma tabela: 
 



Combinatória e Probabilidades para Educadores Matemáticos – Ilydio Pereira de Sá 
 

56 

       Dado 2 →  
       Dado 1 ↓  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

1 2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 8 
3 4 5 6 7 8 9 
4 5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 11 
6 7 8 9 10 11 12 

 
Juntos, os dois dados produzem 36 possibilidades. 

 
Observe, na tabela, quantas das possibilidades dão soma 4 e quantas dão soma 7. A soma 4 

tem 3 possibilidades em 36. Em outras palavras, ela tem 
36

3
 das chances. Já a soma 7 tem 

36

6
 

das chances. 
 
Com essa tabela, pode-se entender que alguns times começam o jogo da soma com mais 
chances que outros. A vitória de certos times não é pura sorte. 

 
CURIOSIDADES QUE ENSINAM 
 
A partir do final do jogo, pode-se lançar ao aluno uma infinidade de perguntas interessantes:  
• Olhando a tabela, será que ele vê muitas chances para a soma 2 ?  
• Qual é realmente a chance da soma 2 ? (Ele deve expressar esse resultado em forma de 
fração e em forma de porcentagem).  
• Será que ele escolheria a soma 2, caso pudesse escolher ?  
• Qual a porcentagem obtida em cada uma das somas 5, 7, 9 e 12 ?  
• Será que as porcentagens obtidas no jogo são aproximadamente iguais às porcentagens 
teóricas ?  
• No lançamento de um único dado, qual seria a chance do resultado ser 6? e qual a chance do 
resultado ser um número primo ?  
• Lançando dois dados e multiplicando o número de pontos obtido em cada um, o aluno deve 
construir uma tabela mostrando todas as possibilidades de lançamento dos dois dados. Em 
quantas possibilidades o produto é 12? Quais as chances do produto ser 6 ? Há chance de o 
produto ser 17? 
 
CONCLUSÃO 
No trabalho com Probabilidades no Ensino Fundamental, os problemas podem e devem ser 
simples para serem conduzidos rapidamente. As atividades são numerosas e simples para 
os objetivos que se devem atingir. Como se trata quase sempre de processos gráficos e de 
levantamentos em um dado universo, o interesse certamente será despertado pelo tipo de 
trabalho realizado. Uma vantagem é a não necessidade de grandes cálculos algébricos e 
outros artifícios. Por enquanto, a teoria deve ser apenas suplementar. Partem-se das 
experiências práticas para explicá-la. 

 
 

 
O grande arquiteto do Universo começa a parecer-nos um puro matemático. 

James Jeans 
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B) AS LOTERIAS E AS PROBABILIDADES 
Probabilidades e a Mega Sena 

 
Tudo pelos milhões  
 
Prêmio da Mega-sena será sorteado hoje  
O prêmio acumulado de R$ 32 milhões da Mega-sena movimentou ontem milhares de 
cariocas, em filas intermináveis nas casas lotéricas. O prêmio está acumulado há seis 
semanas e, segundo a Caixa Econômica Federal, deverão ser feitas 59 milhões de apostas. 
O sorteio será realizado hoje, às 20 horas, na cidade de Santo Antonio da Platina, no 
Paraná.  
Ontem, no Rio, casas lotéricas fizeram promoções, como a da Novo México, se propondo a 
trocar um mosquito Aedes Aegypti, por um bilhete com seis dezenas. Outra promoção nessa 
loja era a troca de um bilhete da Mega-sena para quem pagasse a conta de luz com baixo 
consumo.  
Os apostadores estão confiantes e já fazem planos com o prêmio acumulado. ''Tenho fortes 
esperanças de ganhar. Faço apostas há dez anos com os mesmos números e doaria a 
metade do prêmio para uma instituição de caridade'', disse o administrador de empresas 
Jorge Luiz Campos.  
As loterias dos shoppings e da Zona Sul ficarão abertas até uma hora antes do sorteio das 
dezenas. Em alguns sites da Internet, é possível apostar as 19h45.  
As repetidas - Para quem acompanha os sorteios da Mega-sena existem algumas 
probabilidades que poderão fazer algum milionário no teste de logo mais. As dezenas que 
mais apareceram nos resultados até agora são: 42 (34 vezes), 13 (33 vezes), 41 e 43 (30 
vezes); 25, 37 e 53, que saíram 29 vezes.  
 

Jornal do Brasil – sábado, 24 de março de 2001 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
Entre todas as loterias existentes no Brasil, a Mega Sena é, ao menos em determinadas 
ocasiões, a que desperta o maior interesse na população. Isso se deve ao fato de que, pelas 
regras do jogo, de vez em quando, as quantias oferecidas serem bastante respeitáveis. A 
mídia dá ampla divulgação ao fato, tratando desde as chances de que alguém ganhe o 
prêmio máximo até o que o ganhador poderia fazer com todo aquele dinheiro ganho. 
Nós, professores de matemática, somos sempre consultados sobre o funcionamento do jogo 
e especialmente sobre a existência de alguma estratégia que possa melhorar as 
possibilidades de vitória. O presente artigo faz um breve relato sobre o jogo, mostra 
respostas às perguntas mais comuns e, tem como maior contribuição, o mérito do 
aproveitamento de um tema de interesse de todos em nossas aulas de matemática do 
Ensino Médio. 
 

O JOGO 
 
Faremos um breve relato do jogo para os que por princípios ou por inteligência nunca se 
interessaram pelo mesmo. 
As apostas podem ser feitas escolhendo-se no mínimo 6 e no máximo 15 dezenas dentre as 
60 disponíveis, e enumeradas de 1 a 60. Cada aposta simples de 6 dezenas custa 1,50 
reais e, se você marca 8 dezenas, por exemplo, terá de pagar 42 reais (pois estas 8 
dezenas lhe possibilitam concorrer com 28 jogos simples, que é o resultado de C8,6. Logo, 
28 x 1,50 = 42 reais). A Caixa Econômica Federal, que administra o jogo, sorteia seis 
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dezenas distintas e são premiadas as apostas que contêm 4 (quadra), 5 (quina) ou todas as 
seis (sena) dezenas sorteadas. Se num determinado concurso ninguém acerta as seis 
dezenas, o prêmio fica acumulado para o concurso seguinte. Existem C60,6  resultados 
possíveis para um sorteio. Esse número é superior a 50 milhões, mais precisamente, ele é 
igual a 50 063 860. Acho que todos concordamos que só alguém muito otimista acredita que 
vai ganhar com uma única aposta. 
 

 

         

 
AS PROBABILIDADES DE SUCESSO NA MEGA-SENA 

 
O cálculo das probabilidades de que um apostador ganhe os prêmios oferecidos é um 
exercício simples e interessante de Análise Combinatória. Vamos, através de um exemplo, 
mostrar como ele é resolvido. 
Vamos supor que um apostador fez um jogo com 10 dezenas e estará, portanto, 
concorrendo  com C

10,6
 (210) jogos simples de 6 dezenas. Verificamos que a probabilidade 

de ganhar a sena vale  210 / 50 063 860, ou aproximadamente 0,00042 %. Para que este 
apostador ganhe a quadra, é necessário que quatro das seis dezenas apostadas estejam 
entre as dez nas quais ele apostou e duas estejam entre as outras 50. As quatro podem ser 
escolhidas de C

10,4
 = 210 maneiras e as outras duas de C

50,2
 = 1225 maneiras. Existem, 

portanto 210 x 1225 = 257 250 resultados que dariam o prêmio da quadra para o apostador. 
De modo análogo mostra-se que existem 12 600 resultados que dariam ao apostador o 
prêmio da quina. Logo, os valores aproximados das probabilidades de que um apostador, 
que jogou 10 dezenas, ganhe os prêmios da sena, quina e quadra são, respectivamente 
iguais a: 0,00042%; 0,025 % e 0,513 %. Com raciocínio análogo são calculadas as 
probabilidades de apostas com um número qualquer de dezenas. 
 

A ACUMULAÇÃO PROGRAMADA 
 

Nas diversas loterias administradas pela Caixa, sempre que o prêmio maior não saía e a 
quantia ele destinada acumulava para o concurso seguinte, o interesse dos apostadores 
crescia, resultando num aumento considerável no número de apostas. Embora essa 
situação fosse interessante para a Caixa, o governo e os lotéricos, a sua ocorrência 
dependia do acaso. Com o objetivo de manter o interesse dos apostadores e 
conseqüentemente aumentar a arrecadação, foi criada a acumulação forçada que reserva 
uma parte do prêmio (20% do total destinado à Sena) para ser acrescentada ao rateio dos 
concursos cujos números terminam em zero. Assim, por exemplo, em cada um dos 
concursos de números 201, 202, ... 209, vinte por cento do prêmio da Sena ficam retidos 
para serem acrescentados ao prêmio do concurso 210. No segundo semestre de 1999, 
repetidas acumulações fizeram com que o prêmio superasse 60 milhões de reais. Esse 
valor, em torno de 30 milhões de dólares, está no nível dos prêmios de loterias do primeiro 
mundo, principalmente se levarmos em conta que, aqui no Brasil, ele é isento de imposto de 
renda. 
 

VOCÊ SABIA?VOCÊ SABIA?VOCÊ SABIA?VOCÊ SABIA?    
    

Que é mais fácil obter 25 caras em 25 
lançamentos de uma moeda perfeita do que 
acertar na Mega Sena com um único  jogo de 6 
dezenas? 
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PERGUNTAS MAIS FREQÜENTES 
 
1. Intuitivamente o que significa ter uma chance em cinqüenta milhões? 
  
Usualmente as pessoas solicitam que se façam comparações entre a possibilidade de se 
ganhar na Mega Sena, com outros eventos, como morrer de um desastre de avião, ser 
atingido por um raio ou mesmo morrer de câncer. A maior dificuldade em fazer tais 
comparações está no fato de que nem todos os indivíduos da população têm a mesma 
probabilidade de sofrer uma dessas desgraças, enquanto que todos os que apostam 6 
dezenas, por exemplo, têm a mesma chance de ganhar. Fica mais fácil as pessoas 
entenderem usando exemplos puramente aleatórios. Por exemplo, o número de habitantes 
do Brasil é quase igual a três vezes o número de resultados possíveis do sorteio. Se fosse 
realizado um sorteio de três prêmios entre todas os brasileiros, a sua chance de ganhar um 
desses prêmios seria praticamente igual à de ganhar o prêmio máximo da Mega Sena com 
um jogo mínimo, de 6 dezenas. 
 
2. Existe alguma forma de apostar que melhore as chances do apostador? 
 
Essa pergunta é geralmente feita na sala de aula por alunos curiosos em saber se 
conhecemos algum  “truque” que nos facilite ganhar o prêmio. A análise dos sorteios 
realizados até hoje indica que toas as dezenas são igualmente prováveis e que os 
resultados de diferentes sorteios são independentes. Não  existem elementos concretos que 
nos permitam construir um sistema que melhore nossas chances de vitória (se existisse, 
provavelmente não estaríamos dando mais aulas). 
3. Se eu estiver disposto a jogar 42 reais, é melhor fazer um único jogo de 8 dezenas ou 
vinte e oito jogos de 6 dezenas? 
 
Essa é uma questão interessante, pois, embora as duas formas de jogar sejam equivalentes 
(supondo 28 jogos distintos de 6 dezenas) no que diz respeito à sena, isso não é verdade 
com relação à quadra e à quina.  De fato, com um único jogo de 8 dezenas existirão C

8,5
 . 

C
52,1

 = 2912 resultados possíveis que darão o prêmio da quina ao apostador. Com um único 
jogo de 6 dezenas, o apostador terá C

6,5
 . C

54,1
 = 324 resultados contendo uma quina. Se os 

28 jogos não tiverem nenhuma quina em comum, o total de resultados favoráveis será igual 
a 28 x 324 = 9072. A probabilidade de acertarmos uma quina com o segundo sistema é mais 
do que três vezes maior do que com o primeiro. Essa diferença é, pelo menos parcialmente, 
compensada pelo fato de que, acertando uma quina com o jogo de 8 dezenas, receberemos 
três vezes o valor do prêmio. 
 
4. Vale a pena jogar? 
 
Do ponto de vista teórico, é fácil ver que a resposta é não. De fato, você estaria colocando 
dinheiro num jogo que destina apenas 44% da arrecadação para os prêmios e no qual a sua 
probabilidade de ganhar alguma coisa que valha a pena é muito pequena. Para  aqueles 
que acreditam na sorte e gostam de arriscar de vez em quando, vejam algumas sugestões: 
 
a) Nunca aposte muito dinheiro – de fato, com a aposta de 15 dezenas, que custará 5005 
reais (verifique), a sua probabilidade de ganhar o prêmio é aproximadamente igual a 
1/10000 ou 0,01%. Portanto, a probabilidade  de que você perca o seu dinheiro é bem 
grande (99,99%). Se você é capaz de perder cerca de 7000 reais sem se importar, é lógico 
que é uma pessoa que não precisa de loterias. 
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b) Aposte, de preferência nos concursos de final zero – Nesses concursos  você não estará 
contribuindo para o prêmio de futuros ganhadores, estará concorrendo a um prêmio maior e 
principalmente a quantias que os outros já perderam.  
                      

Para justificar a fraqueza de alguns em arriscar de vez em 
quando, veja que, se você pode, sem sacrifício dispor de 10 reais 
por semana e decidir aplicá-los num investimento de cerca de 1% 
de juros ao mês, teria, em valores corrigidos, cerca de 678 reais 
após um ano e. conseqüentemente, cerca de 52 000 reais após 
20 anos. Com esse procedimento, sua probabilidade de ficar rico 
é zero. Se você jogar 10 reais por semana, a probabilidade de que 
fique rico é quase zero, mas não é zero...(poderemos conferir 
esses dados no curso de Matemática Financeira Básica). 

 
EXERCÍCIOS: 
 
1) DETERMINE AS PROBABILIDADES DE ACERTAR NA SENA, NA QUINA E NA 
QUADRA, DE UM CONCURSO DA MEGA SENA, PARA UM APOSTADOR QUE JOGOU 
12 DEZENAS.                                 
 
2) QUANTAS QUADRAS E QUINAS ACERTOU TAMBÉM UM JOGADOR QUE APOSTOU 
10 DEZENAS E ACERTOU A SENA? 

 
Adaptado da Revista do Professor de Matemática, nº 43 -  Flavio Wagner Rodrigues (IME-USP) 

 

C) MOSTRE A SEUS ALUNOS QUE NÃO HÁ UM ÚNICO CAMINHO CORRETO 
 

Uma questão que se coloca muitas vezes perante os problemas de Probabilidades é o fato de 
que eles normalmente possibilitam várias formas distintas de solução. 
Quase sempre isso ocorre porque, perante a  situação descrita no problema, podemos encontrar 
diversos espaços amostrais, dependendo da abordagem que se faça. Para calcular a 
probabilidade aplicando a definição de Cardano/Laplace, devemos dividir o número de casos 
favoráveis pelo número de casos possíveis. Ora, a cada espaço de resultados irá 
corresponder um diferente número de casos possíveis e, claro, um diferente número de casos 
favoráveis. 
O principal cuidado a ter é usar exatamente o mesmo método na contagem dos casos favoráveis 
e na contagem dos casos possíveis, ou seja, não mudar de espaço de resultados durante a 
resolução. 
 
Vamos tomar como exemplo um problema e os vários modos de resolvê-lo: 
 

Três bilhetes de cinema 

 
A professora de História resolveu levar os seus 15 alunos para ver um filme. Como o cinema 
tem filas de precisamente 15 cadeiras, comprou uma fila inteira e distribuiu os bilhetes ao 
acaso pelos alunos. As alunas Ana, Beth e  Carla, por serem muito amigas, gostariam de 
ficar  juntas e numa das extremidades da fila. 
 

Qual  a probabilidade de que isso ocorra? 
 
Fazer um esquema ajuda, muitas vezes, a visualizar melhor o que se passa. 
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As três amigas querem ficar nos lugares 1, 2 e 3  ou  13, 14 e 15. Existem pelo menos quatro 
processos de resolver o problema. 
 
1º Processo 
Vamos pensar apenas nos três bilhetes destinados às três amigas, não nos interessando a 
ordem como elas ocuparão depois esses três lugares. 
O espaço de resultados é o conjunto dos ternos não ordenados. Por exemplo, um dos seus 
elementos é o terno {5, 7, 15}, que corresponde às três amigas receberem os bilhetes 5, 7 e 15 
embora não saibamos o lugar exato em que cada uma delas se vai sentar. 
Os casos possíveis são as diferentes maneiras delas receberem os 3 bilhetes de um conjunto de 
15, ou seja, todos os ternos não ordenados formados a partir do conjunto de 15 bilhetes. 
 Casos Possíveis =  C 

15,3
  = 455 

Os casos favoráveis são apenas 2: ou recebem os bilhetes 1-2-3 ou os bilhetes 13-14-15. 

 P(ficarem juntas numa ponta) = 
2

455  

 
2º Processo 
Vamos pensar nos três bilhetes destinados às três amigas, mas interessando-nos agora a ordem 
como elas ocuparão depois esses três lugares. Continuamos a ignorar os outros 12 bilhetes. 
O espaço de resultados é o conjunto dos ternos ordenados. Por exemplo, um dos seus 
elementos é o terno {5, 7, 15}, ou seja, a  Ana fica no lugar  5, a Bela no 7 e a Carla no 15. 
Os casos possíveis são portanto as diferentes maneiras de elas receberem 3 bilhetes de um 
conjunto de 15, mas em que a ordem por que recebem os bilhetes é importante.  
 Casos Possíveis = A 

15,3
 = 2730 

Se os bilhetes que elas receberem forem 1, 2 e 3, como a ordem interessa, há seis maneiras de 
elas os ocuparem (são as permutações de 3). O mesmo se passa para os bilhetes 13, 14 e 15. 
Logo, os casos favoráveis são 2 ×    P3 , ou seja, 12. 

 P(ficarem juntas numa ponta) = 
12

2730   = 
2

455  

 
3º Processo 
Desta vez vamos considerar todas as maneiras como os 15 alunos podem sentar-se nos 15 
lugares. 
O espaço de resultados é constituído por todas as permutações dos 15 alunos pelas cadeiras. 
Os casos possíveis são, portanto as permutações de 15. Casos Possíveis =   P15  = 15! 
Se as três amigas ficarem nos lugares 1, 2 e 3, podem permutar entre si, e os outros 12 alunos 
também. O mesmo se passa se ficarem nos três últimos lugares. Então: 
 Casos Favoráveis =   2  ×  P3 ×  P12  

 P(ficarem juntas numa ponta) =    
2  ×  P3 ×  P12

  P15
   =  

2
455  

4º Processo 
Vamos calcular a probabilidade pedida admitindo que os bilhetes vão ser entregues um a um às 
três amigas. 
A primeira vai receber o seu bilhete. Dos 15 lugares, há 6 que lhe servem (os três primeiros e os 
três últimos). 
Chegou a vez da segunda. Há 14 bilhetes e a ela só servem os dois lugares que restam na 
ponta onde a primeira ficou. 
Finalmente, a terceira, dos 13 bilhetes restantes, tem de receber o único que sobra na ponta 
onde estão as amigas. 
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 P(ficarem juntas numa ponta) = 
  

6

15
×

2

14
×

1

13
=

12

2730
 =  

2
455  . 

 
D) Probabilidade e Favorabilidade:  

(Erros comuns que são cometidos no cotidiano) 
 

Trataremos agora de alguns aspectos simples da Teoria das Probabilidades e que 
normalmente não são explorados em sala de aula. 

• confusão entre as duas medidas usuais de chance ou acaso: probabilidade e 
favorabilidade (Chance) 

• a noção de valor esperado ou esperança matemática. 
 

a) Confusão entre as medidas usuais de chance ou acaso 
 
Existem duas medidas de chance: a probabilidade e a favorabilidade. As duas são 
facilmente relacionáveis, mas enquanto a escola trata exclusivamente da probabilidade, 
muitas são as situações do cotidiano onde se usa exclusivamente a favorabilidade, como é 
o caso dos jogos esportivos e as apostas em jogos de azar. Além disso, a noção de 
favorabilidade está mais próxima da medida subjetiva de chance. Está assim delineada uma 
situação que tende a produzir confusões. Vale a pena recordarmos esses conceitos: 
 

� A probabilidade p de ocorrer um evento é o quociente entre a quantidade ou 
medida dos casos favoráveis pela quantidade ou medida de todas as possibilidades 
(favoráveis ou desfavoráveis). Já a favorabilidade desse evento é o quociente entre 
as quantidade ou medida de casos favoráveis pela dos casos desfavoráveis. 

 
No caso de um evento com um número finito de resultados, b bons ou favoráveis e r ruins 
ou desfavoráveis, temos que essas definições podem ser escritas como:  

� p = b / ( r + b ) 
� f = b / r 

É imediato ver que o valor de p (da probabilidade) sempre tem de estar entre 0 e 1, e o valor 
f (da favorabilidade) entre 0 e infinito. 
 
As duas medidas implicam um modo diferente de pensar. Por exemplo:  

• em termos de probabilidade, um evento tem mais chance de ocorrer do que de não 
ocorrer quando sua probabilidade for maior do que 0.5 = 50%.  

• em termos de favorabilidade, um evento tem mais chance de ocorrer do que de não 
ocorrer quando sua favorabilidade for maior do que um.  

 
Apesar dessa diferença, as duas noções estão relacionadas. Com efeito, uma rápida 
manipulação algébrica nos permite expressar uma em termos da outra:  

� p = f / ( 1 + f ) 
� f = p / ( 1 - p ) (VERIFIQUE) 

EXEMPLO  1 
 
Um micro-empresário concluiu que há uma chance de 3 em 2 que seu novo negócio tenha 
sucesso. Traduzir isso em termos de probabilidade. 
 
Solução: 
O empresário expressou-se da maneira comum no cotidiano. Traduzindo isso para a 
terminologia matemática, ele disse que a favorabilidade de seu negócio ter sucesso é f = 3/2 
= 1,5, de modo que a probabilidade de sucesso é p = 1,5/2,5 = 0.6 = 60% . 
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EXEMPLO 2 
  
Vejamos agora uma situação mais propensa a confusões: tratemos de expressar a chance 
de tirarmos um 3 ao lançarmos um dado. 
Se usarmos a probabilidade como medida de chance, diremos que a probabilidade de 
sucesso é 1 / 6. 
 
Mas o jogador prefere dizer que a favorabilidade do sucesso é 1 / 5. Claro que maior 
confusão resultará se o jogador afirmar que a chance de sucesso é 1 / 5. O ouvinte poderá 
entender que ele estava se referindo à probabilidade. 
 
A principal razão dos apostadores preferirem a favorabilidade, em vez de a 
probabilidade, é que essa lhe permite formular diretamente suas apostas. Com efeito, se ele 
acha que tem favorabilidade 3/2 de ganhar, ele está pronto para apostar R$ 3 000 contra  
R$ 2 000, ou R$ 150 contra R$ 100, etc. 
 
Isso leva a outro aspecto interessante. A maioria dos jogadores escolhe sua aposta de um 
modo intuitivo e assim, ao dizer que aposta R$ 300 contra $ 200, nem sempre significa que 
ele tenha calculado o verdadeiro valor da favorabilidade e que a mesma tenha dado f = 3/2. 
Caso isso efetivamente ocorra, dizemos que a aposta é honesta. 
 
EXEMPLO 3 
 
O time de José mantém uma performance de 8 vitórias por cada 9 partidas jogadas e José, 
confiante, aposta R$ 30 contra R$ 4 que seu time de futebol ganha a próxima partida. 
Pergunta-se: essa aposta é honesta? 
 
Solução: 
Para responder, precisamos calcular a chance de vitória de seu time.  
Poderemos dizer que p = 8/9 e que f = 8/9 / ( 1 - 8/9 ) = 8. De modo que a aposta seria 
honesta se fosse R$ 32 contra R$ 4. Como são apenas R$ 30 contra os R$ 4, José está 
fazendo uma aposta desonesta e que o favorece. 
 
c) Erros com a noção de valor esperado (esperança matemática) 

 
Esse conceito surgiu antes da noção de probabilidade. Historicamente, foi introduzido para 
quantificar o provável ganho de um jogador, mas hoje é aplicado nas mais diversas 
situações. Como é muito mal entendido, vale a pena recordar sua definição: 
 
DEFINIÇÃO: 
Se uma variável aleatória assume valores v 1, v 2, ... , v n cujas probabilidades são, 
respectivamente: p 1, p 2, ... , p n, sendo que p 1 + p 2 + ... + p n = 1, então o valor 
esperado dessa variável é:  

v 1 p 1 + v 2 p 2 + ... + v n p n 
EXEMPLO 1 
O governo avalia em 22%, 36%, 28% e 14% a probabilidade de que a venda da estatal XYZ 
renda um lucro de R$ 2 500, R$ 1 500 e R$ 500, ou um prejuízo de R$ 500 (em milhares de 
reais). Qual o lucro esperado? 
 
Solução: 
valor esperado = 2 500 x 0.22 + 1500 x 0.36 + 500 x 0.28 – 500 x 0.14 = 1 160 milhares de 
reais. 
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EXEMPLO 2 
Usando a noção de valor esperado, podemos facilmente ver o quão equivocada é a 
expectativa dos apostadores de jogos de cassino, jogo do bicho e loterias. Nesses jogos, em 
média, o jogador sempre perde. 
Comecemos por uma loteria simples e fácil de entender: jogadores apostam $5 em um 
número de 000 a 999, recebendo $ 2 500 se o mesmo for sorteado. Interessado? Vejamos: 
as probabilidades de acertar e errar são: 0.001 e 0.999, de modo que, em cada aposta, o 
jogador em média recebe: 2500 * 0.001 - 5 * 0.999 = -2,495, ou seja: ele perde, em média,  
$ 2.50 cada vez que jogar. 
 
No caso da roleta mais comumente usada no Brasil: a roda traz os números de 1 a 36 e 
mais duas casas especiais denotadas por 0 e 00. Na aposta chamada "jogo no pleno" o 
jogador aposta num desses 38 números e o cassino paga $36 por cada $1 apostado. 
Conseqüentemente, o ganho esperado do jogador é:  

36 * 1/38 - 1 * 37/38 = -0.0263 
 

Ou seja, o jogador perde, em média, $ 0.0263 por cada $1 jogado. Observe que é mais 
lucrativo ter cassino do que loteria. Procure verificar que o roubo ainda é maior se forem 
usadas mais duas casas, lua e meia-lua, e que fica menor no caso das chamadas roletas 
internacionais, que tem os números de 1 a 36 e mais uma casa 0. Deu para entender por 
que tantas "boas almas" querem a legalização dos cassinos no Brasil ? 
 

E) Aplicações na Área Biomédica – Genética  
 

 
Um dos ramos de grande aplicabilidade do cálculo combinatório e das probabilidades é a 
Genética e as questões sobre Hereditariedade. Muito se tem falado sobre a Interdisciplinaridade 
mas as pessoas continuam sendo formadas como especialistas de determinadas áreas sem 
saber, na maioria das vezes, os usos e relações dos conhecimentos dessa área com as outras 
áreas do conhecimento. É o caso em questão, sobre a aplicação do cálculo das probabilidades 
na área biomédica, mais especificamente nas questões sobre Genética e Hereditariedade.  
Pretendemos agora mostrar alguns conceitos e exemplos básicos, que possam auxiliar um 
professor de matemática a estabelecer as tão procuradas relações entre a matemática e a 
biologia.   
 
Sobre a questão da Hereditariedade – uma nota histórica: 
Por volta de 1865, Gregor Mendel, após realizar cruzamentos com ervilhas, começava a 
estabelecer os princípios da hereditariedade. Antes de Mendel, idéias incorretas eram 
empregadas para explicar o mecanismo da hereditariedade, como por exemplo:- teoria da pré-
formação (existência de miniaturas presentes nos gametas) , herança pelo sangue (que as 
características hereditárias eram transmitidas aos descendentes através do sangue) , mistura de 
caracteres (existência de caracteres paternos e maternos nos filhos).  
 
Os trabalhos experimentais de Mendel foram publicados na Sociedade de História Natural , em 
1866 , mas não foram entendidos na época. O desinteresse relativo , se deve talvez ao fato , de 
que neste mesmo período , Charles Darwin publicava suas idéias evolucionistas , roubando a 
atenção do mundo científico. Em 1900 , os cientistas Tschermak , De Vries e Correns , de forma 
independente , refazem os experimentos de Mendel e confirmam os seus resultados. 
 
Francis Galton (1822 – 1911) parece ter sido o primeiro a introduzir o método estatístico nos 
estudos de hereditariedade, mais tarde, Karl Person (1857 – 1936) continuando as pesquisas 
com recursos estatísticos e probabilísticos, deu início à chamada Biometria. 
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A partir dos trabalhos mendelianos , novas pesquisas e conhecimentos relativos à Genética , 
foram gradativamente acrescentados :- estrutura do DNA , projeto genoma humano e de outras 
formas vivas , clonagem , transgênicos , terapia gênica , etc. 
 
Elementos de Genética: 
 
Nos organismos vivos existem duas partes componentes: o soma e o gérmem. A segunda parte 
é relacionada com a reprodução, que nos animais corresponde aos gametas (óvulo e 
espermatozóide). Esses gametas são formados em órgãos especiais chamados gônadas, que 
são os testículos e os ovários. Os gametas, tanto os masculinos como os femininos, transportam 
23 cromossomas que são estruturas em forma de filamentos.  Na espécie humana, nos homens, 
a produção de espermatozóides é contínua, enquanto que nas mulheres, a dos óvulos se 
restringe, normalmente a um em cada 28 dias. 
 
Nos cromossomas é que estão contidos os gens, que são os responsáveis pela transmissão dos 
caracteres hereditários.  A constituição química dos gens é feita de um ácido – ácido 
desoxirribonucleico, DNA ou ADN, como também é conhecido. 
 
Quando há fecundação (união do espermatozóide ao óvulo) forma-se a célula ovo ou zigoto, 
com 46 cromossomas, dispostos aos pares – é o início de uma nova vida.  
 
Com exceção das gônadas, todas as outras partes do corpo correspondem ao soma. O soma é 
constituído por células que tem 46 cromossomas cada uma e que se dividem por mitose, divisão 
esta em que cada célula dá origem a duas outras com igual número de cromossomas. 
 
No gérmem, na formação dos gametas, a divisão que ocorre é a meiose, isto é, cada célula dá 
origem a quatro outras com o número de cromossomas reduzidos à metade. 
 
Quando ocorre a fecundação os cromossomas (23) do pai se dispões aos pares com os 23 da 
mãe, de maneira que nas células ficam 46 cromossomas dispostos em 23 pares. Dessa forma, 
existe um par de cromossomas nº 1(constituído por um vindo do pai e outro vindo da mãe), um 
par de cromossomas nº 2....e assim sucessivamente, até o par nº 23. 
 
Em cada par, os gens condicionadores das características do ser existem tanto no cromossoma 
proveniente do pai, como no cromossoma proveniente da mãe. Assim, se em determinado lugar 
de um cromossoma existir um gen para albinismo (falta de pigmento na pele), por exemplo, no 
mesmo lugar no outro constituinte do par também existirá um gen para  o mesmo caráter, no 
nosso exemplo, para o albinistmo.  
Os dois cromossomas que constituem cada par são denominados cromossomas homólogos e os 
gens que se localizam no mesmo lugar nos cromossomas homólogos são os que chamamos de 
gens alelos ou simplesmente alelos. 
 
Os gens podem ser dominantes ou recessivos e costuma-se indicar os dominantes por letras 
maiúsculas e os recessivos por letras minúsculas, dessa forma, um par representado por AA 
significa dois gens dominantes. 
 
Quando um organismo tem dois alelos iguais para uma determinada característica (AA, se dois 
dominantes ou aa, se dois recessivos) dizemos que os gens para esse caráter estão em 
homozigose e o organismo, para essa característica é homozigoto. Quando os gens são 
diferentes (Aa, um dominante e um recessivo), dizemos que há heterozigose e o organismo é 
dito heterozigoto para essa característica. 
 
O gen dominante quer esteja em homozigose ou em heterozigose sempre manifesta seu caráter. 
O gen recessivo só pode se expressar quando estiver em homozigose (aa). 
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Indicaremos por P (geração parental) o cruzamento de dois organismos. Os 
descendentes correspondem ao F1 (primeira geração de filhos). Quando se cruzam dois 
descendentes F1, os seus filhos corresponderão ao F2 e assim por diante. 
 
Modelo Matemático: 
Geração parental (gametas – 50% A e 50% a) A é dominante e a é recessivo. 
 

1 1
  A   AA =  ou 25%

1 2 4  A  
1 12

  a     Aa =  ou 25%
12 4

Heterozigoto =  ou 50%
21 1

  A   aA =  ou 25%
1 2 4  a   

1 12
  a     aa =  ou 25%

2 4

→

→

→

→

 

O modelo acima informa que pode-se esperar para os descendentes: ¼  homozigoto AA, ½ 
para heterozigotos Aa e ¼ para homozigotos recessivos aa.        
 
O quadro de possibilidades com suas respectivas probabilidades é o seguinte: 

                  

                      

 

 A         
2

1  
 

a                
2

1
 

 A       
2

1   AA        
4

1  Aa        
4

1  

 a                      
2

1
  Aa        

4

1  aa        
4

1  

 
Havendo dominância, teremos ¼ + ½ = ¾ dos descendentes apresentando 
características dos dominantes e ¼ apresentando a característica dos recessivos, isto é, 
na proporção de 3 para 1, que é o que de fato se confirma experimentalmente e o que 
encontramos na prática. 
 
Devemos ainda saber que nos cruzamentos há dois tipos de segregação: fenotípica e 
genotípica. O fenótipo caracteriza a aparência externa de um organismo e o genótipo 
são os gens que caracterizam a aparência. Nos casos de dominância a segregação 
fenotípica e a segregação genotípica podem apresentar proporções diferentes. 
 
Observação: O fenômeno de dominância, entretanto, não se aplica para todos os 
caracteres. Há alguns caracteres que, obtendo-se o organismo heterozigoto, não há 
manifestação do caráter relativo ao dominante e nem ao recessivo, produzindo-se um 
intermediário, o híbrido; assim, algumas plantas de flor vermelha, por exemplo, cruzadas 
com uma planta de flor branca, podem produzir plantas de cor rosa, etc. 

 
Criatividade consiste apenas em perceber o que já esta lá.Você sabia que os sapatos direito 

e esquerdo só foram inventados há pouco mais de um século?  
(Bernice Fitz-Gibbon) 
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APLICAÇÕES:  
1) Realizou-se cruzamentos de ervilhas de flores brancas com ervilhas de flores vermelhas, 

obtendo-se só flores vermelhas. Cruzando-se entre si a geração filial (F
1
), obteve-se 600 

flores, quais as quantidades esperadas de vermelhas e brancas? 
SOLUÇÃO: 

Como o enunciado diz que F
1 

só possui flores vermelhas, é de se supor que na geração 
parental P houve cruzamento do tipo AA x aa, ou seja, cruzou-se vermelha homozigoto com 
gen dominante com branca de gen recessivo. Dessa forma, a geração filial ficou formada só 
por gametas heterozigotos (Aa). Fazendo-se novos cruzamentos (Aa x Aa) para a produção da 
geração F

2
, teremos a proporção que mostramos no modelo matemático da página 64, ou seja, 

¼ AA, ½ Aa, ¼ aa. Isso acarreta que teremos ¾ de vermelhas (dominante) e ¼ de brancas 
(recessivas).  
Logo, como foram geradas 600 flores, é de se esperar que tenhamos: 
 
¾ de 600 = 450 vermelhas e ¼ de 600 = 150 brancas. 
 

2) Um casal heterozigoto com pigmentação normal teve como primogênito uma criança albina. 
Determinar a probabilidade de que seus dois próximos filhos sejam albinos, lembrando que 
albinismo é determinado por um gene recessivo a. 

 
SOLUÇÃO 

 
Se olharmos a tabela e o modelo mostrados anteriormente, notamos que, pelo fato de ser um 

gen recessivo, essa característica só se manifestará no caso aa (
4

1
).  Lembramos também que 

o fato da primeira criança ter sido albina não influenciará, nesse aspecto, o hereditariedade das 

futuras crianças. Logo, a probabilidade de nascer uma criança albina será de 
4

1
, e a de que os 

dois próximos filhos sejam albinos será de 
4

1
.
4

1
= 

16

1
= 6,25%. 

 
3) A queratose (anomalia na pele) é devida a um gene dominante Q. Uma mulher com 
queratose, cujo pai era normal, casa-se com um homem com queratose, cuja  mãe era normal. 
Se esse casal tiver 3 filhos, determine a probabilidade de que os três apresentem queratose. 

SOLUÇÃO: 
 
 

   Mulher     Homem 
 
           Qq     x                   Qq 
   
    QQ           Qq                                  Qq            qq 
 

Q é dominante, logo p = 
4

3
 para cada filho nascido com queratose. Como os eventos 

são independentes, teremos para os três nascerem com a anomalia, a probabilidade de:    

4

3
.

4

3
.

4

3
= %19,42

64

27
=  
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F) DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL EM PROBABILIDADES 
 

Consideremos um experimento com apenas dois resultados possíveis, que chamaremos de 
sucesso e seu complementar, que chamaremos de fracasso. Vamos representar por s, a 
probabilidade de ocorrência do sucesso e por f = 1 – s, a probabilidade de ocorrência do 
fracasso. 
 
Por exemplo: 
Jogamos um dado honesto e consideramos sucesso a obtenção do números 3 ou 4. O fracasso 

será constituído dos resultados: 1, 2, 5 ou 6. Teremos, nesse caso, s = 
3

1

6

2
=  e f = 

3

2

6

4
= . 

 
Note, nos dois exemplos apresentados que s + f = 1 ou 100%. 
 
Temos o seguinte teorema, denominado Teorema Binomial em Probabilidade: 
 
“A probabilidade de ocorrerem exatamente k sucessos em uma seqüência de n provas 
independentes, na qual a probabilidade de sucesso em cada prova é s e a de fracasso é f 

= 1 - s, é igual a  .fs .C knk
k ,n 

−
” 

 
Vamos fixar da seguinte forma: obtenção dos sucessos nas k primeiras provas e dos fracassos, 
nas n – k provas seguintes. Dessa forma, aplicando o princípio multiplicativo, teremos a 

probabilidade s.s.s..... (k fatores). f.f.f.f... (n – k) fatores, ou seja: 
knk .fs −

 
 
É claro que, em outra ordem, a probabilidade seria a mesma pois apenas a ordem dos fatores se 
alteraria. A probabilidade de obtermos k sucessos e n – k fracassos, em qualquer ordem é: 

knk .fs −
. Como temos k ,n  C  ordens possíveis, teremos o resultado esperado:  

 .fs .C knk
k ,n 

−
 

 
APLICAÇÕES: 
 
1) Um aluno marca, ao acaso, as respostas em um teste de múltipla-escolha, com 10 
questões e cinco alternativas para cada uma, com apenas uma certa. Qual a probabilidade dele 
acertar exatamente 4 questões? 
Solução: 
Sabemos que s = 1/5 ou 0,2 e que f = 4/5 ou 0,8. Como queremos exatamente 4 sucessos em n 
= 10 provas e os eventos são independentes, podemos aplicar o teorema binomial: 

 

P =  8,8%ou    0,088 8,0.2,0. 64
4 , 10 =C  

 
2) Risco do efeito fatal – Admitamos que a probabilidade de que uma pessoa não morra, no 
prazo de um mês após uma determinada operação de câncer é 82%. Qual a probabilidade de 
que três pessoas que fizeram tal operação, sobrevivam, ou seja, não morram em até um mês da 
cirurgia? 
Solução: 
 
Temos, neste caso, s = 0,82 e f = 0,18. Estamos querendo que os três sobrevivam, ou seja,      
k= 3, então teremos: 
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P=  55,14%ou    0,5514 18,0.82,0. 03
3,3 =C  

 
G) Probabilidade Geométrica 
 
Alguns problemas de probabilidades são equivalentes à seleção aleatória de pontos em 
espaços amostrais representados por figuras geométricas. Nesses modelos, a probabilidade 
de um determinado evento se reduz à seleção ou ao seu limite, caso exista, entre medidas 
geométricas homogêneas, tais como comprimento, área ou volume. 
Diversas atividades interessantes podem introduzir esse conceito a seus alunos, desde o 
ensino fundamental, como o disco das cores, o jogo dos discos e ladrilhos. Ao longo de 
nosso estudo mostraremos algumas dessas atividades, bem como o estudo teórico relativo 
ao tema. 
A título de introdução, vamos reproduzir o relato do professor Eduardo Wagner, de uma 
experiência desenvolvida com seus alunos do Ensino Médio. Esse relato se encontra na 
Revista do Professor de Matemática, nº 34, pág. 28. 
 

“No ensino médio, o ensino de probabilidades se restringe ao caso finito e os 
problemas são basicamente de contagem de casos favoráveis e casos possíveis. 
Existem, entretanto, problemas muito simples e interessantes de probabilidades onde 
o espaço amostral possui a situação análoga ao seguinte exemplo”: um atirador, com 
os olhos vendados, procura atingir um alvo circular com 50 cm de raio, tendo no 
centro um disco de 10 cm de raio. Se em certo momento temos a informação de que 
o atirador acertou o alvo, perguntamos qual deve ser a probabilidade de que tenha 
atingido o disco central. 
Tenho sugerido esse problema a alunos do ensino médio e freqüentemente obtenho 
deles respostas corretas, baseadas unicamente na intuição. Como obviamente não 
se pode contar casos favoráveis e possíveis e como para um atirador vendado não há 
pontos privilegiados do alvo, a probabilidade de acertar o disco central deve ser a 
razão entre as áreas do disco e do alvo. Um cálculo elementar leva à resposta certa: 
4%. Esse é um exemplo do que se chama Probabilidade Geométrica. 

 
 
 
ATIVIDADE 1: O jogo do disco colorido – Indicada para alunos do Ensino 
Fundamental. 
 
Material necessário: 
Um disco colorido, subdividido em duas partes como na figura abaixo (1/4 vermelho e ¾ 
azul). Um clip metálico e um lápis ou estilete para prender o clip no centro do disco. 
 
 

 
 
 

 
Conhecimento real é saber a extensão da própria ignorância. (Confúcio) 

Instruções: 
 

• Os alunos, em duplas, deverão girar o clip 20 vezes e anotar 
a quantidade de vezes que o arame para na área  

• Deverão, em seguida, passar para um anotador (no quadro) 
que registrará numa tabela o número de vezes que parou no 
vermelho e o número de vezes que o clip girou (no caso 20). 

• Ao final, somam-se todos os registros e calcula-se a razão 
entre a freqüência de vermelhos obtidos, sobre o total de 
realizações do experimento na turma. 
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É claro que, para uma quantidade muito grande de experimentos, de acordo com a Lei dos 
Grandes Números, o resultado deverá se aproximar de 25%. O interessante é aproveitar 
essa atividade para ressaltar que o valor dessa probabilidade nada mais é do que 
exatamente a razão entre a área vermelha e a área total do disco (1/4 = 25%).  É um 
excelente momento para colocar as primeiras noções sobre probabilidade geométrica, 
mesmo que nesse caso tenhamos como fazer a clássica razão entre casos favoráveis e 
casos possíveis. 
 
ATIVIDADE 2: O Problema do Macarrão (adaptado de: SBM – Revista do Professor de 
Matemática, nº 34 – 1997 – Eduardo Wagner) 
 
Novamente, vamos relatar uma experiência contada pelo professor Eduardo Wagner, na 
Revista do Professor de Matemática, nº 34, páginas 30, 31 e 32. 
 

 “Em 1994, durante um curso de aperfeiçoamento de professores do ensino médio 
promovido pelo IMPA, fiz uma interessante experiência, que passo a relatar. Em uma 
aula com 60 professores, distribuí um espaguete para cada um deles. Sem que eles 
soubessem o que iria ocorrer, pedi a cada um que partisse o espaguete, ao acaso, 
em três partes. Em seguida, pedi que cada um verificasse se conseguiam formar um 
triângulo com os seus três pedaços. Dos 60 professores, 41 conseguiram formar um 
triângulo com as três partes de espaguete. Escrevi no quadro um problema”: 
 
 
 
 
 
 
Ninguém imaginava na ocasião como esse problema poderia ser resolvido, mas a 
experiência feita com o macarrão indicava que essa probabilidade deveria ser algo 
próximo de 41/40 ou, aproximadamente 68%. É claro que 60 experiências é pouco 
para que se possa confiar no resultado, mas era opinião geral que a resposta correta 
não deveria estar muito distante disso. 

 
Houve um grande susto dos participantes quando prof. Wagner informou que a resposta era 
25% e que o resultado seria obtido através de probabilidade geométrica. 
 
Duas perguntas ficam, para discutirmos em classe: 

1) Por que será que o resultado teórico é tão distinto do resultado obtido na prática? 
2) Como podemos obter esse valor exato da probabilidade através de probabilidade 

geométrica? 
 

Verifique no anexo, no final da apostila, as respostas dessa interessante questão. 
 
ATIVIDADE 3: O jogo dos discos e dos ladrilhos (adaptado de um artigo do prof. 
Roberto Ribeiro Paterlini em Coleção Explorando a Matemática – vol. 3 – MEC) 
 
Trata-se da narrativa de um  jogo que tem sido aplicado com grande sucesso em aulas de 
Prática de Ensino nas Licenciaturas de Matemática, bem como nas aulas do Ensino Médio 
de diversos colegas, Educadores Matemáticos, como introdução do conceito de 
Probabilidade Geométrica. 
 
O jogo 
 
Uma escola estava preparando uma Feira de Ciências e foi pedido aos estudantes que 
bolassem um jogo que servisse para arrecadar fundos para uma sala ambiente de 
matemática. Os estudantes observaram que o piso do salão onde se realizaria a feira era 

DIVIDINDO, ALEATORIAMENTE, UM SEGMENTO DE RETA 
EM 3 PARTES, QUAL É A PROBABILIDADE DE QUE ESSES 
NOVOS SEGMENTOS FORMEM UM TRIÂNGULO? 
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formado por placas quadradas de Paviflex, com 30 de lado, cada uma. Pensaram então em 
construir discos de papelão ou de madeira, de um certo diâmetro d que seriam entregues 
aos visitantes, a R$ 1,00 cada um para que jogassem sobre o piso. Combinaram o seguinte 
desafio: o participante só seria premiado se o disco caísse dentro de uma placa sem tocar 
num de seus lados. Se a pessoa fosse vitoriosa, receberia R$ 2,00 (um ganho de 100%).  
 
Verifique a proposta no esquema abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posição favorável ao                                              Posições favoráveis 
jogador.                                                                    à Escola. 
 
O problema para os estudantes que tinham “bolado” a brincadeira era saber qual o valor do 
diâmetro d do disco a ser construído, de modo que o jogo resultasse em favor da Escola. 
Sabiam ainda que quanto menor o valor desse diâmetro, melhor seria para o jogador e 
quanto maior ele fosse, melhor seria para a Escola, sendo que, tinham em mente também 
que esse favorecimento da Escola não poderia ser exagerado pois se o jogo fosse muito 
desfavorável aos apostadores, ninguém iria querer jogar. Acordaram que uma probabilidade 
de 60% em favor da Escola seria adequada aos propósitos. 
 
Questão 1: 
Qual o valor do diâmetro d, adequado à proposta, ou seja, que gera uma probabilidade de 
40% favorável ao jogador e 60% favorável à Escola? 
 
Questão 2: 
Qual será, em média, o ganho da Escola, se 500 discos forem arremessados durante a 
realização da feira? 
 
Trabalhando com nossos alunos 
 
Antes de resolvermos (e generalizarmos também) esse problema, vamos mostrar uma 
experiência do prof. Roberto Paterlini, que fez uma experimentação com alguns colegas 
professores da UFSCar (São Paulo) que a desenvolveram junto a seus alunos do Ensino 
Médio. Tenho certeza de que você vai achar aqui uma excelente sugestão para as suas 
aulas como professor regente do Ensino Médio. 
Para resolver o problema dos discos, de forma experimental, foram construídos diversos 
discos de madeira (ou borracha) com diâmetros iguais a 4, 6, 8, 10, 12, 14 cm. Os 
professores que elaboraram a experiência acordaram que deveriam ser feitos, no mínimo, 
uns 200 lançamentos para cada diâmetro construído. Para facilitar e poderem contar com 
várias pessoas experimentando, construíram 10 discos de cada tipo (para 10 participantes) 
e cada um realizou 20 lançamentos, por tipo de diâmetro. Foram anotando a freqüência de 
lançamentos vitoriosos para cada diâmetro usado e, ao final, fazendo a razão entre os casos 
favoráveis, sobre 200 (que foi o total de arremessos), chegaram à seguinte tabela: 
 
 

A morte do homem começa no instante em que ele desiste de aprender  
(Albino Teixeira) 
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Diâmetro d Prob. de 
acertos p 

4 cm 75,5% 
6 cm 68,5% 
8 cm 62% 
10 cm 50% 
12 cm 38% 
14 cm 32% 

 
Assumiram então uma resposta experimental (aproximada, é claro) de que o diâmetro ideal 
para a proposta deveria ser de 11,5 cm (para gerar uma probabilidade 40% favorável ao 
jogador). 
 
Resolução do Problema: 
Podemos imaginar o caso ideal de considerar que lançar o disco aleatoriamente no piso é o 
mesmo que lançar seu centro, também aleatoriamente. Assim, a probabilidade p do jogador 
ganhar (no nosso caso 40%) é a mesma probabilidade de um ponto, lançado aleatoriamente 
dentro de um quadrado de lado 30 cm, cair dentro de um outro quadrado, concêntrico, de 
lado igual a 30 – d. Verifique no  modelo que apresentamos abaixo que se esse ponto 
caísse sobre um dos lados do quadrado menor (afastado em d/2 dos lados do maior) o disco 
seria tangente a um dos lados do piso (quadrado maior) e se o ponto (centro do disco) 
caísse fora do quadrado menor, o disco seria secante a um dos lados do quadrado maior. 
 
                        30 
 
          d/2       30 – d       d/2 
 
 
 
   30                                        30 
 
 
 
 
                         30 
 
Usando novamente a noção de probabilidade geométrica, temos que: 
 

2

2

area do quad. menor (30 - d)
p =  

area do quad. maior 30
=  

Como queremos uma probabilidade de 40%, temos que igualar a razão anterior a 0,4, ou 
seja: 
 

2

2

(30 - d)
 = 0,4

30
 ou então, 30 - d = 900 x 0,4   18,97≅  

Isso acarreta que o valor do diâmetro d seja, aproximadamente, 11,03 cm. 
 
Percebemos que tal resposta não difere muito do valor que havia sido obtido na experiência 
desenvolvida na UFSCar. 
 
Podemos generalizar o resultado anterior para pisos quadrados de lado L e discos de 
diâmetro igual a d (0 ≤ d ≤ 30) 
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A probabilidade p,  favorável ao jogador será igual a: 
 

2

2

(L - d)
p =  

L  

 
Para finalizar o tópico sobre probabilidade geométrica, após a realização de algumas 
atividades interessantes sobre o assunto, vamos dar uma definição formal do que ela 
significa. Vamos dar a definição envolvendo áreas de regiões do plano, mas poderíamos 
usar definições semelhantes para comprimentos de segmentos ou volumes de regiões não 
planas. 
 
Se tivermos uma região B, do plano, contida numa região A, admitimos que a probabilidade 
de um ponto de A também pertencer a B (e que chamamos de probabilidade geométrica) é 
proporcional à área da região B e não depende da posição que B ocupa em A. Em outras 
palavras, se B está contido em A, a probabilidade de que um ponto de A, selecionado ao 
acaso também pertença a B é igual a: 

area de B
p =  

area de A  
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4) EXERCÍCIOS RESOLVIDOS – PROBABILIDADES 

1 – Uma moeda é viciada, de forma que as caras são três vezes mais prováveis de 
aparecer do que as coroas. Determine a probabilidade de num lançamento sair coroa. 

Solução: 
Seja k a probabilidade de sair coroa. Pelo enunciado, a probabilidade de sair cara é igual a 
3k. A soma destas probabilidades tem de ser igual a 1. 

Logo, k + 3k = 1  então k = 1/4. 

Portanto, a resposta é 1/4 = 0,25 = 25%. 

2 – Um dado é viciado, de modo que cada número par tem duas vezes mais chances de 
aparecer num lançamento, que qualquer número ímpar. Determine a probabilidade de num 
lançamento aparecer um número primo. 

Solução: 
Pelo enunciado, podemos escrever: p(2) = p(4) = p(6) = 2.p(1) = 2.p(3) = 2.p(5). 
Seja p(2) = k. Poderemos escrever: p(2) + p(4) + p(6) + p(1) + p(3) + p(5) = 1, 
ou seja: a soma das probabilidades dos eventos elementares é igual a 1. 

Então, substituindo, vem: 

k + k + k + k/2 + k/2 + k/2 = 1, logo, teremos  k = 2/9. 

Assim, temos: 

p(2) = p(4) = p(6) = 2/9 
p(1) = p(3) = p(5) = 2/18 = 1/9. 
O evento sair número primo corresponde a sair o 2, ou o 3 ou o 5. Logo,  
p(2) + p(3) + p(5) = 2/9 + 1/9 + 1/9 = 4/9. 

3 – Das 10 alunas de uma classe, 3 tem olhos azuis. Se duas delas são escolhidas ao acaso, 
qual é a probabilidade de ambas terem os olhos azuis? 

Solução: 

Existem C10,2 possibilidades de se escolher duas pessoas entre 10 e, existem C3,2 
possibilidades de escolher duas alunas de olhos azuis entre as três. Logo, a probabilidade 
procurada será igual a: 

P = C3,2 / C10,2 =  3/45 = 1/15 

4) Lança-se um dado 8 vezes. Qual a probabilidade de sair exatamente 5 números iguais a 
3? 
 
Solução: 
 
Sejam os eventos: Evento A: sair o número 3; Evento complementar de A = A’: não sair o 
número 3. Teremos: p(A) = 1/6 = p e p(A’) = 1 – 1/6 = 5/6 
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Portanto, a probabilidade procurada, aplicando-se o teorema binomial, será dada por: 

 

5) UNESP 2000 - Numa cidade com 30000 domicílios, 10000 domicílios recebem 
regularmente o jornal da loja de eletrodomésticos X, 8000 recebem regularmente o jornal do 
supermercado Y e metade do número de domicílios não recebe nenhum dos dois jornais. 
Determine a probabilidade de um domicílio da cidade, escolhido ao acaso, receber o jornal 
da loja de eletrodoméstico X e não receber o jornal do supermercado Y. 

SOLUÇÃO: 

 

Dessa forma, teremos 10 000 – 3000 = 7000 domicílios que só recebem o jornal do 
supermercado X. Logo, a probabilidade procurada será 7000 / 30 000 = 0,233 = 23,3 % 
 
6) (UFF – RJ)  
 

 B    I     N   G    O 
5 18 33 48 64 

12 21 31 51 
 

68 

14 30  60 71 

13 16 44 46 61 

11 27 41 49 73 

Logo, a probabilidade pedida será igual a: 
2 024

p =   0,03 = 3%
67 525

≅  

 
2ª solução: Poderíamos aplicar direto o produto das probabilidades isoladas, considerando 

que são sorteios consecutivos, ou seja: 
24 23 22

p =  .  .   0,03 = 3%
75 74 73

≅  

 
Se você quer os acertos, esteja preparado para os erros.  

(Carl Yastrzemski) 

0,0042 ou 0,42% 

Seja n o número de pessoas que recebem os dois 
jornais: 
Teremos: 10000 - n + n + 8000 - n = 15 000 
Logo, n = 3000. 
 
Portanto, 3000 domicílios recebem os dois 
jornais.  
 

Em um jogo de bingo são sorteadas, sem reposição, bolas 
numeradas de 1 a 75 e um participante concorre com a 
cartela reproduzida ao lado. Qual é a probabilidade de que 
os três primeiros números sorteados estejam nessa cartela? 

1ª solução: Total de casos possíveis:         

C75,3 = 
75! 75 . 74 . 73 . 72!

  67 525
3! . 72! 6 . 72!

= =  

                     
Total de casos favoráveis:        

C
24,3 

= 
24! 24 . 23 . 22 . 21!

  2 024
3! . 21! 6 . 21!

= =  
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5) EXERCÍCIOS GERAIS – PROBABILIDADES – QUESTÕES DE CONCURSOS 
 

1)(Concurso para Professores do Ensino Médio – Governo do Estado do Rio de 
Janeiro – 1990) 
A tabela seguinte fornece, por sexo e por curso, o número de estudantes matriculados num 
colégio estadual. 

 Homens Mulheres 
Form. Geral 400 200 

Form. De 
Professores 80 320 

 
Escolhendo, ao acaso, um desses estudantes obtenha as seguintes probabilidades: 
A) do elemento escolhido ser homem ou ser do curso de formação geral 
B) do elemento escolhido ser mulher, dado que é do curso de formação de professores. 
 
2) (Concurso para Professores – Macaé – Ensino Fundamental) 
Uma comissão de 3 elementos será escolhida entre os alunos: Ari, Bernardo, Carlos, David, 
Eurico, Fernando e Gustavo. A probabilidade de Gustavo pertencer a essa comissão é de, 
aproximadamente: 
a) 43%    b) 45%    c) 47%    d) 49% 
 
3) (Concurso para Professores CEI – RJ – 1996) 
 
            0 
                                            
   1                1 
 
   2                3   
           2 
 
4) (Concurso para Professores – Ensino Médio – Rede Estadual RJ – 1997) 
Um jogo de loteria, conhecido como Quina da Felicidade, é composto de uma cartela 
numerada de 1 a 50 (01, 02, ....50). É considerado vencedor o apostador que conseguir 
acertar a quina (coleção de 5 números) sorteada dentre os 50 números. João fez apenas um 
jogo com 10 dezenas e Pedro fez 50 jogos distintos de 5 dezenas. Quem tem maior 
probabilidade de vencer e qual o valor dessa probabilidade? 
 
5) (Concurso para Professores – Ensino Fundamental – SME Valença RJ – 1998) 
A turma 801 da Escola Esperança é constituída de 12 meninas e 8 meninos. Com o objetivo 
de organizar uma gincana na escola, deseja-se selecionar 3 alunos para representantes de 
turma. Qual a probabilidade aproximada de que essa comissão de representantes tenha 
exatamente 2 meninas e 1 menino? 
 
6) (Concurso para Professores – Ensino Fundamental – SME de São Gonçalo RJ – 
1998) 
Dois dados (cúbicos) distintos e honestos são lançados sobre uma mesa. A probabilidade 
da soma dos valores obtidos nas faces superiores ser igual a 5 é de: 
a) 1/3    b) ¼    c) 1/5    d) 1/6    e) 1/9 
 
7) (Concurso para Professores – Ensino Médio – FAETEC RJ – 1998) 
Num setor em que trabalham 6 homens e 4 mulheres, será escolhida, por sorteio, uma 
comissão de 2 representantes desse setor. A probabilidade de que a comissão venha a ser 
formada somente por  homens é de: 
a) ½    b) 1/3    c) ¼    d) 1/5    e) 1/6 

A figura ao lado sugere uma roleta de um programa de televisão. Gira-
se o ponteiro e anota-se o número que ele aponta ao parar; repete-se a 
operação. A probabilidade de que o produto dos números obtidos seja 
igual a 6, é: 
a) 1/9    b) 1/6    c) ¼    d) 1/3    e) ½ 
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8) (Concurso para Professores – Fundação Educacional de Barra Mansa – 1998) 
Uma caixa contém 200 bolas numeradas de 1 a 200. Retirando-se uma delas ao acaso, a 
probabilidade de que ela esteja numerada com um número múltiplo de 13 é de: 
a) 6,5%    b) 7,0%    c) 7,5%    d) 8,0%    e) 8,5% 
 
9) (Concurso de Professores – SME do Rio de Janeiro – 1998) 
Teresa deseja comprar 2 periquitos numa loja que tem igual número de machos e fêmeas. 
Se Teresa escolhe ao acaso dois periquitos, a probabilidade de que ela compre dos 
periquitos machos é: 
a) 25%    b) 50%    c) 75%    d) 80%    e) 85% 
 
10) (UF – PI) 
        A                  B 

      D C 
 
11) (Concurso de Professores – SME de Mesquita – 2002) 
Retirando-se 4 bolas de uma caixa contendo 3 bolas brancas, 4 bolas vermelhas e 5 bolas 
pretas, a probabilidade de que pelo menos uma das 4 bolas retiradas seja branca é: 
a) 41/55    b) 14/55    c) 55/14    d) 1/55 
 
12) (Concurso para Professores – Ensino Médio – Rede Estadual RJ – 2001) 
Marcos e Celia querem ter 3 filhos. A chance de que o casal tenha três filhas é de: 
a) 11%    b) 12,5%    c) 33,3%    d) 37,5% 
 
13) (Concurso para Professores – Ensino Médio – Rede Estadual RJ – 2001) 
Oito pontos sobre uma circunferência são os vértices de um octógono regular. Se 4 desses 
oito pontos forem escolhidos aleatoriamente, a probabilidade de se obter um quadrado é: 
a) 1/70    b) 1/35    c) 2/35    d) 2/7 
 
14) (Concurso para Professores – Ensino Fundamental – SME de Duque de Caxias – 2002) 
Em um grupo de 20 pessoas, a probabilidade de que nele haja, pelo menos, duas pessoas 
nascidas num mesmo mês é igual a: 
a) 0,12    b) 0,6    c) 0,8    d) 1    e) 5/3 
 
15) (Concurso para Professores – Ensino Fundamental – SME de Niterói – 2003) 
Dois dados não viciados são lançados simultaneamente. A probabilidade de sair a soma 
menor do que 5, nas faces voltadas para cima desses dois dados, é: 
a) 1/18    b) 5/18    c) 1/9    d) 1/36    e) 5/9 

 

GABARITO 
01) a) 68% 
       b) 80% 02) A 03) A 04) João - 0,0119 %     05) 46 % 

06) E 07) B 08) C 09) A 10) E 
11) A 12) B 13) B 14) D 15) B 

 
Não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que não 

percas a oportunidade de viver com alegria. 
(André Luiz) 

E 

F

G 

H 
  I   J 

  K  L 

Suponha que um atirador sempre acerte na tábua quadrada ABCD 
da figura ao lado. A chance de que ele acerte um determinado ponto 
da tábua é sempre a mesma, qualquer que seja esse ponto.  
A partir dos pontos médios de ABCD foi construído um segundo 
quadrado EFGH e a partir dos pontos médios desse segundo, foi 
construído um terceiro quadrado IJKL, que é o alvo. A probabilidade 
de que tal atirador acerte nesse alvo é de: 
a) 50%   b) 75%   c) 20%   d) 30%   e) 25% 
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6) AMPLIANDO HORIZONTES... SUGESTÕES PARA 
PESQUISA E APROFUNDAMENTO. 

 
Vamos fornecer agora algumas sugestões, tanto de Matemática Combinatória, como 
de Probabilidades, que poderão ser aprofundadas em pesquisas e em suas aulas de 
Matemática.  
 
Uma boa sorte para você e um bom trabalho... 
 

6.1) PRINCÍPIO DAS GAVETAS – DIRICHLET 

 
Na análise combinatória muitas vezes somos levados a muito mais do que simplesmente 
contar os elementos de conjuntos ou seqüências. Em algumas ocasiões o que se pretende é 
verificar a existência, ou não, de conjuntos que satisfaçam a determinadas propriedades.  
Uma importante ferramenta para essas situações é o princípio das gavetas de Dirichlet 
(1805 – 1859, matemático alemão). 
 
PRINCÍPIO DAS GAVETAS -  Se dispomos de n objetos para colocar em, no máximo, n – 
1, gavetas, então ao menos uma delas conterá pelo menos dois objetos. 
 
Prova (por absurdo) – se cada uma das gavetas contiver, no máximo, 1 objeto, o número 
total de objetos colocados será igual a n – 1, o que contraria a hipótese de dispormos de n 
objetos. Logo, em uma das gavetas pelo menos teremos que colocar 2 objetos, ao menos. 
 
EXEMPLOS: 
 

1) Em um grupo de k pessoas, pelo menos duas delas terão de aniversariar no mesmo 
mês, de acordo com o princípio das gavetas de Dirichlet, qual deve ser o menor valor 
de k? 

 
2) Quantas pessoas devemos tomar, em um grupo, no mínimo, de modo a que 

possamos garantir que duas delas nasceram no mesmo dia da semana? 
 

3) Quantas pessoas devemos tomar, em um grupo, no mínimo, de modo a que 
possamos garantir que três delas nasceram no mesmo dia da semana? 

 
4) Em uma caixa há 12 meias brancas e 12 meias pretas. Quantas meias devemos 

retirar, ao acaso, no mínimo, para que possamos garantir que retiramos um par de 
meias de mesma cor? 

 
5) Qual o número mínimo de pessoas que deve haver em um grupo para que 

possamos garantir que nele haja,  pelo menos, 5 pessoas nascidas no mesmo mês? 
 

GABARITO 
 

01) 13 02) 8 03) 15 04) 3 05) 49 
 

 
“Educai as crianças, para que não seja necessário punir os adultos.” 

(Pitágoras) 
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6.2) O DESENVOLVIMENTO DAS APLICAÇÕES DAS PROBABILIDADES  
 

Vamos apresentar agora algumas sugestões para pesquisa e aprofundamento sobre 
probabilidades e matemática combinatória. Esperamos que, com o estudo que 
fizemos e as “pistas” que estamos apontando, o professor ou licenciando de 
matemática possa desenvolver pesquisas complementares, materiais pedagógicos e 
estudos complementares tão necessários à sua prática pedagógica. 

 
No período que vai dos primeiros estudos matemáticos de probabilidades até a metade do 
século passado, surgiram varias aplicações da Teoria das Probabilidades, aplicações que 
chamamos de clássicas:  
 

• os cálculos atuariais, especialmente os associados aos seguros de vida  
• os estudos demográficos e, em especial, os estudos de incidência de doenças 

infecciosas e o efeito da vacinação (exemplo de grande repercussão na época sendo 
o da varíola)  

• a construção das loterias nacionais e o estudo dos jogos de azar: carteados, roleta, 
lotos, etc  

 
Se estudarmos as probabilidades como uma teoria, não nos devemos esquecer que a 
virtude do Cálculo das Probabilidades reside no fato da sua aplicação desde a vida cotidiana 
até às ciências atuais. 
A verdade é que em qualquer ciência o acaso e a incerteza ocupam um lugar importante 
que é necessário quantificar para minorar a margem de erro. 
Quando falamos de ciências econômicas e sociais, falamos também de leis que são 
baseadas muitas vezes na análise de grande quantidade de fatos semelhantes, tendo por 
base o cálculo probabilístico. Na química quântica, as probabilidades desempenham 
também um papel muito importante na distribuição de elétrons num átomo. A partir do 
conhecimento da probabilidade de determinado elétron estar em determinado campo  criam-
se nuvens eletrônicas. 
 
Outro contributo de peso da Teoria das Probabilidades para o mundo moderno reporta-se à 
Biologia e à Genética, mais propriamente à Hereditariedade, campo em que Gregor Mendel 
se tornou pioneiro e que mostramos, de forma resumida, em nosso trabalho. Este monge 
austríaco, já no século XIX, iniciou um estudo de hereditariedade, no qual realizava 
experiências sobre cruzamentos feijões e ervilhas. Sobre isto publicou uma obra (“A 
Matemática de Hereditariedade”), que marcou uma época de grandes aplicações 
probabilísticas no campo da Biologia. 
 
Mas é talvez no campo da Estatística que as Probabilidades ganham mais relevo. Na 
política por exemplo, consegue-se fazer previsões, relativamente próximas, de qual o 
candidato vencedor. Trata-se da Estatística Inferencial, na qual o cálculo das probabilidades 
é a base matemática fundamental.  
Por exemplo: “Uma companhia de aviação deseja saber o tempo médio que seus 
passageiros gastam ao desembarcarem no aeroporto XYZ. Numa amostra de 320 
passageiros, o tempo médio foi de 23 min. Com 95% de chances de certeza, o que poderá a 
companhia dizer sobre o erro cometido ao afirmar que o tempo médio de desembarque de 
seus passageiros seu é 23 min, no aeroporto XYZ ?” 
  
Os pais da Inferência Estatística são J. Neyman e Karl Pearson, os quais a criaram em 
varios artigos escritos c. 1930. Embora os estudos de Neyman e Pearson estivessem 
associados à questões de hereditariedade, os métodos e até as expressões que criaram, 
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tais como "hipótese nula" e "nível de significância", fazem hoje parte da rotina diária de 
todo estatístico e cientista. 
São projeções desenvolvidas por órgãos e institutos específicos que conduzem pesquisas e 
entrevistas numa amostra significativa, um conjunto representativo da população em estudo, 
que depois de tratados, podem dar origem a uma conclusão generalizada dos resultados.  
 
Mas as aplicações da Teoria das Probabilidades não se reportam apenas a estes campos. 
Podemos ainda citar o uso moderno das probabilidades nas seguintes áreas: Ecologia, 
Engenharia, na Física Quântica, Teoria dos Grafos e das Filas. Vamos abaixo, de forma 
resumida, mostrar dois desses modernos campos onde o matemático necessita das 
informações do cálculo de probabilidades: 
 
• Teoria da Informação 
 
Partindo de considerações probabilistas, essa teoria desenvolveu uma medida da 
quantidade de informação em mensagens. Usando essa medida, a teoria estuda maneiras 
de codificar, transmitir e decodificar as mensagens que são transmitidas pelos sistemas de 
comunicação: TV, radio, telefonia, satélites, etc. Os principais obstáculos a vencer são a 
existência de ruídos aleatórios, produzidos pelas componentes dos sistemas de 
comunicação e por interferências, e a existência de uma capacidade limite de todo canal de 
comunicação. As bases dessa teoria foram estabelecidas por Claude Shannon c. 1950. 
 
• Teoria do Risco 
Trata de problemas envolvendo decisões alternativas e cujas conseqüências só podem ser 
avaliadas probabilisticamente. Uma situação importante sendo o estudo das panes em 
sistemas de engenharia complexos, como redes de distribuição de energia elétrica, redes 
telefônicas, redes de computadores, etc. Tipicamente, deseja-se maximizar a duração do 
funcionamento normal do sistema a um custo mínimo de investimento em equipamento.  
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ANEXO: 
 

1) Respostas da atividade da página 66 (problema do macarrão) 
 
a) Quando os professores dividem o macarrão em três partes, isso não é feito tão 
aleatoriamente quanto a teoria exige...dificilmente uma pessoa irá, por exemplo, 
recortar o macarrão em uma parte muito pequena (1 mm, por exemplo). O mais 
natural é que divida em três partes de tamanhos próximos, acarretando a 
possibilidade de construção do triângulo. Daí a grande diferença entre o resultado 
da experiência e o resultado teórico. Isso não aconteceria com um sorteio, por 
exemplo, que garantiria a aleatoriedade necessária a um experimento. 
 
b) Solução do problema do macarrão (por probabilidade geométrica) 
 
Vamos supor um segmento de reta AB, representando o macarrão. Vamos adotar 
que ele tenha comprimento unitário. Em seguida, através dos pontos M e N, vamos 
dividir o nosso segmento (macarrão) em três partes, AM, MN e NB, que 
representaremos, respectivamente, por: x, y e 1 – x – y. 
 
 

 
                                A      x       M         y       N     1 – x – y      B 
 
Logo, cada uma das maneiras de dividir o segmento em três partes fica definida pelo par 
ordenado (x, y), que atende às seguintes condições: 
 

x > 0

y > 0

x + y < 1







 

Sabemos que essas três condições, no plano cartesiano, definem uma região triangular que 
representamos abaixo: 

  
 
 Basta lembrar que o triângulo só estará definido se cada segmento for menor do que a 
soma dos outros dois (condição de existência de um triângulo). Isso equivale a dizer que 
cada lado é inferior ao semiperímetro do triângulo, vejamos: 
 
Se designarmos os três lados de um triângulo qualquer por a, b , c, a condição de existência 
desse triângulo diz que a < b + c (1). Se representarmos o perímetro a + b + c por 2p, 

1 

1 
Logo, cada par ordenado (x,y) que define uma divisão 
do segmento em 3 partes iguais representa um ponto 
interior ao triângulo da figura ao lado. 
 
Mas não são todas essas divisões que gerarão 
triângulos. Mostraremos, em seguida, quais desses 
pontos atenderão a essa condição. 
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teremos: a + b + c = 2p ou então b + c = 2p – a (2) . Substituindo a relação (2) na relação 
(1), teremos: a < 2p – a ou 2 a < 2 p ou finalmente a < p, o que prova a nossa afirmativa. 
 
Voltando ao nosso problema do macarrão, temos que cada triângulo formado terá perímetro 
igual a 1 (comprimento do segmento gerador AB – que é o macarrão). Disso tiramos que 
cada um dos três segmentos terá de ser inferior a ½ (semiperímetro), ou seja: 
 

1
x < 

2
1

y < 
2

1 1
1 - x - y  <   ou x + y < 

2 2










 

Essas três novas condições (casos favoráveis ao nosso problema) definem uma nova 
região, interior ao triângulo formado pelos pontos médios dos lados do nosso triângulo 
inicial. Vejamos na figura a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo.  
Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além daquele que há em sua 

própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave.  
Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo.  

(Hermann Hesse) 
 

 
 
 

1/2 

1/2 

É claro que a razão entre a área desse triângulo 
(casos favoráveis) e a área do triângulo inicial 
(total de casos possíveis) é igual a ¼ ou 0,25 ou 
25%. Dessa forma podemos dizer, usando 
novamente a noção de probabilidade geométrica, 
que a probabilidade de que os três segmentos 
cortados aleatoriamente formem um triângulo é 
de 25%. 
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“O que o sol é para as flores, os sorrisos são para a humanidade.  
Não passam de insignificâncias  

mas, semeados ao longo da vida fazem um bem inconcebível” 
(Joseph Addison) 

 
 


