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Introdução 

Considere o experimento: Lançamento de uma moeda. 
Resultados possíveis: Cara {Ca} ou Coroa {Co} 
Interesse: Lançar n=20 moedas e verificar quantas CARAS ocorrem 
 
Outro experimento: Escolha, ao acaso, de uma peça 
Resultados possíveis: Defeituosa {D} ou Não Defeituosa {  } 
Interesse: de um lote de N=1000 peças, saber se a peça é D  
 
Obs.: Nem sempre o resultado de um experimento é um número. 
 
Objetivo: atribuir um nº real x a todo elemento s do espaço 
amostral S.  
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Definição de Variável Aleatória 

Definição: Sejam E um experimento e S um espaço amostral 
associado ao experimento. Uma função X, que associe a cada 
elemento       um número real, X(s), é denominada variável 
aleatória. 
 
Obs. 1: Sendo X uma função, um elemento s de S só pode levar a 
um valor de X, X(s). 
 
Obs. 2: Em um mesmo experimento, podemos ter ou construir mais 
de uma variável aleatória. 
Exemplo: Lançamento de três moedas. 
S={CaCaCa, CaCaCo,CoCaCa,CaCoCa,CaCoCo,CoCaCo,CoCoCa,CoCoCo} 
X(s): número de caras  que ocorrem; 
Y(s): distância máxima entre duas moedas quaisquer; 
Z(s): distância mínima das moedas em relação a um ponto fixo. 
 
Obs. 3: Notação: 
          Variável aleatória: letra MAIÚSCULA 
          Valor que a mesma assume: letra minúscula. 
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Definição II 

Definição: Sejam E um experimento e S seu espaço amostral. Seja X 
uma variável aleatória definida em S e seja RX seu contradomínio. 
Seja B um evento definido em relação a RX,isto é, B    RX. 
Então A será definido por 
 
 
Neste caso, diremos que A e B são eventos equivalentes. 
 
 

Exemplo: Considere o lançamento de duas moedas e X o número 
de caras obtido. Se B = {1}, quem é o evento equivalente A em 
S? 
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Definição III 

Definição: Seja B um evento no contradomínio RX. Nesse caso, 
definimos P(B) da seguinte maneira 
 
 

Exemplo 1 (Meyer, p. 70): Considere o lançamento de duas moedas 
e X o número de caras obtido.  
a. Defina todos os valores possíveis de X e suas probabilidades. 
b. Expandir para um número n qualquer de lançamentos. 

Exemplo 2 (Ross, p. 152): Três bolas são selecionadas 
aleatoriamente e SEM reposição de uma urna contendo 20 bolas 
numeradas (de 1 a 20). Qual é a probabilidade de, dentre as 3 
bolas selecionadas, termos pelo menos um nº maior ou igual a 17? 
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Variáveis Aleatórias Discretas 

Definição: Seja X uma variável aleatória. Se o número de valores 
possíveis de X (isto é, RX, o contradomínio) for finito ou infinito 
enumerável, denominaremos X de variável aleatória discreta. Isto é, 
RX = {x1, x2, ..., xn,...} 
 
 Exemplo 1: Experimento: Lançamentos de uma moeda 
X = nº de caras em n lançamentos 
 RX = {0,1,2,...,n} 
 
Y = nº de lançamentos necessários até obter 2 caras. 
 RY = {2,3,4,...} 
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Função de Probabilidade 

Definição: Seja X uma variável aleatória discreta, com contradomínio 
dado por RX = {x1, x2, ..., xn,...}. A cada possível resultado xi, 
associaremos um número p(xi) = P(X=xi) denominado probabilidade de 
xi, satisfazendo 

a) p(xi)   0, para todo i, 

b)            . 
 
A função p(.) é denominada função de probabilidade da variável 
aleatória X. 
A coleção de pares [xi, p(xi)] é denominada distribuição de 
probabilidade de X. 
 
 
Se X toma um nº finito de valores, digamos N, então podemos dizer 
que p(xi) = 0, para i>N. 
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Função de Probabilidade - Exemplos 

Exemplo 1 (Meyer, p. 74): Válvulas são ensaiadas, uma a uma, até 
que se encontre uma defeituosa. Admita que seja p a probabilidade 
de uma válvula seja defeituosa. Seja X o nº de ensaios até 
encontrar a 1ª válvula defeituosa. 
a) Calcule o contradomínio de X; 
b) Calcule a função de probabilidade de X; 
c) Verifique se esta função é realmente uma função de 
probabilidade, isto é,  

                  p(xi)    0  e           . 

Exemplo 2 (Ross, p. 158): Seja X uma variável aleatória discreta 
com 
 
 
a) Calcule o valor de c para que p(i) seja uma função de 
probabilidade. 
b) Calcule P(X>2) 
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A distribuição Binomial 

Exemplo: Suponha que peças saiam de uma linha de produção e sejam 
classificadas como defeituosas (D) ou não-defeituosas (  ). 
 Três peças são escolhidas, ao acaso, e classificadas. 
S = {DDD,DD  , D  D,  DD,    D, D    ,   D  ,     } 
Suponha que a probabilidade de encontrar/produzir uma peça 
defeituosa seja de p=0,2. 
X: número de peças defeituosas encontradas na amostra de 3 peças. 
Calcule a função de probabilidade de X. 

Definição: Considere um experimento E e seja A algum evento 
associado a E. Admita-se que P(A) = p e então P(  ) = 1-p. 
Considere n repetições (tentativas independentes) de E. 
O espaço amostral será formado por todas as sequencias possíveis 
{a1, a2, ..., an}, onde cada ai é A ou   . 
P(A) = p permanece inalterada em cada tentativa. 
X = nº de vezes que o evento A ocorreu nas n tentativas. 
X é denominada variável aleatória Binomial, com parâmetros n e p. 
X assume os valores {0,1,2,...,n} 
Notação: X~Binomial(n,p) 
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A distribuição Binomial II 

Teorema: Seja X uma variável binomial, baseada em n repetições, 
com probabilidade p de sucesso em cada tentativa. Então 
 
 
Prova: quadro! 

Exemplo 1 (Meyer, p. 78): Suponha que uma válvula eletrônica, 
instalada em determinado circuito, tenha probabilidade 0,2 de 
funcionar mais do que 500horas. 
Se ensaiarmos 20 válvulas, qual será a probabilidade de que delas, 
exatamente, k funcionem mais do que 500 horas? 
 

Exemplo 2: Em um lote de 25 peças, 5 são Defeituosas e 20 são 
perfeitas. Escolhe-se 4 peças ao acaso deste lote. Determine a 
função de probabilidade se: 
a) As peças são escolhidas com reposição; 
b) As peças são escolhidas sem reposição.  
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Variáveis Aleatórias Contínuas - Definição 

Suponha que o contradomínio de uma variável aleatória seja um intervalo, 
limitado ou ilimitado. 
Exemplos:  
a) X: Tempo de sobrevivência de uma bactéria. RX = (0,+∞) . 
b) Dada uma “corda” de comprimento a, o experimento consiste de puxar 
as duas extremidades da corda até que a mesma arrebente. Considere X o 
ponto de rompimento (tome o lado esquerdo como referência). Neste caso, 
RX = (0,a). 

Definição: Diz-se que X é uma variável aleatória contínua se existir 
uma função f, denominada função densidade de probabilidade (fdp) 
de X que satisfaça às seguintes condições: 
a) f(x) ≥ 0, para todo x, 

 
b)               , 

 
c) Para quaisquer a e b, com -∞<a<b<+ ∞, teremos 
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Variáveis Aleatórias Contínuas - Observações 

Obs. 1:                 é a área sob a curva f(x) e o eixo y = 0. 
Desenhar figura. 
 
Obs. 2: P(X=x) =          = 0. Ou seja, não existe probabilidade 
no ponto. 
Logo, temos que P(a≤X ≤b) = P(a ≤X<b) = P(a<X ≤b) = P(a<X<b) 
 
Obs. 3: Se uma var. aleatória X é contínua, definida em um 
determinado intervalo real, sua fdp deve ser não negativa e integre 
1 neste intervalo. 
 
Obs. 4: A fdp f(.)  atribuída a eventos em RX satisfaz os axiomas 
de probabilidade. Provar!  
 
Obs. 5: Se RX = [a,b], então f(x) = 0, para todo x    [a,b]. Isto 
é, você deve sempre definir f(.) em toda a reta! 
 

Obs. 6: Analogia com a Mecânica: f(x) representa a densidade de 
massa no ponto x. 
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Exemplos 

Exemplo 1 (Meyer, p. 83): X: escolha aleatoriamente um ponto no 
intervalo (0,1) = RX. Calcule a fdp de X. Estenda para um intervalo [a,b] 
qualquer. 

Exemplo 2 (Meyer, p. 84): Seja X uma var. aleatória contínua com fdp 
dada por 
 
a) Mostre que f(.) é uma fdp. 
b) Calcule P(X≤1/2). 
c) Probabilidade condicionada: Sejam os eventos B = [1/3,2/3] e A  = 

[0,1/2] , Calcule P(A|B). 

Exemplo 3: Seja X: duração da vida (em horas) de uma lâmpada, com fdp 
dada por 
 
 
 
Exemplo 4 (Meyer, p. 94): O mesmo em 3 quando f(.) é dada por 
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Função Distribuição Acumulada 

Definição: Seja X uma variável aleatória (v.a.), discreta ou 
contínua. Define-se a função F(.) como a função de distribuição 
acumulada (fda) da v.a. X como 

F(x) = P(X ≤ x). 
 
Teorema:  
a) Se X for uma v.a. discreta, então 

 
 
 

b) Se X for uma v.a. contínua com fdp f(.), então 
 
 
 
 

Fazer desenhos (gráficos)! 
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Função Distribuição Acumulada - Exemplos 

Exemplo 1 (Meyer, p. 85): Suponha que X uma v.a. discreta 
assumindo os valores 0, 1 e 2 , com probabilidades 1/3, 1/6 e ½, 
respectivamente, calcule F(x). 
 
Exemplo 2 (Meyer, p. 86): Seja X uma v.a. contínua com fdp 
f(x) = 2x, para 0<x<1; o, caso contrário. 
Calcule a fda de X. 
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Função Distribuição Acumulada - Observações 

Obs. 1: Tanto a função densidade de probabilidade f(.) (ou a 
função de probabilidade no caso discreto) quanto a função de 
distribuição acumulada  F(.) definem uma variável aleatória. Ou 
seja, f(.) e F(.) são 1 a 1 (bijetivas). 
 
Obs. 2: Dada uma função f(x), com f(x) ≥ 0 e                              (ou                                                              
 
             ), então existe uma v.a. X cuja fdp (ou f.p.) é f(x).  
 
O mesmo vale para F(x).    
 
Obs. 3 (Provar):  
a) F(.)  é não-decrescente; 

 
b)                      e       

 
Obs. 4: (Provar): Se X é uma v.a. contínua, então 

P(a<X<b) = F(b) – F(a), para todo a<b reais 
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Função Distribuição Acumulada - Condições 

Uma função F(.) é uma fda se, e somente se, as condições abaixo 
forem satisfeitas: 
 

1) x ≤ y implicar F(x) ≤ F(y), ou seja, F(.) for uma função não-
decrescente; 

2)                     , ou seja, F(.) for contínua à direita; 

3)                ; 

4)                . 
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Obtendo a fdp ou fp a partir da fda 

X discreta - exemplo: Calcule a função de probabilidade de X com 
fda 
 
 
 
 
 
 
Teorema:  
a) Seja F(.) a fda de uma v.a. X contínua com fdp f(.). Então 

 
 
 

b) Se X é discreta, com possíveis valores x1, x2, ... E suponha a 
ordenação x1 < x2 < .... Seja F(.) a fda de X. Então 

P(X=xj) = p(xj) = F(xj) – F(xj-1) 
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Exemplos 

1) Var. Aleatória com distribuição Uniforme: Uma v.a. X possui 
distribuição uniforme no intervalo (a,b) se sua fdp é dada por 
 
 
 
 
a) Faça os gráficos da fdp e fda de X. 
b) Calcule P(c<X<d), onde a<c<d<b. 
 
2) Sejam         e X uma v.a. com fda 
       
 
 
a) Calcule o valor de k; 
b) Determine a função densidade de X. 
 
3) Exerc. 3, 4, 16 e 29 (Cap. 4, Meyer)* 
 


