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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo será estudada a probabilidade que, assim como a Estatística, per-
mite interpretar conjuntos de dados ou informações que não podem ser quan-
tificados direta ou exatamente. Como no capítulo anterior, serão apresentados 
conceitos básicos de probabilidade, inicialmente sem fórmulas, até que os alunos 
se apropriem das ideias básicas e possam utilizá-las na resolução de problemas, 
para, então, a Análise combinatória ser usada como recurso para o cálculo de 
probabilidade envolvendo experimentos com maior número de elementos. 

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
10 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Interpretar conjuntos de dados ou informações.

 • Apropriar-se dos conceitos básicos de probabilidade.

 • Fazer uso da Análise combinatória como recurso para o cálculo 
de probabilidade envolvendo experimentos com maior número 
de elementos.

 • Compreender o sentido das fórmulas.

 • Analisar diferentes resoluções.

 • Interpretar problemas que envolvem probabilidade.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Número e operações.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

Estudo da probabilidade
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 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

 • Computador ou notebook.

 • Retroprojetor.

 • Acesso à internet com banda larga.

 • Moedas.

 • Dados.

PREPARAÇÃO

Proponha que os alunos façam pesquisas que os levem a planejar e coletar, 
analisar e comparar dados e tirar suas próprias conclusões, levando-os a con-
ceitos básicos de estatística por meio de um contexto a partir do dia a dia. Ex-
plore as atividades sugeridas no livro, as quais são compostas por problemas 
bem variados, auxiliando os alunos a pensar sobre o cálculo da probabilidade. 
Faça uso dos exercícios resolvidos como apoio de estudo e auxílio para a re-
solução de outros exercícios. Incentive os alunos a fornecer outros exemplos 
de experimento aleatório, espaço amostral e evento. Direcione-os a perceber 
com esses modelos que todos apresentam variações segundo sua complexi-
dade, mas possuem aspectos básicos comuns.

AULAS 1 E 2

Faça a leitura com os alunos (páginas 114 e 115), levando-os a perceber que 
uma análise de uma ocorrência de um determinado acontecimento isolado, 
que se repete em grande número, permite prever as chances de ele ocorrer 
novamente. Aproveite a introdução do tema por meio da leitura e defina de 
forma clara a linguagem das probabilidades (experimento aleatório, espaço 
amostral e evento) fundamental para o bom desenvolvimento do conteúdo 
sobre probabilidade. Explore os exemplos (páginas 115 e 116); em seguida, 
peça que resolvam, individualmente, com o uso de uma moeda e de dois da-
dos, os exercícios 1 e 2, mais os exercícios 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 12 (página 116).

Observação: solicite com antecedência que os alunos levem para esta aula os ma-
teriais (moedas e dados) necessários para o bom desenvolvimento dos exercícios.
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AULA 3

A partir da proposta de leitura (páginas 117 e 118) discuta com os alunos a 
existência de espaços amostrais nos quais os eventos não possuem, todos, 
a mesma chance de ocorrer. Nesse momento, é de fundamental importância 
que o aluno perceba que não existem certezas na probabilidade, mas sim 
tendências.

Solicite que estudem e analisem os exercícios resolvidos R1 e R2 (página 118) 
e informe-os que eles servem de exemplos para que façam os exercícios 14, 
17, 18, 22 e 23 (página 119).

AULA 4

Inicie a aula retomando o conteúdo por meio das correções dos últimos exer-
cícios resolvidos e sanando dúvidas. 

Leia com os alunos o Para complementar – Probabilidade experimental (pági-
na 120). Tire possíveis dúvidas e peça que, com o auxílio de moedas, façamos 
exercícios de 1 a 4 como atividade extraclasse.  

AULA 5
 

Explane sobre a probabilidade de não ocorrer um evento e a probabilidade 
da união de eventos (páginas 121 e 122), destacando o uso do diagrama de 
Euler na representação de conjuntos, como auxílio na compreensão de even-
tos que não ocorrem, ocorrem simultaneamente ou que acontecem de forma 
excludente. Analise o exercício resolvido R4 (página 122), discorrendo para os 
alunos sobre as duas possíveis maneiras de resolvê-lo; proponha em seguida 
que, em duplas, resolvam os exercícios 26 e 27 (página 121) e os 28, 29, 32 e 
33 (página 123). 

AULA 6
 

Por meio dos exercícios resolvidos R5 e R6, explique e defina Probabilidade 
condicional (página 124). Proponha aos alunos que resolvam os exercícios 34 
a 39. Circulando pela sala, auxilie-os, respeitando a autonomia de cada um na 
resolução dos exercícios; corrija na lousa os que os alunos julgarem os mais 
complexos, destacando algumas dificuldades em comum para que possam 
fazer anotações que possam a vir auxiliá-los em futuras resoluções de outros 
exercícios.
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AULA 7
 

Ampliando o domínio da probabilidade, antes da leitura (página 126), reúna os 
alunos em duplas e proponha a atividade das fichas brancas e azuis disposta 
no texto. Após a realização o trabalho, leia, com a turma, o texto e abra uma 
discussão para que exponham a maneira como trabalharam para chegar à 
solução, estimulando a argumentação e justificativa dos estudantes e apro-
veitando o trabalho desenvolvido para exemplificar a probabilidade da interse-
ção de eventos. 

AULA 8
 

Proponha aos alunos a resolução dos exercícios de 40 a 44 (página 127), se-
guidos da correção no quadro branco. Crie espaço para a participação dos 
alunos e possíveis dúvidas a serem sanadas.

AULA 9
 

Iniciei a aula com uma pequena revisão do conteúdo deste capítulo, citan-
do que foi possível descrever o espaço amostral e os conjuntos dos eventos 
ou que foi possível contar diretamente o número de elementos desses con-
juntos, mas que nem sempre isso será possível, quando se recorre à análise 
combinatória para calcular probabilidades. Em seguida, solicite que estudem 
e analisem os exercícios resolvidos R7, R8, R9, R10 e R11 (páginas 127 e 128), 
para, então, resolverem os 45, 48 e 49 (página 129), auxiliando-os quando 
necessário.

AULA 10
 

Relembrando o conteúdo estudado, peça que resolvam os exercícios do 
Aprender a aprender (página 130), realizando no quadro branco a correção 
com a participação dos alunos. Destaque as principais ideias aprendidas du-
rante o estudo do capítulo 6 Estudo da probabilidade. 

*Proponha a leitura, estudo e interpretação (página 133) do Por dentro do 
Enem e dos vestibulares. 
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Verifique se houve um rendimento satisfatório por meio de participações e 
se houve desenvolvimento dos exercícios e atividades extraclasse, de forma 
individual, em duplas ou em grupos.

Converse os alunos sobre erros das resoluções e peça que argumentem so-
bre eles usando o que estão aprendendo. Avalie-os em relação ao uso ade-
quado da linguagem e à compreensão dos conceitos básicos sobre eventos 
em um espaço amostral.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


