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Ainda com a demanda de contar a quantidade de eventos possíveis surge a 
necessidade de saber qual escolha tem maior chance de acontecer; em jogos 
essa é uma necessidade constante, pois um bom jogador sabe como apostar 
dependendo das informações que tem sobre os possíveis eventos seguintes.

Em um jogo de loteria quando se pretende acertar os seis números sorteados 
dentre 60 é mais vantajoso escolher um jogo de 6 dezenas que custa R$ 2,00 
ou um de 7 que custa R$ 6,00? A resposta para essa pergunta é que o mais 
vantajoso é escolher o jogo de 7 dezenas, pois a chance de ganhar com ele é 
7 vezes maior que o de 6 dezenas, mas o preço é o triplo. 

As resoluções de todos os exercícios indicados para a aula ou para casa cons-
tam nas páginas de 409 a 416 do Manual do professor. 

Probabilidade
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 PÚBLICO-ALVO: 

Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 

8 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 • Identificar um espaço amostral.

 • Relacionar o evento com o espaço amostral.

 • Aplicar probabilidade pela definição.

 • Calcular probabilidade de eventos equiprováveis.

 • Calcular probabilidade de eventos simultâneos.

 • Verificar a necessidade de probabilidade condicional.

 • Calcular probabilidade condicional.

 • Identificar dependência entre eventos.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 

Análise de dados-

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.

 • Recursos informacionais como computadores, notebooks, ta-

blets ou smartphones.

 • Internet.

 • Projetor multimídia.
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Para iniciar probabilidade apresente o conceito de experimentos aleatórios 
(página 252); mostre situações em que eles acontecem, deixando claro que 
as situações que aparecerão como resultados acontecem ao acaso.

Utilize o Boxe Um pouco de história (página 253) para localizar temporalmen-
te os alunos no novo tema.

Em seguida apresente por meio de exemplos o conceito de espaço amostral 
e de evento (páginas 253 e 254).

Apresente o conceito de evento complementar (página 255) e, em seguida, vá 
para os exercícios.

Os exercícios de 1 a 8 (páginas 255 e 256) são indicados como atividades 
para sala de aula e os de 9 a 12 como tarefa de casa.

AULA 1

PREPARAÇÃO

Tanto quanto no capítulo anterior a motivação da probabilidade é fazer con-
tagens, porém, agora, além disso, irá avaliar-se a chance de um evento ocor-
rer. As aulas de probabilidade também deverão ser pouco teóricas; sendo 
assim, será sempre necessário se basear em exemplos para a maioria das 
explicações.

Alerte os alunos que várias aulas serão utilizadas exclusivamente para a 
resolução de exercícios.

Apresente aos alunos uma situação básica de probabilidade para iniciar o 
tema. Em seguida informe que eles terão que acompanhar as aulas exposi-
tivas, resolver os exercícios propostos, corrigir e tirar dúvidas dos exercícios, 
elaborar diferentes maneiras de resolver uma situação-problema e ainda tro-
car informações com o professor e com os colegas sobre o tema.



4 Matemática ciência e aplicações | Matemática | Volume 2  – Capítulo 11

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Procure sanar problemas com interpretação 
de enunciado e aplicação das propriedades de probabilidade.

Essa aula será dedicada à resolução de mais alguns exercícios sobre o tema.

Os exercícios de 25 a 29 (páginas 261 e 262) são indicados como atividades 
para sala de aula e os de 30 a 31 como tarefa de casa.

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. 

Esta aula será novamente dedicada à resolução de exercícios, porém esses exer-
cícios necessitarão dos conceitos de contagem para serem resolvidos, então 
apresente os exercícios resolvidos (páginas 262 e 263) para exemplificar.

Os exercícios de 32 a 40 (páginas 263 e 264) são indicados como atividades 
para sala de aula e os de 41 a 49 como tarefa de casa.

AULA 3

AULA 4

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se 
conseguiram realizá-los. Analise o primeiro contato de seus alunos com pro-
babilidade e verifique se eles estão sendo capazes de interpretar os enuncia-
dos. Se necessário, revise os conceitos iniciais.

Apresente a relação entre frequência relativa e probabilidade (página 256) e 
mostre que elas se comunicarão ao longo do capítulo.

Aplique os exemplos (página 257) para consolidar a definição de porcenta-
gem e, em seguida, mostre as propriedades (página 258).

Utilize os exercícios resolvidos (páginas 259 e 260) para exemplificar algumas 
situações. 

Os exercícios de 13 a 17 (página 260) são indicados como atividades para 
sala de aula e os de 18 a 24 (página 261) como tarefa de casa.

AULA 2
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Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Se julgar necessário faça uma breve revisão 
dos principais conceitos de contagem que foram vistos no capítulo anterior.

Apresente o conceito de probabilidade da união de dois eventos (página 265); 
utilize a linguagem de conjuntos para resolver os exercícios. Defina bem o que 
cada região dos diagramas representa, assim como feito na página 265.

Utilize os exemplos (páginas 265 e 266) para guiar os alunos na resolução das 
próximas atividades.

Os exercícios de 50 a 54 (página 266) são indicados como atividades para 
sala de aula e os 55 e 56 como tarefa de casa.

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se eles estão conseguindo aplicar a 
teoria de conjuntos nas probabilidades.

Na sequência inicie a apresentação de probabilidade condicional; mostre por 
meio de exemplos quando um evento interfere no espaço amostral e quando não. 
Para isso utilize a situação da página 267 e o exercício resolvido (página 268).

Os exercícios de 57 a 60 (página 268) são indicados como atividades para 
sala de aula e os de 61 a 63 (página 269) como tarefa de casa.

AULA 5

AULA 6

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Procure verificar se eles estão conseguindo 
delimitar o espaço amostral nos exercícios de probabilidade condicional.

Apresente o teorema da multiplicação (página 269) e mostre quando ele po-
derá ser aplicado; o exemplo e o exercício resolvido (páginas 270 e 271) são 
indicados para auxiliar na apresentação desse tema.

Ainda nesta aula mostre quando se pode aplicar o conceito de eventos inde-
pendentes, utilizando os exercícios resolvidos (página 272).

Utilize a seção Aplicações (página 273) para mostrar como é feita a matemá-
tica do futebol, ou seja, os cálculos das probabilidades no futebol; proponha 
que sejam feitas pesquisas e aplicado esses conceitos em outras situações, 
com posterior apresentação em sala de aula.

Os exercícios de 64 a 70 (página 274) são indicados como atividades para 
sala de aula e os de 71 a 74 como tarefa de casa.

AULA 7
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Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Procure solucionar as últimas dúvidas.

Utilize o Boxe troque ideias (página 275) para mostrar como calcular as chan-
ces na Mega-Sena. As instruções para sua utilização constam na página 331 
das orientações didáticas.

Proponha o desafio (página 275) e, depois de mediação e tempo necessário, 
resolva-o com a turma.

AULA 9

Identificam um espaço amostral?

Relacionam o evento com o espaço amostral?

Aplicam probabilidade pela definição?

Calculam probabilidade de eventos equiprováveis?

Calculam probabilidade de eventos simultâneos?

Verificam a necessidade de probabilidade condicional?

Calculam probabilidade condicional?

Identificam dependência entre eventos?

Aplique meios de avaliação: trabalhos, discussão do tema em roda, aborda-
gem do conteúdo ensinado por meio de perguntas orais e ainda uma avalia-
ção escrita. 

Utilize as atividades 6 e 7 (página 340) das orientações didáticas como trabalho.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


