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Probabilidade 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Análise de probabilidade de eventos aleatórios: 

eventos dependentes e independentes. 

 (EF09MA20) Reconhecer, em experimentos 

aleatórios, eventos independentes e 

dependentes e calcular a probabilidade de sua 

ocorrência, nos dois casos. 

Objetivos 

 Retomar os conceitos de Probabilidade. 

 Diferenciar eventos independentes e eventos dependentes. 

 Calcular a probabilidade de ocorrência de eventos independentes e eventos dependentes. 

 Resolver problemas envolvendo eventos independentes e eventos dependentes. 

Recursos utilizados 

 Fichas numeradas de 1 a 10. 

 Recipiente para ser usado como urna de 

sorteio. 

 Lápis grafite. 

 Caderno. 

 

Quantidade estimada de aulas 
 3 aulas de aproximadamente 50 minutos cada. 

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

O objetivo desta etapa é trabalhar com os eventos independentes e dependentes em experimentos 

aleatórios, bem como calcular a probabilidade de ocorrência em cada caso. Para isso, providencie com 

antecedência fichas numeradas de 1 a 10 e um recipiente para ser utilizado como urna. É importante 

que esse recipiente não seja translúcido, de modo a impedir a visualização do conteúdo em seu 

interior. 

 

Atividade 1 

Disponha as fichas numeradas no interior da urna, misturando seu conteúdo. Explique aos alunos 

que no interior da urna há 10 fichas numeradas de 1 a 10, enfatizando que as fichas são únicas, ou 

seja, não há fichas com números repetidos. De início, proponha algumas situações simples, de modo a 

retomar os conceitos de Probabilidade com os alunos. Por exemplo, pergunte qual é a probabilidade 

de se retirar da urna uma ficha com o número 5. É esperado que os alunos recordem que, dentre as 10 

fichas, apenas uma delas contém a indicação 5. Portanto, essa probabilidade é igual a 
1

10
. Retome o 

conceito de evento, que são as situações possíveis de ocorrer em um experimento. Retome, também, 

o conceito de espaço amostral, escrevendo na lousa o espaço amostral do experimento proposto 

𝑆 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}. 
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Reproduza na lousa os seguintes eventos. 

 EVENTO A: retirar uma ficha com um número par. 

 EVENTO B: retirar uma ficha com um número ímpar. 

Novamente questione os alunos a respeito da probabilidade de ocorrência de cada evento. 

Explique que, nesse caso, as fichas serão devolvidas à urna a cada novo sorteio. Dentre as 10 fichas 

numeradas, 5 delas estão indicadas com um número par, portanto, a probabilidade de se retirar uma 

ficha par é de 
5

10
=

1

2
. Reproduza na lousa o esquema 𝑃(𝐴) =

𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
, explicando que 𝑃(𝐴) representa a 

probabilidade de ocorrência do evento A, 𝑛(𝐴) representa a quantidade de elementos do evento A e 

𝑛(𝑆) representa a quantidade de elementos do espaço amostral. Portanto, 𝑃(𝐴) =
1

2
. Siga o mesmo 

raciocínio para determinar a probabilidade de ocorrência do evento B, que, nesse caso, é 

𝑃(𝐵) =
𝑛(𝐵)

𝑛(𝑆)
=

5

10
=

1

2
. 

Pergunte aos alunos qual é a probabilidade de ocorrência do evento B dado que o evento A já 

ocorreu (𝑃(𝐵|𝐴)). Explique que, devido ao fato de ocorrer a reposição das fichas após a realização de 

cada sorteio, 𝑃(𝐵|𝐴) = 𝑃(𝐵), que nesse caso é igual a 
1

2
. Diga que, nos experimentos em que um 

evento não interfere na ocorrência do outro (por exemplo, fichas recolocadas na urna a cada sorteio), 

trabalhamos com eventos independentes. Nesses casos, 𝑃(𝐵|𝐴) = 𝑃(𝐴). 

 

Atividade 2 

Explique aos alunos que esta atividade usará o mesmo contexto das fichas numeradas, com a 

diferença de que agora não haverá a reposição de fichas após os sorteios. 

Reproduza na lousa os seguintes eventos. 

 EVENTO C: retirar uma ficha com o número 1. 

 EVENTO D: retirar uma ficha com um número ímpar. 

Questione-os a respeito da probabilidade de ocorrência de cada evento. Dentre as 10 fichas 

numeradas, apenas uma delas está indicada com o número 1, portanto, a probabilidade de ocorrência 

do evento C é 𝑃(𝐶) =
𝑛(𝐶)

𝑛(𝑆)
=

1

10
. Pergunte agora qual é a probabilidade de ocorrência do evento D, 

visto que o evento C já ocorreu. Explique que, devido ao fato de agora não ocorrer a reposição das 

fichas, a quantidade de elementos do espaço amostral será alterada após a realização de cada sorteio. 

Como estamos considerando a ocorrência do evento C, ou seja, a ficha de número 1 já foi sorteada, a 

quantidade de fichas no interior da urna (𝑛(𝑆)) no momento da ocorrência do evento D será igual a 9 

e a quantidade de fichas ímpares disponíveis para serem sorteadas (𝑛(𝐷)) será igual a 4 (apenas as 

fichas 3, 5, 7 e 9). Portanto, 𝑃(𝐷|𝐶) =
4

9
. Diga que, nos experimentos em que um evento interfere na 

ocorrência de outro (por exemplo, fichas não recolocadas a cada sorteio), trabalhamos com eventos 

dependentes. 

 

2ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 

O objetivo desta etapa é a aplicação de problemas contextualizados que abordem o cálculo da 

probabilidade de ocorrência de eventos independentes e dependentes em experimentos aleatórios. 

Para isso, selecione, do livro do aluno, algumas atividades referentes a esses conceitos, que deverão 

ser respondidas no caderno. Ao término da resolução, proponha que as atividades sejam corrigidas na 

lousa por diferentes alunos, que deverão explicar aos colegas os procedimentos utilizados. 
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Avaliação 
As questões abaixo irão auxiliá-lo na avaliação do desenvolvimento das habilidades trabalhadas 

nesta sequência pelos alunos. Você pode reproduzi-las na lousa ou fazer as perguntas aos alunos 

oralmente. 

1. O que são os eventos? E o espaço amostral? 

Eventos são as situações possíveis de ocorrer em um experimento. O espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis 

resultados de um experimento. 

2. O que são eventos independentes? E eventos dependentes? 

Os eventos independentes são aqueles em que a ocorrência de um evento não interfere na ocorrência de outro evento. Os 

eventos dependentes são aqueles em que a ocorrência de um evento interfere na ocorrência de outro. 

 

Seguem algumas questões que podem ser reproduzidas na lousa para auxiliar o aluno no processo 

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Empenhei-me na resolução das atividades?   

Compreendi o que são eventos independentes e dependentes?   

Consegui calcular a probabilidade de ocorrência de um evento independente e 

dependente? 

  

 


