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Espaços Amostrais Finitos

Espaço amostral S = {a1, a2, a3,..., ak} (finito)

{ai}: evento simples ou elementar.
{ai} ∩{aj} = Ø, para todo i≠j

A cada evento simples {ai} associaremos um nº pi, 
denominado probabilidade de {ai}, que satisfaça às 
seguintes condições:
a) pi ≥ 0  para todo i=1,2...,k  e
b) p1+p2+...+pk = 1.

Se um evento A é formado por r eventos simples, 
A={ai1,ai2,...,air}, então P(A)= pi1+pi2+...+pir
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Resultados Igualmente Verossímeis

S={a1, a2, ..., ak}
P({ai}) = pi

Se {ai} são igualmente prováveis => pi = 1/k
Se um evento A é formado por r eventos simples, 
A={ai1,ai2,...,air}, então P(A)= r/k.
P(A): nº de casos favoráveis a A (em relação a S)

nº total de casos

Objetivo: Dados N objetos, {a1, a2, ..., aN}, escolha ao 
acaso de um ou mais objetos:
a) Escolher ao acaso um objeto => P(escolher ai }= 1/N.
b) Escolher ao acaso dois objetos => cada par é igualmente 

provável.
c) Escolher ao acaso n objetos (n < N) => cada ênupla é 

igualmente provável (ou equiprovável)
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Diagrama de Árvore

Exemplo: Um fabricante de automóveis fornece veículos
equipados com os seguintes opcionais: com ou sem
transmissão automática, com ou ser ar-condicionado, com
3 escolhas de som estéreo e 4 escolhas de cores.
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Princípio Fundamental de Contagem

Um experimento é constituído por K sub-experimentos, de
forma que:
 No primeiro sub-experimento, n1 resultados sejam
possíveis.
 Para cada um dos n1 resultados possíveis do primeiro
sub-experimento, n2 resultados possíveis podem ser
obtidos do segundo experimento.
 Assim sucessivamente até o sub-experimento K.
 Então o experimento tem n1xn2x...xnK resultados
possíveis.
 Pode ser representado pelo “Diagrama de árvore".

 Observação: Em alguns livros: Regra da Multiplicação
(Meyer) ou Princípio Básico da Contagem (Ross).
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Princípio Fundamental de Contagem - Exemplos

1) Uma peça manufaturada deve passar por 3 estações de
controle. Em cada estação a peça é inspecionada,
classificada e marcada. Na primeira estação, 3
classificações são possíveis; na 2ª e 3ª, 4
classificações são possíveis. Quantas formas de
marcação são possíveis?

2) O grêmio de uma faculdade é formado por: 3 calouros,
4 estudantes do 2º ano, 5 do 3º ano e 2 formandos.
Um subcomitê de 4 pessoas, formado por uma pessoa
de cada ano, deve ser escolhido. Quantos subcomitês
diferentes são possíveis?

3) Quantas diferentes placas de automóveis com 7
caracteres (3 primeiras campos são letras e 4 últimos
algarismos) são possíveis de se formar?
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Regra da Adição

Admita que:
Um procedimento pode ser realizado de n1 maneiras.
 Um segundo procedimento pode ser realizado de n2
maneiras.
 Não seja possível realizar os dois experimentos em
conjunto.
 Então existem n1 + n2 maneiras de realizar um OU outro
experimento.
Observação: podemos estender para K experimentos.
Exemplo 1: Suponha que tenhamos a opção de viajar de
trem ou de ônibus. Se existirem 3 rodovias e duas ferrovias,
quantos caminhos/rotas possíveis existem?

Exemplo 2: Lançamento de dois dados. 
Evento de interesse W: a soma dá 7 ou 12.
Espaço amostral: S ={(x,y)|x,y=1,2,3,4,5,6}
W={(x,y)|x+y=7 ou x+y=12}
Sejam W1={(x,y)|x+y=7 } e W2={(x,y)|x+y=12}
W=W1 U W2, W1 e W2 mutuamente excludentes
Logo, n(W) = n(W1) + n(W2)  = 6 + 1 = 7
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Permutações

De quantas maneiras podemos dispor/permutar n 
objetos diferentes?

1 2 . . . n 
 

n x (n-1) x (n-2) x ...1 = n! (fatorial de n) 
Nº de Permutações. Notação: nPn
Convenção: 0!=1
Exemplo: 
 De quantas formas podemos compor as letras a, b e c?
{abc,acb,bac,bca,cab,cba} => Importa a ordem (elementos 
diferentes! 
 Quantas diferentes ordens de rebatedores são possíveis em um 
time de beisebol formado por 9 jogadores?
 Anagramas: reordenação de letras de uma palavra.Se não 
possuir letras repetidas é um exemplo de permutação. Ex. 
Iracema => America, Amor => Roma ou
 http://wordsmith.org/anagram/display.html

http://wordsmith.org/anagram/display.html
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Arranjos

De quantas formas podemos escolher r objetos de um 
total de n DISTINTOS (0 < r ≤ n) e permutá-los?
Arranjo: nAr = n!/(n-r)! = n(n-1)(n-2)...(n-(r-1)).

Compartimento 1 2 ... r r+1 ... n 
Situação ocupado ocupado ocupado ocupado vazio vazio vazio 
 

Exemplo 1: Das letras a, b, c e d, quantos arranjos diferentes 
podemos formar com duas letras?
Resp.: {ab,ac,ad,ba,bc,bd,ca,cb,cd,da,db,dc} => 4x3 =4A2

Aqui você vai selecionar r objetos, dentre os n possíveis, r < n.

Aqui importa a ordem!

Exemplo 2: Em um campeonato participam 20 times. Quantos 
resultados são possíveis para as 3 primeiras posições?
Exemplo 3: Um cofre possui um disco marcado com os dígitos 
{0,1,2,...,9} . O segredo do cofre é formado por uma sequência 
de 3 dígitos distintos. Quantas tentativas são possíveis para abrir 
o cofre? E se não há a exigência de que os dígitos devam ser 
distintos?
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Combinações

Exemplo:  De um grupo de 30 pessoas, quantas comissões de 5 
pessoas podem ser formadas?

Escolher r objetos, dentre n disponíveis (distintos), não importando 
a ordem!

Combinação: nCr =    , 0 ≤r ≤ n. (Combinação de n 

elementos, tomados r a r).
Binômio de Newton: (a+b)n = 
Propriedades:

a)

b)

Exemplo: Se um espaço amostral S contém n elementos (distintos), 
quantos subconjuntos existem?

Combinação: Não importa a ordem dos elementos!
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Coeficientes Multinomiais

Observação: Se r =2, teremos uma combinação!

Também chamado de Permutações com elementos repetidos.
Considere um conjunto de n itens, dos quais  n1 são de espécie 1, 
n2 são de espécie 2, ..., nr são de espécie r, n1+ n2+ ...+ nr = n.
Ou seja, uma partição de n itens em r grupos.
Existem             permutações possíveis.  

Exemplos: 
1. O departamento de polícia de um vilarejo é formado por 10 

policiais. A política é: 5 policiais patrulhando as ruas, 2 na 
delegacia e 3 na reserva. Quantas divisões são possíveis?

2. Um torneio de xadrez tem 10 competidores, dois quais 4 são 
russos, 3 dos EUA, 2 da Inglaterra e 1 do Brasil. Se o 
resultado do torneio listar apenas a nacionalidade dos 
jogadores em sua ordem de colocação, quantos resultados 
são possíveis?

3. Se temos 4 bandeiras brancas, 3 vermelhas e 2 azuis, de 
quantas formas diferentes podemos alinhá-las?
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Extensão (Hipergeométrica)

De um total de N objetos, existem N1 do grupo 1 e N2 do grupo 2. 
Extraia n < N objetos ao acaso. Qual a probabilidade de conter n1
objetos do grupo 1 e n2 do grupo 2?

Probabilidade =             ( n1 + n2 = n)

Exemplos: 
1. De um grupo de 5 mulheres e 7 homens, seleciona-se 5 

pessoas ao acaso. Qual a probabilidade de selecionarmos 
2 mulheres e 3 homens?

2. 30 carros foram enviados da fábrica para certa cidade. 
Dentre os 30 carros, 9 apresentam um defeito no motor. 
Sabendo que 3 carros foram vendidos na cidade e devem 
ser entregues, qual a probabilidade que ao menos 2 
apresentem o defeito no motor.
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Métodos de Contagem - Resumo

Amostras podem ser:
com ou sem reposição
ordenadas ou não-ordenadas

ordenadas <-> objetos distinguíveis <-> importa a 
ordem/disposição em que os objetos serão formados

Selecionar uma amostra de tamanho r de N objetos (r  < N):

Amostra Ordenada Não ordenada 
Com reposição Nr 푁 + 푟 − 1

푟  
Sem reposição nAr 푁

푟  
 


