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ESTATÍSTICA
 
É o conjunto de métodos e processos quantitativos que servem 
para estudar e medir os fenômenos coletivos.
  

CONCEITOS BÁSICOS
 
POPULAÇÃO: É um conjunto de elementos portadores de, pelo 
menos, uma característica comum.
 
AMOSTRA: É qualquer subconjunto finito, representativo de 
uma população.



VARIÁVEL: É o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. 
A variável pode ser: Qualitativa ou Atributo, ex: sexo, raça, 
religião, escolaridade, etc. ou Quantitativa, quando seus valores 
podem ser expressos por dados numéricos(medidas ou contagem). A 
variável quantitativa poderá ser contínua, se seus valores puderem 
assumir quaisquer resultados dentro de um intervalo ou poderá ser 
discreta, se os seus valores pertencerem a um conjunto enumerável. 
Por exemplo, a quantidade de alunos de um colégio constitui 
discreta, enquanto que o peso desses alunos constitui variável 
contínua. De modo geral as contagem dão origem a variáveis 
discretas, enquanto que as medições dão origem a variáveis 
contínuas. 



Obs: Uma variável é denominada aleatória quando ela 
só assume valores decorrentes de experimentos aleatórios. 
Um experimento é dito aleatório quando, mesmo repetido 
nas mesmas condições iniciais, pode gerar resultados 
diferentes e, se o experimento for uniforme todos os valores 
distintos da variável aparecem em quantidades iguais.

Por exemplo a variável que representa os pontos obtidos 
no lançamento de um dado (honesto) é aleatória pois os 
pontos obtidos após cada lançamento poderão ser 
diferentes, mesmo repetindo-se indefinidamente o 
experimento de lançar o dado.



No cálculo de probabilidades e na estatística indutiva é muito 
importante o conceito de variável aleatória e de experimento 
aleatório.

Por enquanto vamos apenas nos deter em mais dois conceitos 
importantes: Espaço-Amostra e Evento; com o objetivo de 
entendermos melhor o conceito de variável aleatória.

Denominamos Espaço-Amostra ao conjunto formado por 
todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, ou 
seja é o conjunto dos valores da variável aleatória do 
experimento. No exemplo do lançamento do dado, o 
espaço-amostra é EA = 



Evento é qualquer subconjunto de um espaço-amostra, como por 
exemplo no nosso exemplo do lançamento de um dado, obter um 
número primo constitui um evento definido pelo conjunto E= 

   ) 



Probabilidade
 

Teoria Das Probabilidade
 
1. Probabilidade de um evento: Se, num fenômeno aleatório, o número de 
elementos do espaço amostral é n(U) e o número de elementos do evento A é n(A), 
então a probabilidade de ocorrer o evento A é o número P(A), tal que:



Se uma pessoa tem 4 calças diferentes e 3 camisas 
diferentes, de quantas formas ela pode se vestir?

Um homem vai a um restaurante disposto a comer um só 
tipo de carne, uma só qualidade de salada e uma só 
sobremesa. O cardápio oferece oito  tipos de carne, cinco 
tipos de salada e dois tipos de sobremesa. De quantas 
formas pode um homem fazer sua refeição?

Um edifício tem oito portas. De quantas formas uma pessoa 
poderá entrar no edifício e sair por uma porta diferente da 
que usou para entrar?



De quantas formas podemos responder oito 
questões de uma prova, cujas respostas para 
cada questão são: certo ou errado?

Cinco moedas são lançadas. Quantas 
seqüências possíveis de caras e coroas 
existem?



6. De quantas formas 4 pessoas podem formar uma 
fila?



9. Um time de futebol de salão deve ser escalado a 
partir de um conjunto de 10 jogadores ( entre eles 
Alexander e Ronaldo ). De quantas formas isto pode ser 
feito, se Alexander e Ronaldo devem necessariamente 
ser escalados?
 
10. Um químico possui 10 tipos de substâncias. De 
quantos modos possíveis poderá associar seis dessas 
substâncias se, entre as 10, duas somente não podem 
ser juntadas porque produzem mistura explosiva?



12. O mapa de uma cidade é formado por 6 bairros 
distintos. Deseja-se pintar este mapa com as cores 
vermelha, azul e verde, do seguinte modo: Um bairro 
deve ser vermelho, dois bairros, azuis e os demais 
verdes. De quantas maneiras distintas isto pode ser 
feito?



Ex.1) Jogando-se dois dados, qual a 
probabilidade de que a soma dos pontos 
obtidos seja menor que 4?
 
Ex.2) Uma sacola contém 5 bolas brancas e 
10 bolas pretas. Se 3 bolas são tiradas ao 
acaso, qual a probabilidade de saírem todas 
da mesma cor?



Ex.3) Consideremos um conjunto de 10 frutas, das quais 3 
estão estragadas. Escolhendo-se aleatoriamente 2 frutas 
desse conjunto, determinar a probabilidade de que:

ambas não estejam estragadas
pelo menos uma esteja estragada

 
Ex.4) De um lote de 14 peças, das quais 5 são defeituosas, 
escolhemos 2 peças, aleatoriamente. Determine:

a probabilidade de que ambas sejam defeituosas.
a probabilidade de que ambas não sejam defeituosas.

a probabilidade de que uma seja defeituosa



PRINCIPAIS AXIOMAS DA PROBABILIDADE:



EX: Retiramos 4 bolas de uma caixa contendo 3 
bolas amarelas, 4 bolas vermelhas e 5 bolas 
pretas. Determine:
a) A probabilidade de que pelo menos uma das 

4 bolas retiradas seja amarela.

b) A probabilidade de que nenhuma das 4 bolas 
retiradas seja amarela.



TEOREMA DA SOMA 
Dado dois eventos A e B, a probabilidade de pelo menos um 
deles ocorrer é igual a soma das probabilidades de cada um 
menos a probabilidade de ambos ocorrerem simultaneamente, 
ou seja:

• P(A∪B) é a probabilidade do evento A ou do evento B ou 
ambos ocorrerem. 

P(A∪B) = P(A)+P(B)−P(A∩B)

• Se dois eventos são mutuamente exclusivos A∩B = 0, o valor 
de P é: 

P(A∪B) = P(A)+P(B)



EX: Um estudo realizado por uma empresa de recursos humanos 
mostrou que 45% dos funcionários de uma multinacional saíram 
da empresa porque estavam insatisfeitos com seus salários, 28% 
porque consideraram que a empresa não possibilitava o 
crescimento profissional e 8% indicaram insatisfação tanto com o 
salário como com sua impossibilidade de crescimento 
profissional. Considere o evento S : “ o funcionário sai da 
empresa em razão do salário” e o evento I: “ o funcionário sai da 
empresa em razão da impossibilidade de crescimento 
profissional”. Qual ´e a probabilidade de um funcionário sair desta 
empresa devido a insatisfação com o salário ou insatisfação com 
sua impossibilidade de crescimento profissional?



PROBABILIDADE CONDICIONAL 
Existem situações em que a chance de um particular 
evento acontecer depende do resultado de outro 
evento. A probabilidade condicional de A dado que 
ocorreu B pode ser determinada dividindo-se a 
probabilidade de ocorrência de ambos os eventos A e 
B pela probabilidade do evento B; como se mostra a 
seguir: 

P(A | B) = P(A ∩ B)/P( B) , P( B) > 0.



EX: Há apenas dois modos, mutuamente excluden tes, de Ana ir para 
o trabalho: ou de carro ou de metrô. A probabilidade de Ana ir de carro 
é de 60% e de ir de metrô é de 40%. Quando ela vai de carro, a 
probabilidade de chegar atrasada é de 5%. Quando ela vai de metrô a 
probabilidade de chegar atrasada é de 17,5%. Em um dado dia, 
escolhido aleatoriamente, verificou-se que Ana chegou atrasada ao 
seu local de trabalho. A probabilidade de ela ter ido de carro nesse dia 
é:

a) 10%
b) 30%
c) 40%
d) 70%
e) 82,5%



REGRA DO PRODUTO 
A regra do produto permite expressar a probabilidade 
da ocorrência simultânea de diversos eventos a partir 
do valor de cada probabilidade condicional dados os 
eventos anteriores.

P(A ∩ B) = P(A) P( B| A) , com P(A) > 0

Dois eventos A e B são INDEPENDENTES quando a 
ocorrência de um não altera a probabilidade de 
ocorrência do outro. Desse modo, 

P(A ∩ B) = P(A) P( B) .





1- Uma companhia preocupada com sua produtividade costuma oferecer 
cursos de treinamento a seus operá rios. A partir da experiência, verificou-se que 
um ope rário, recentemente admitido, que tenha frequentado o curso de 
treinamento tem 82% de probabilidade de cumprir sua quota de produção. Por 
outro lado, um operário, também recentemente admitido, que não te nha 
frequentado o mesmo curso de treinamento, tem apenas 35% de probabilidade 
de cumprir com sua quota de produção.  Dos operários recentemente ad mitidos, 
80% frequentaram   o curso de treinamento. Selecionando-se, aleatoriamente, 
um operário recen temente admitido na companhia, a probabilidade de que ele 
não cumpra sua quota de produção é

a) 11,70%
b) 27,40%
c) 35%
d) 83%
e) 85%



2- Beraldo espera ansiosamente o convite de um de seus três amigos, 
Adalton, Cauan e Délius, para participar de um jogo de futebol. A 
probabilidade de que Adalton convide Beraldo para participar do jogo 
é de 25%, a de que Cauan o convide é de 40% e a de que Délius o 
faça é de 50%. Sabendo que os convites são feitos de forma 
totalmente independente entre si, a probabilidade de que Beraldo 
não seja convidado por nenhum dos três amigos para o jogo de 
futebol é:

a) 12,5%
b) 15,5%
c) 22,5%
d) 25,5%
e) 30%



3- Uma companhia preocupada com sua produtividade costuma oferecer cursos de 
treinamento a seus operá rios. A partir da experiência, verificou-se que um ope 
rário, recentemente admitido, que tenha freqüentado o curso de treinamento tem 
82% de probabilidade de cumprir sua quota de produção. Por outro lado, um 
operário, também recentemente admitido, que não te nha freqüentado o mesmo 
curso de treinamento, tem apenas 35% de probabilidade de cumprir com sua 
quota de produção.  Dos operários recentemente ad mitidos, 80% freqüentaram   
o curso de treinamento. Selecionando-se, aleatoriamente, um operário recen 
temente admitido na companhia, a probabilidade de que ele não cumpra sua 
quota de produção é

a) 11,70%
b) 27,40%
c) 35%
d) 83%
e) 85%



4- Um dado viciado, cuja probabilidade de se obter um 
número par é 3/5, é lançado juntamente com uma 
moeda não viciada. Assim, a probabilidade de se obter 
um número ímpar no dado ou coroa na moeda é:                                     

a) 1/5
b) 3/10
c) 2/5
d) 3/5
e) 7/10



5- Paulo e Roberto foram indicados para participarem de um 
torneio de basquete. A probabilidade de Paulo ser escolhido para 
participar do torneio é 3/5. A probabilidade de Roberto ser 
escolhido para participar do mesmo torneio é 1/5. Sabendo que a 
escolha de um deles é independente da escolha do outro, a 
probabilidade de somente Paulo ser escolhido para participar do 
torneio é igual a:
a) 4/25
b) 10/25
c) 12/25
d) 3/5
e) 4/5



6- Um dado de seis faces numeradas de 1 a 6 é viciado de 
modo que, quando lançado, a probabilidade de ocorrer uma 
face par qualquer é 300% maior do que a probabilidade de 
ocorrer uma face ímpar qualquer. Em dois lançamentos desse 
dado, a probabilidade de que ocorram exatamente uma face 
par e uma face ímpar (não necessariamente nesta ordem) é 
igual a:
a) 0,1600
b) 0,1875
c) 0,3200
d) 0,3750
e) 1



7- Na Mega-Sena são sorteadas seis dezenas de um conjunto de 60 
possíveis (as dezenas sorteáveis são 01, 02, ... , 60). Uma aposta 
simples (ou aposta mínima), na Mega-Sena, consiste em escolher 6 
dezenas. Pedro sonhou que as seis dezenas que serão sorteadas no 
próximo concurso da Mega-Sena estarão entre as seguintes: 01, 02, 05, 
10, 18, 32, 35, 45. O número mínimo de apostas simples para o próximo 
concurso da Mega-Sena que Pedro deve fazer para ter certeza 
matemática que será um dos ganhadores caso o seu sonho esteja 
correto é:
a) 8
b) 28
c) 40
d) 60
e) 84



8- A urna I contém seis bolas pretas e quatro bolas 
verdes. A urna II duas bolas verdes e duas bolas brancas. 
Transfere-se, ao acaso, uma bola da urna I para a urna 
II; em seguida, transfere-se, ao acaso, uma bola da urna 
II para a urna I. A probabilidade de as urnas manterem 
sua composição original de cores vale:

a) 12% b) 24% c) 36% d) 42% e) 50%    



9. Dois jogadores, X e Y, apostaram em um jogo 
de cara-e-coroa, combinando que o primeiro a 
conseguir 6 vitórias ganharia a aposta. X já obteve 
5 vitórias e Y, apenas 3. Qual é a probabilidade de 
X ganhar o jogo?
(A) 7/8 (B) 4/5 (C) 3/4 
(D) 3/5 (E) 1/2



10- (CESG/EPE / ECONOMIA DE ENERGIA)
 Sejam duas urnas contendo, cada uma, bolas vermelhas 
e azuis. É sabido que a urna 1 possui 4 bolas vermelhas e 
6 azuis. Quanto à urna 2, sabe-se, apenas, que há nela 4 
bolas azuis. Se 44% das vezes em que é realizado o 
experimento de se retirar uma bola de cada urna 
observa-se que as duas bolas são de mesma cor, pode-se 
estimar que o número de bolas vermelhas, na urna 2, é
 
(A) 6 (B) 10 (C) 12 (D) 16 (E) 20



11- (CESG/PETRO / ENGPROD)
10% dos parafusos produzidos por uma máquina são 
defeituosos. A probabilidade de que, entre 4 parafusos, 
pelo menos 3 não sejam defeituosos é de

(A) 29,16%     (B) 65,61%     (C) 94,77% (D)98,37%  (E) 99,99%



12- (CESG/BR/ENGPROD)
 Numa caixa, há três moedas: duas são honestas, e 
uma tem três vezes mais probabilidade de dar cara do 
que de dar coroa. Uma moeda é selecionada 
aleatoriamente da caixa e é lançada sucessivamente 
duas vezes. Qual a probabilidade da ocorrência de duas 
caras?
 
(A) 9/14   (B) 13/32    (C) 17/48   (D) 17/54      (E) 25/64



13- [CESGRANRIO - Analista em Estatística MPE/RO]
A e B são eventos independentes com probabilidades 
P(A) = 0,6 e P(B) = 0,5. Quanto vale a probabilidade de 
A ocorrer e B não ocorrer?





15 [CESGRANRIO - Analista em Estatística MPE/RO] A 
probabilidade de um tiro acertar um alvo é 1/3. Qual é a 
probabilidade de, em uma série de três tiros 
independentes, pelo menos um acertar o alvo?
(A) 19/27
(B) 8/27
(C) 5/9
(D) 4/9
(E) 1





17- Em um grupo de cinco crianças, duas delas não podem 
comer doces. Duas caixas de doces serão sorteadas para duas 
diferentes crianças desse grupo (uma caixa para cada uma das 
duas crianças). A probabilidade de que as duas caixas de 
doces sejam sorteadas exatamente para duas crianças que 
podem comer doces é:
a) 0,10
b) 0,20
c) 0,25
d) 0,30
e) 0,60



18- Carlos sabe que Ana e Beatriz estão viajando pela Europa. Com as 
informações que dispõe, ele estima corretamente que a probabilidade 
de Ana estar hoje em Paris é 3/7, que a probabilidade de Beatriz estar 
hoje em Paris é 2/7, e que a probabilidade de ambas, Ana e Beatriz, 
estarem hoje em Paris é 1/7. Carlos, então, recebe um telefonema de 
Ana informando que ela está hoje em Paris. Com a informação recebida 
pelo telefonema de Ana, Carlos agora estima corretamente que a 
probabilidade de Beatriz também estar hoje em Paris é igual a

1/7
1/3
2/3
5/7
4/7 



19- A experiência mostra que determinado aluno A tem 
probabilidade 0,9 de resolver e acertar um exercício 
novo que lhe é proposto. Seis novos exercícios são 
apresentados ao aluno A para serem resolvidos. Qual a 
probabilidade que resolva e acerte no máximo dois 
exercícios?
 
20- Uma urna tem 5 bolas verdes, 4 azuis e 5 brancas. 
Retiram-se 3 bolas com reposição. Qual a probabilidade 
de que no máximo duas sejam brancas?



20- No Master Juris, existem 8 professores de direito e 6 de 
português. Para participar da correção da prova da CVM, 
deverá ser formada uma comissão de 4 professores. A 
probabilidade de participarem dessa comissão 3 professores 
de direito e 1 de português é de



21- Em um balcão de supermercado, foram esquecidas 2 
sacolas. Uma continha 3 latas de atum, 2 latas de ervilha e 5 
de sardinha; a outra, x latas de atum, 3 latas de ervilha e 3 
de sardinha. Escolhe-se ao acaso uma sacola e retira-se 
uma lata. Qual é o menor valor de x para que a 
probabilidade de tratar-se de uma lata de atum seja, no 
mínimo, 50%?

 
13 c) 15
14 d) 16
 



22- Em uma urna contendo 12 bolas amarelas, 15 
bolas brancas e 18 bolas pretas, a probabilidade 
de retirar três bolas de cores diferentes é.
38% c)11,4%
22,8% d)1/376



23- Um prédio de 3 andares, com 2 apartamentos por andar, 
tem apenas 3 apartamentos ocupados. A probabilidade de 
que cada um dos três andares tenha exatamente um 
apartamento ocupado é:
a) 2/5 b) 3/5 c) 1/2 d) 1/3 e) 2/3



24- [CESGRANRIO - Engenheiro BNDES-2008] O gráfico a seguir mostra, em percentuais, a distribuição do 
número de mulheres de 15 anos ou mais de idade, segundo o número de filhos, no Brasil. IBGE - Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios - 2006 (adaptado)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecionando-se aleatoriamente um filho dessa população, a probabilidade de que ele seja filho único é, 
aproximadamente,
(A) 17/55 (B) 17/71 (C) 17/100 (D) 17/224 (E) 17/1000



25) A tabela abaixo mostra a distribuição de frequência dos vinte 
empregados de uma empresa, de acordo com as suas idades.
Dois empregados diferentes são escolhidos em seqüência, 
aleatoriamente, para representar a empresa num determinado evento. 
Qual a probabilidade de que ambos tenham 34 anos?
(A) 5/20 (B) 5/34 (C) 2/20 (D) 2/34 (E) 1/19



26) (CESG/PETRO/ENGPROD)
Numa determinada eleição, sabe-se que 75% dos eleitores já escolheram 
seu candidato, ao passo que os demais estão indecisos. Tomando uma 
amostra aleatória de três eleitores, NÃO procede a seguinte afirmação:
(A) A probabilidade de que os três eleitores da amostra sejam indecisos é 
inferior a 2%.
(B) A probabilidade de que haja pelo menos um eleitor indeciso na amostra 
está entre 55% e 60%.
(C) A probabilidade de que haja pelo menos um eleitor decidido na amostra 
está entre 55% e 60%.
(D) É maior do que 40% a probabilidade de que a amostra contenha um 
eleitor indeciso.
(E) É maior do que 80% a probabilidade de a amostra apresentar pelo 
menos dois eleitores decididos.



27) (CESG/TRANSPETRO/ENGPROD)
A tabela abaixo apresenta a distribuição dos equipamentos de uma 
grande empresa.

Qual é a probabilidade de que um equipamento selecionado 
aleatoriamente esteja inativo ou seja do tipo A?
A)6/27 B)14/27 C)20/27 D)6/11 E)9/11



28) (CESG/PETRO/ENGPROD)
Um jogo consiste em lançar uma moeda honesta até obter duas caras 
consecutivas ou duas coroas consecutivas. Na primeira situação, ao 
obter duas caras consecutivas, ganha-se o jogo. Na segunda, ao obter 
duas coroas consecutivas, perde-se o jogo. A probabilidade de que o 
jogo termine, com vitória, até o sexto lance, é
(A) 7/16 (B) 31/64 (C) 1/2  (D) 1/32 (E) 1/64
 



29) (CESG/BNDES/ADM)
Suponha que no banco em que Ricardo trabalha, ele faça parte 
de um grupo de quatro administradores e que no mesmo banco 
existam também cinco economistas. Será formado um comitê 
composto por três administradores e três economistas, todos 
escolhidos aleatoriamente. Qual é a probabilidade de o comitê 
formado ter Ricardo como um dos componentes?
(A) 0 (B) 0,25 (C) 0,50 (D) 0,75 (E) 1



30) (CESG/EPE/ APOIO ADM)
Em um pote há 20 jujubas, sendo cinco amarelas, cinco 
verdes, cinco vermelhas e cinco laranjas. Um menino coloca 
uma das mãos dentro do pote e, sem olhar, pega duas jujubas. 
A probabilidade de que ele pegue duas jujubas da mesma cor 
é
A)4/19   B)3/20 C)1/4 D)1/5 E)1/19



31) (CESG/PROMINP / ÁREA 6-LOGISTICA)
Um dado, com as suas seis faces numeradas de 1 a 6, foi 
construído de tal forma que todas as faces ímpares têm a 
mesma probabilidade de ocorrência, todas as faces pares têm a 
mesma probabilidade de ocorrência, e uma face par tem o 
dobro da probabilidade de ocorrência de uma face ímpar. 
Lançando-se esse dado duas vezes, qual é a probabilidade de 
ocorrer a face 6 nos dois lançamentos?
(A) 4/9 (B) 1/36 (C) 1/81 (D) 2/81 (E) 4/81



32) (CESG/PETRO/ ESTATISTICA)
Uma pessoa lança repetidamente um dado equilibrado, 
parando quando obtém a face com o número 6. A 
probabilidade de que o dado seja lançado exatamente 3 vezes 
é
A)1/216 B)1/36 C)25/216        D)1/6 E)25/36


