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Probabilidade Elementar 
 

Fundamentos 
 

A tabela a seguir apresenta freqüências associadas a classes de níveis de colesterol no soro de uma 

amostra de homens saudáveis com idades entre 40 e 59 anos. A distribuição é simétrica e unimodal, 

com moda no intervalo 220 ├ 240 mg/100 ml. Da coluna de freqüências acumuladas percentuais, 

vemos que 50 % dos indivíduos da amostra têm nível de colesterol no soro abaixo de 240 mg/100 

ml. 

Tabela de freqüências dando níveis de colesterol no soro para uma amostra de 1349 homens 
saudáveis com idades entre 40 e 59 anos. 

Nível de Colesterol 
no Soro (mg/100 

ml) 
Freqüência Freqüência Relativa 

Porcentual (%) 

Freqüência 
Acumulada 

Porcentual (%) 
120 ├ 140 13 1,0 1,0 
140 ├ 160 27 2,0 3,0 
160 ├ 180 47 3,5 6,5 
180 ├ 200 126 9,3 15,8 
200 ├ 220 196 14,5 30,3 
220 ├ 240 266 19,7 50,0 
240 ├ 260 250 18,5 68,5 
260 ├ 280 169 12,5 81,0 
280 ├ 300 124 9,2 90,2 
300 ├ 320 61 4,5 94,7 
320 ├ 340 39 2,9 97,6 
340 ├ 360 16 1,2 98,8 
360 ├ 380 8 0,6 99,4 
380 ├ 400 5 0,4 99,8 
400 ├ 420 0 0,0 99,8 
420 ├ 440 1 0,1 99,9 
440 ├ 460 0 0,0 99,9 
460 ├ 480 1 0,1 100,0 

Total 1349 100,0  
Adaptado de: Circulation, 16, pg. 227, 1957. 
 
Selecionando aleatoriamente um indivíduo desta amostra de 1349 homens saudáveis, qual a 

probabilidade de que o seu nível de colesterol no soro esteja no intervalo 160 ├ 180 mg/100 ml? 

Pela tabela, vemos que há 47 das 1349 pessoas com nível de colesterol no soro dentro desta faixa. 

Logo, a probabilidade de selecionarmos um desses 47 é: 

 035,0
1349

47
=  

(ou multiplicando por 100 para converter para porcentagem: 3,5%). 
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Observe que o valor da probabilidade percentual é o mesmo que o mostrado na coluna de 

freqüências relativas percentuais da tabela, associado à classe 160 ├ 180 mg/100 ml. 

 
Este exemplo ilustra a definição mais simples de probabilidade: 
 
 
A probabilidade P de que um resultado particular ocorra é dada pelo número de vezes que o 

resultado pode ocorrer dividido pelo número total de resultados possíveis. 

 
Observe que a coluna das freqüências relativas percentuais da tabela tem como soma 100. Se 

tivéssemos feito uma coluna para as freqüências relativas, veríamos que a sua soma seria igual a 1. 

Daí decorre uma propriedade fundamental das probabilidades: Qualquer valor de uma probabilidade 

será sempre um número entre 0 e 1 (0 e 100 para probabilidades percentuais) e a soma total das 

probabilidades dos possíveis resultados de uma dada situação vale 1. 

 

Um outro problema um pouco diferente é o seguinte: se selecionássemos aleatoriamente um homem 

saudável com idade entre 49 e 50 anos da população da qual a amostra de 1349 homens foi tomada, 

qual a probabilidade de que o seu nível de colesterol no soro seja menor do que 200 mg/100 ml? 

Olhando para a coluna das freqüências acumuladas percentuais da tabela, vemos que a resposta é 

15,8 % (ou p = 0,158).  

 

O problema com esta pergunta é saber se a amostra de 1349 homens saudáveis representa 

adequadamente a população da qual ela foi escolhida. Se ela representa, pode-se utilizar a tabela 

para responder questões de probabilidade tanto sobre a amostra de 1349 homens como sobre a 

população que ela representa. 

 

Vimos como calcular a probabilidade de um único evento. E como fazer para calcular a 

probabilidade de dois ou mais eventos? Seja ainda a tabela dada acima. Qual a probabilidade de que 

uma pessoa escolhida aleatoriamente da amostra tenha nível de colesterol no soro, ou abaixo de 160 

mg/100 ml ou acima de 340 mg/100 ml?  

 

Com esta pergunta, quer-se saber a probabilidade de se escolher uma das 13 + 27 = 40 pessoas com 

nível de colesterol no soro abaixo de 160 mg/100 ml ou uma das 16 + 8 + 5 + 1 + 1 = 31 pessoas 

com nível de colesterol no soro acima de 340 mg/100 ml.  

 

 

Portanto, a probabilidade desejada é: 
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052,0023,0029,0
1349
31

1349
40

=+=+=P . 

Inversamente, podemos dizer que há 5,2 % de chances de que uma pessoa selecionada ao acaso das 

1349 pessoas da amostra pertença a um dos dois grupos especificados. 

 

Note que as duas condições especificadas não podem ser satisfeitas por uma pessoa ao mesmo 

tempo. Uma pessoa com nível de colesterol no soro abaixo de 160 mg/100 ml não pode, ao mesmo 

tempo, ter nível de colesterol no soro acima de 340 mg/100 ml.  

 

Quando duas ou mais condições não podem existir ao mesmo tempo, dizemos que elas são 

mutuamente exclusivas. 

 

Quando dois eventos são mutuamente exclusivos, a probabilidade de que, ou um, ou o outro ocorra 

é dada pela soma das probabilidades individuais. Simbolicamente, se os eventos A e B forem 

mutuamente exclusivos: 

 

)B()A()Bou A ( PPP += . 

 

Quando eventos não forem mutuamente exclusivos, mas puderem ocorrer simultaneamente deve-se 

levar em conta a probabilidade de sua ocorrência conjunta na hora de calcular P(A ou B). Para 

ilustrar um caso deste tipo, vejamos o seguinte exemplo: 

 

Tabela Hipotética: Dados sobre pessoas que freqüentaram ou não um certo bar da cidade e que 

tiveram ou não infecção alimentar. 

 
Com Infecção 

Alimentar 

Sem Infecção 

Alimentar 
Total 

Freqüentou o bar 52 18 70 

Não freqüentou  

o bar 
9 21 30 

Total 61 39 100 

 

Pergunta: Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada aleatoriamente da população 

representada pela amostra de 100 pessoas acima tenha, ou freqüentado o bar, ou ficado com 
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infecção alimentar, ou ambos? A palavra ambos foi usada porque uma pessoa pode satisfazer às 

duas condições simultaneamente. 

 

Seja A o evento em que uma pessoa selecionada tenha freqüentado o bar. Então, P(A) = 70/100 = 

0,7.  

 

Seja B o evento em que uma pessoa selecionada tenha infecção alimentar. Então P(B) = 61/100 = 

0,61.  

 

Destas duas probabilidades calculadas, vemos que P(A ou B) não é igual a P(A) + P(B), pois P(A) 

+ P(B) = 0,7 + 0,61 = 1,31 > 1 (impossível, pois P(A) + P(B) é uma probabilidade). 

 

O que aconteceu aqui é que as pessoas que freqüentaram o bar e que ficaram com infecção 

alimentar foram contadas em dobro na hora de calcular P(A ou B). Elas foram incluídas uma vez 

entre as pessoas que freqüentaram o bar (52 + 18) e outra vez entre as pessoas que tiveram infecção 

alimentar (52 + 9).  

 

Como essas 52 pessoas que freqüentaram o bar e ficaram com infecção alimentar foram contadas 

em dobro, deve-se subtrair uma vez o seu número para se obter o resultado correto: 

79,052,061,07,0
100
52

100
61

100
70)B eA ()B()A()Bou  (

=−+=

=−+=−+= PPPAP
 

 

Esta é a fórmula mais geral para se calcular a probabilidade de A ou B ou ambos, e é conhecida 

como a regra da adição das probabilidades. 

 

Nota sobre o uso das expressões "ou" e "ou A ou B ou ambos". No português do dia-a-dia, utiliza-se 

a expressão "ou" com dois significados distintos: 1) No sentido exclusivo, que conota "A ou B, mas 

não ambos", como quando uma namorada diz ao seu namorado paquerador: "ou ela ou eu"; 2) no 

sentido inclusivo, que conota "A ou B ou ambos", como quando um amigo fala para o outro: 

"gostaria de namorar uma estudante universitária ou uma moça que trabalhe". Se ele encontrar uma 

estudante universitária que trabalhe, ele não vai recusá-la Em geral, o contexto da frase é suficiente 

para que entendamos o significado desejado.  
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Em probabilidade, porém, a palavra "ou" tem sempre o sentido inclusivo. Em outras palavras, "A ou 

B" e "A ou B ou ambos" são equivalentes e podem ser usadas indistintamente. Por ser mais curta, 

prefere-se sempre utilizar a expressão "A ou B". 

 

Por exemplo, um gerente de uma empresa quer saber a probabilidade de encontrar um candidato 

num exame de seleção que tenha feito PhD no exterior ou que fale três línguas estrangeiras. Este 

“ou” é o inclusivo. 

 

Para facilitar as contas em um caso em que os eventos podem satisfazer mais de uma condição ao 

mesmo tempo, é conveniente utilizarmos os Diagramas de Venn da Teoria dos Conjuntos. Para o 

exemplo dos que freqüentaram o bar e tiveram infecção alimentar teríamos um diagrama como o 

dado abaixo: 

 

 
 

Outro problema de importância ocorre quando queremos saber a probabilidade de ocorrência de um 

evento sabendo que ele pertence a um subgrupo da população que satisfaz certa condição. Com este 

problema aparece o conceito de probabilidade condicional. 

 

Voltemos à tabela dada anteriormente sobre os níveis de colesterol no soro de homens saudáveis. 

Suponhamos que a seguinte pergunta nos tenha sido feita: “Se sabemos que uma pessoa selecionada 

ao acaso do grupo de 1349 homens saudáveis tem nível de colesterol no soro abaixo de 240 mg/100 
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ml, qual é a probabilidade de que o seu nível de colesterol no soro esteja entre 120 e 140 mg/100 

ml”?  

 

Olhando para a tabela, vemos que 266 + 196 + 126 + 47 + 27 +13 = 675 pessoas satisfazem a 

condição de ter nível de colesterol no soro abaixo de 240 mg/100 ml. Vemos também que apenas 13 

dessas pessoas têm nível de colesterol no soro na faixa que vai de 120 a 140 mg/100 ml. Portanto, a 

probabilidade desejada é: 

019,0
675
13

==P . 

Simbolicamente, seja A o caso em que uma pessoa selecionada ao acaso tenha nível de colesterol 

no soro abaixo de 240 mg/100 ml e B o caso em que a pessoa selecionada tenha também nível de 

colesterol no soro entre 120 e 140 mg/100 ml. Temos, então: 

019,0
675
13)A/B( ==P , 

que deve ser lido “a probabilidade de que B ocorra dado que A ocorreu é igual a 0,019”.  

 

Podemos também verificar da tabela o seguinte, com A e B tendo os mesmos significados definidos 

acima: 

 

       . 
)A(

)B eA (=
1349

675
1349

13
=

675
13)B/A(       

         
1349

13)B eA (              e              
1349
675)A(

P
PP

PP

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=⇒

⇒==

 

 

 

Esta fórmula dá a maneira de se calcular a probabilidade condicional P(B/A) conhecendo-se P(A) e 

P(A e B).  

 

A fórmula para a probabilidade condicional, 
)A(

)B eA ()B/A(
P
PP = , pode ser rearranjada 

multiplicando-se ambos os lados por P(A), resultando em: 
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)A().B/A()B eA ( PPP = . 

 

Em palavras: A probabilidade de que dois eventos, A e B, ocorram juntos é igual à probabilidade 

condicional de que B ocorra dado que A ocorreu, vezes a probabilidade de que A ocorra.  

 

Esta fórmula para a probabilidade conjunta de dois eventos é conhecida como a regra da 

multiplicação das probabilidades. 

 

Retornemos agora à tabela sobre casos de infecção alimentar de pessoas que freqüentaram ou não 

um bar da cidade. Para uma pessoa selecionada aleatoriamente da amostra, qual é a probabilidade 

de que ela tenha freqüentado o bar (evento A) e de que esteja com infecção alimentar (evento B)? 

52,0
100
52)B eA ( ==P . 

Usando este resultado, podemos checar a validade da regra da multiplicação das probabilidades. 

Temos que: 

70
52)B/A( =P . 

Temos também que:  

100
70)A( =P . 

Logo, pela regra da multiplicação das probabilidades: 

52,0
100
52

100
70

70
52)A().B/A()B eA ( ==⋅== PPP , 

 

 

como esperado. Note que há uma simetria inerente à regra da multiplicação: 

 

)A().B/A()B().A/B()A e B()B eA ( PPPPPP === , 

 

ou seja, A e B = B e A.  
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Independência	
 

Se a ocorrência de um evento B não é, de maneira alguma, afetada pela ocorrência de um evento A, 

dizemos que os dois eventos são independentes. Simbolicamente: 

 

Se P(B/A) = P(B), então A e B são independentes. 

 

Podemos exemplificar o conceito de independência da seguinte maneira: Suponhamos que vamos 

estudar a ocorrência de dois tipos de doenças, D1 e D2, em uma população. Sabemos que D1 é muito 

mais freqüente em mulheres do que em homens e que D2 ocorre com igual freqüência nos dois 

sexos. Por exemplo, D1 pode ser câncer de mama (existe uma pequena fração dos casos de câncer 

de mama que ocorre em homens) e D2 pode ser malária. Se perguntarmos qual a probabilidade de 

que uma pessoa selecionada ao acaso da população tenha a doença D1 dado que a pessoa é do sexo 

feminino, teríamos que calcular esta probabilidade usando a fórmula da probabilidade condicional: 

 

)Mulher(
)Mulher e D(Mulher)/D( 1

1 P
PP = . 

Agora, se perguntarmos qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população 

tenha a doença D2 dado que ela é um mulher, sabemos que o fato de ela ser do sexo feminino não 

afeta em nada a probabilidade de ela ter essa doença. Logo: 

)D()Mulher/D( 22 PP = . 

Pode ser que a doença D2 seja muito mais freqüente entre pessoas que moram em uma região 

específica, por exemplo, a malária é muito mais freqüente entre pessoas que moram na Região 

Norte do país do que nas demais regiões. Então, se perguntarmos qual a probabilidade de que uma 

pessoa selecionada ao acaso tenha a doença D2 dado que ela more na região específica, 

independentemente do seu sexo, teríamos que usar a fórmula da probabilidade condicional: 

)Específica Região(
)Específica Região e D()Específica Região/D( 2

2 P
PP = . 

 

Pode-se mostrar para dois eventos independentes e com probabilidades não nulas que: 

)A()A/B(       )B()B/A( PPPP =⇒= , 

ou seja, B ser independente de A implica que A também é independente de B. Para o exemplo 

acima: 
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)Mulher()D/Mulher( 2 PP = , 

mas 

)Mulher()D/Mulher( 1 PP ≠ . 

 

Quando dois eventos são independentes, o cálculo da sua probabilidade conjunta fica muito 

simples. Sejam A e B dois eventos independentes. Então: 

 

)B().A()B().A/B()B eA ( PPPPP == . 

 

A probabilidade de que dois eventos independentes ocorram conjuntamente é dada pelo produto das 

suas probabilidades individuais. Por exemplo, se no exemplo anterior soubéssemos que P(Mulher) 

= 0,50 e que P(D2) = 0,015, a probabilidade conjunta de que uma pessoa selecionada aleatoriamente 

da população seja mulher e tenha a doença D2 seria: 

 

0075,0015,05,0)D()Mulher()D eMulher ( 22 =⋅=⋅= PPP  

 

Ainda sobre probabilidade condicional, pode-se considerar o caso em que existem três eventos, A, 

B e C. Neste caso escreve-se: 

 

)C e A/B()B/C()C()C e B eA ( PPPP =  

 

Como um exemplo de aplicação da fórmula acima, suponhamos que uma doença D seja mais 

freqüente em mulheres e em pessoas que tenham ou já tenham tido alguém na família com a mesma 

doença. Suponhamos que as seguintes probabilidades nos tenham sido dadas: 

 

 

P(D na Família) = 0,01 (1% das pessoas da população têm ou tiveram alguém na família com a 

doença D); 

 

P(D/Mulher e D na Família) = 0,61 (61% das mulheres que têm ou já tiveram alguém na família 

com a doença D têm a doença D); 

 

Então: 
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.61.0P(M/DF)01,0                                                
)DF e D/M()M/DF()DF()Família na D eMulher  e D(

⋅⋅=

=××= PPPP
 

Resta saber o valor de P(M/DF), Ora, o sexo de uma pessoa não depende do fato de a doença D 

ocorrer ou já ter ocorrido na sua família.  Pense, por exemplo, num caso em que se fale de uma 

pessoa cuja avó paterna e duas tias morreram de câncer de mama. Qual é o sexo da pessoa? 

Obviamente, não depende das tias e da avó que tiveram câncer de mama. Logo, 

P(M)P(M/DF) = . 
 
A probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população seja mulher é, 

*
o

o

5078,0
Homens + Mulheres de 
População na  Mulheres de )M( ==

N
NP . 

Portanto, 

%)31,0(   0031,061,05078.001,0)DF e M e D( =⋅⋅=P . 

 

Quando os três eventos, A, B e C, forem independentes temos: 

)C()B()A()C e B eA ( PPPP ⋅⋅= . 

Em geral, para N eventos temos a fórmula: 

).1-N e ... D e  C e B eN/A ( ...
 ... )C e B eD/A ()B eC/A ()B/A()A()N e ... e D e C e B eA (

P
PPPPP

⋅

⋅⋅⋅⋅=
 

e quando eles forem independentes: 

 

).N()1-N( ... )D()C(B)()A()N e ... e D e C e B eA ( PPPPPPP ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ________

____________________________________________ 
*Fonte: IBGE, 2000 (http://www.ibge.gov.br/) 

 

Exemplo: A Fome no Brasil 

 

Em maio de 2006 o IBGE divulgou os resultados de uma pesquisa feita sobre a segurança e a 

insegurança alimentar no Brasil. O conceito de segurança alimentar utilizado pelo IBGE, inspirado 

em metodologia internacional adotada em outros países, contempla pessoas ou famílias que não 

sofrem restrições na quantidade ou na qualidade dos alimentos e não temem qualquer mudança 

deste cenário. Já a insegurança alimentar é medida em níveis que variam desde a preocupação de 
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que o alimento acabe antes que haja dinheiro para a reposição até chegar ao ponto mais grave, em 

que a família passa a sofrer restrição na disponibilidade de comida. São pessoas que deixam de 

comer "um ou dois dias", "alguns dias" ou "quase todos os dias", por absoluta falta de dinheiro para 

a compra de alimentos, e que, ademais, sofrem psicologicamente pela falta de garantia de que não 

passarão mais fome.  

 

Desta forma, o IBGE classificou a população brasileira em duas grandes classes: (1) pessoas sem 

insegurança alimentar; e (2) pessoas com insegurança alimentar. As pessoas da segunda classe, por 

sua vez, foram classificadas em três subgrupos: (a) pessoas com insegurança alimentar leve; (b) 

pessoas com insegurança alimentar moderada; e (c) pessoas com insegurança alimentar grave.  

 

O resultado da pesquisa saiu publicado em vários jornais. A figura a seguir mostra o infográfico que 

foi publicado na edição de 18 de maio de 2006 do jornal O Estado de S. Paulo: 
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Baseado nas informações fornecidas no infográfico, responda às seguintes questões: 

 

a) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

segurança alimentar? 

b) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar? 

c) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar leve dado que ela tem insegurança alimentar? 

d) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar moderada dado que ela tem insegurança alimentar? 

e) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar grave dado que ela tem insegurança alimentar? 

f) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar grave? 

g) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar grave dado que ela tem idade entre 0 e 4 anos? 

h) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar grave dado que ela tem idade entre 5 e 17 anos? 

i) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar grave dado que ela tem idade entre 18 e 49 anos? 

j) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar grave dado que ela tem idade entre 50 e 64 anos? 

k) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar grave dado que ela tem mais de 65 anos? 

l) O infográfico diz que a população brasileira é de 182 milhões de pessoas. Este é um valor 

arredondado. Porém, as informações estatísticas do infográfico permitem que se calcule o 

valor exato do tamanho da população. Qual é esse valor? 

m)  Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira seja 

negra ou parda dado que ela tem insegurança alimentar grave? 

n) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira seja 

branca dado que ela tem insegurança alimentar grave? 

o) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira seja 

negra ou parda e tenha insegurança alimentar grave? 
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p) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar grave dado que ela é negra ou parda? 

q) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira seja 

branca e tenha insegurança alimentar grave? 

r) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar grave dado que ela é branca? 

 

Respostas:  

Considerando:  

- SA = ter segurança alimentar; 

- IA = ter insegurança alimentar; 

- IAL = ter insegurança alimentar leve; 

- IAM = ter insegurança alimentar moderada; 

- IAG = ter insegurança alimentar grave; 

- 0-4 = ter idade entre 0 e 4 anos; 

- 5-17 = ter idade entre 5 e 17 anos; 

- 18-49 = ter idade entre 18 e 49 anos; 

- 50-64 = ter idade entre 50 e 64 anos; 

- 65+= ter idade igual a 65 anos ou mais; 

- NP = ser negro ou pardo; 

- B = ser branco. 

 

a) P(SA) = 0,602; 

b) P(IA) = 0,398; 

c) P(IAL|IA) = 0,453; 

d) P(IAM|IA) = 0,354; 

e) P(IAG|IA) = 0,193; 

f) P(IAG) = P(IAG e IA) = P(IAG|IA)P(IA) = 0,193.0,398 = 0,0768; 

g) P(IAG|0-4) = 0,103; 

h) P(IAG|5-17) = 0,103; 

i) P(IAG|18-49) = 0,066; 

j) P(IAG|50-64) = 0,062; 

k) P(IAG|65+) = 0,046 

l) O infográfico diz que o total de pessoas com IAG é de 13.929.331. Isso corresponde a 

0,0768 da população brasileira. Logo, 
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13.929.331 – 0,0768 

        x        –        1 

 

 

          ⇒ 

 

490.371.181
0768,0
331.929.13

==x  

m) P(NP|IAG) = 0,724; 

n) P(B|IAG) = 0,273; 

o) P(NP e IAG) = P(NP|IAG).P(IAG) = 0,724.0,0768 = 0,0556; 

p) 
)(

0556,0
)(

)()|(
NPPNPP

NPeIAGPNPIAGP == . Estimando a proporção de negros e pardos na 

população brasileira como ~ 0,7, ;0794,0
7,0
0556,0)|( ==NPIAGP  

q) P(B e IAG) = P(B|IAG).P(IAG) = 0,273.0,0768 = 0,0209; 

r) .0697,0
3,0
0209,0

)(
0209,0

)(
)()|( ====

BPBP
BeIAGPBIAGP  

 


