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Tema I - PROBABILIDADES E COMBINATÓRIA: APROXIMAÇÕES CONCEPTUAIS PARA A PROBABILIDADE
JOGO DOS DOIS DADOS
– Dois jogadores.
– Em cada jogada, cada jogador lança um dado e somam-se os pontos dos dois dados.
– O jogador A marca um ponto se a soma for 5, 6, 7 ou 8.
– O jogador B marca um ponto se a soma for 2, 3, 4, 9, 10, 11 ou 12.
– Ganha quem primeiro obtiver 20 pontos.

Estará algum dos jogadores em vantagem? Que te parece?

Tarefas
1. Organizem grupos de dois alunos e escolher quem é o jogador A e quem é o jogador B.
2. Simulem o jogo com a calculadora gráfica – Gerar dois números aleatórios entre 1 e 6
Na Texas :
TI-83: carregamos na tecla MATH e em PRB escolhemos 5:randInt(. Depois escrevemos, separados por
vírgulas, os limites entre os quais queremos que a máquina escolha números inteiros ao acaso: 1 e 6. Como
queremos o resultado de dois dados, acrescentamos mais uma vírgula e o número 2.
TI-84: carregamos na tecla MATH (NUM seleccionado), 5:int, 6, MATH -> PRB (seleccionado), 1:Rand, +1,
fechar parênteses e ENTER
Agora, cada vez que carregarmos em ENTER aparecem dois números correspondentes aos dois dados.
Somando os dois números, vemos se foi o jogador A ou o jogador B a ganhar.

Na Casio, no menu RUN, escrever entre chavetas ({) separadas por uma vírgula a seguinte sequência de
instruções: teclar OPTN, rodar o menu (F6) e seleccionar INT. De seguida, abrir parêntese s e seleccionar
novamente OPTN, escrever 6, rodar o menu (F6) e seleccionar PROB(F3), e RAN#(F4) e escrever +1 e
fechar parênteses. Agora, cada vez que carregarmos em EXE aparecem dois números correspondentes aos
dois dados. Somando os dois números, vemos se foi o jogador A ou o jogador B a ganhar.

3. Registem (cada grupo de dois alunos) o número de pontos obtido pelo jogador A e o número
de pontos obtido pelo jogador B. Cada grupo deve simular 40 jogadas.
Jogador A

A tabela ao lado destina -se a registar os resultados de
todos os grupos de dois alunos.
4. Determinem a frequência relativa para cada jogador.
(Utilizando o total) O que nos dizem estas frequências?

5. Conseguem mostrar realmente qual o jogador que está em
vantagem? A ou B?
Total

Será a soma “2” tão fácil de acontecer como a “7”?

Sair 3 num dado e 4 no outro é o mesmo que sair 4 no primeiro e 3 no segundo?
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Jogador B

6. Identifiquem os dados (com cores por exemplo) e escrevam todos os resultados possíveis,
através de uma tabela de dupla entrada.
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7. Organizem um quadro o número de casos favoráveis para cada resultado
Resultado
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Casos favoráveis
8. Podemos finalmente concluir se há algum jogador em vantagem.

APROXIMAÇÃO FREQUENCISTA DE PROBABILIDADE
Define-se probabilidade (definição frequencista) de um acontecimento A e representa-se por P(A)
como sendo o valor obtido para a frequência relativa da realização de A, num grande número de
repetições da experiência aleatória.

DEFINIÇÃO CLÁSSICA DE PROBABILIDADE OU DE LAPLACE
Dado o espaço de resultados E constituído por um número finito n de elementos, todos eles
igualmente possíveis, define-se Probabilidade de um acontecimento A e representa-se por P(A),
como sendo a razão entre o número de resultados favoráveis a A (resultados que compõem A) e o
número de resultados possíveis (resultados que constituem E)

P(A ) 

nº casos favoráveis A
nº casos possíveis
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