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I. Dados de Identificação  

Data: 28/05/2021 

 

Carga horária:  

2 horas/aula - 1h30min 

Bolsista(s) responsável(eis):  

Carla Simone Silveira Vaz 

Título da atividade: 

Estudo da probabilidade de eventos independentes 

II. Tema 

Probabilidade 

III. Objetivos  

Objetivo Geral: Desenvolver habilidades relacionadas aos experimentos aleatórios envolvendo 

diferentes etapas. 

Objetivos específicos: 

- Ampliar os conceitos de probabilidade, incluindo casos em que temos experimentos em várias 

etapas e seus procedimentos de cálculos; 

- Aplicar estes conhecimentos em situações-problema. 

IV. Conteúdos 

Modelos probabilísticos com eventos independentes 



V. Desenvolvimento do tema e os procedimentos de ensino. 

1 – Em uma gaveta temos 12 camisas das quais, quatro são de gola polo e o restante, de gola 

normal. Retirando duas camisas sucessivamente ao acaso e sem reposição, qual é a probabilidade 

de as duas camisas serem de gola polo? 

P(2 golas polo) = 4/12 . 3/11 = 12/132 = 0,0909 → 9,09% 

 

2 – Em uma cesta, temos oito bombons de morango, dez bombons de maracujá e quatro bombons 

de uva. Determine a probabilidade de retirarmos sucessivamente, com reposição, três bombons 

de maracujá. 

P(3 bombons maracujá) = 10/22 . 10/22 . 10/22 = 1000/10648 = 0,093 → 9,3% 

 

3 – Sabemos que um baralho é composto de 52 cartas, onde temos a representação de quatro 

naipes: copas, ouro, paus e espadas. Dessa forma, cada naipe é representado por 13 cartas. 

Determine a probabilidade de escolhermos ao acaso e sucessivamente, três cartas de um mesmo 

naipe sem reposição. 

P = 13/52 . 12/51 . 11/50 = 1716/132600 = 0,0129 → 1,29% 

 

4 – Em relação ao enunciado da questão 03, determine a probabilidade de retirarmos ao acaso e 

sucessivamente quatro cartas, considerando uma de cada naipe e sem reposição, isto é: 1 carta de 

ouro, 1 carta de copas, 1carta de paus e 1 carta de espadas. 

P = 13/52 . 13/51 . 13/50 . 13/49 = 28561/6497400 = 0,0044 → 0,44% 

 

5 – Um juiz de futebol possui três cartões no bolso. Um é todo amarelo, outro é todo vermelho e 

o terceiro é vermelho de um lado e amarelo do outro. Num determinado lance, o juiz retira ao 

acaso, um cartão do bolso mostrando-o  a um jogador. Qual é a probabilidade de a face que o juiz 

vê ser vermelha, e de a outra face mostrada ao jogador, ser amarela? 

P = 1/3 . 1/2 = 1/6 = 0,1666... → 16,66% 

 

VI. Recursos didáticos utilizados   

 Google Meet e apresentação em slides. 

VII. Avaliação 

Como serão apenas exercícios para complementar a parte expositiva, não teremos momento de 

avaliação para os alunos. 



VIII. Referências 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-eventos-

independentes.htm#resp-5 

 


