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Probabilidade Elementar: Novos Conceitos 
 
Vamos começar com algumas definições: 

Experimento: Qualquer processo ou ação bem definida que tenha um conjunto de resultados 

possíveis. 

Exemplos: 

1) Lançamento de um dado; 

2) Verificar se a placa-mãe de um microcomputador pifa nos primeiros seis meses de uso; 

3) Processo de privatização de um banco público sendo cobiçado por vários bancos privados. 

Espaço Amostral: Conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. 

Exemplos: 

1) Lançamento do dado: {1, 2, 3, 4, 5, 6}; 

2) Placa-mãe pifar nos primeiros seis meses: {sim, não}; 

3) Banco privado que compra o banco público: {Bradesco; Itaú; Unibanco; HSBC; ABN Amro; 

Santander; Citibank}. 

Evento: Resultado específico do experimento, ou uma coleção deles. 

Exemplos:  

1) Obter o valor 6 ao lançar um dado; 

2) Obter a soma 9 ao lançar dois dados (note que o espaço amostral para este caso é diferente do de 

apenas um dado lançado); 

3) Placa-mãe quebrar depois de seis meses de uso; 

4) Compra do banco público pelo HSBC;  

Probabilidade: Função P definida sobre o espaço amostral que atribui a cada evento A do espaço 

amostral um valor P(A) no intervalo [0,1] tal que a soma das probabilidades de todos os eventos do 

espaço amostral seja igual a 1. 

 

Existem três diferentes maneiras de se definir como obter o valor da probabilidade de um evento. 

Na aula anterior usamos apenas uma delas, que é a chamada definição freqüentista do conceito de 

probabilidade. 
 

Definição freqüentista ou empírica de probabilidade: 

Se pudermos repetir (ou observar) um experimento um grande número de vezes e registrarmos 

quantas vezes um evento A ocorre, então: 
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oexperiment do repetições de  totalNúmero
ocorreA  que em  vezesde Número)( =AP . 

 

Uma outra maneira de se definir probabilidade é a seguinte. 

 

Definição clássica ou a priori de probabilidade: 

Se um experimento tiver N possíveis resultados, todos diferentes (mutuamente exclusivos) e 

igualmente prováveis, e se um evento A puder ocorrer em S das N diferentes maneiras, então: 

 

N
SAP ==

oexperiment do resultados possíveis de  totalNúmero
ocorrer podeA  como maneiras de Número)( . 

 

Considerando apenas estas duas definições de probabilidade, vemos que há uma diferença 

fundamental entre elas: a primeira requer que um experimento seja realizado um grande número de 

vezes para que se possa calcular a probabilidade de um evento. Já a segunda não necessita da 

realização de qualquer experimento. Basta que consigamos calcular de quantas maneiras possíveis 

um dado evento A pode ocorrer em N repetições de um experimento. 

 

A definição clássica é chamada a priori porque não exige que se faça um experimento real para que 

as probabilidades sejam calculadas. Ela, no entanto, requer que os possíveis eventos sejam 

equiprováveis, o que nem sempre é verdade.  

 

Por exemplo, dos três exemplos de experimento dados (lançamento de um dado, placa-mãe pifar e 

banco privado comprar banco público), ela só poderia ser aplicada ao primeiro, que é o único cujos 

possíveis resultados podem ser considerados, a priori, como equiprováveis. Por exemplo, supondo 

que um dado não é viciado, a probabilidade de tirarmos um 6 ao lançá-lo é, pela definição clássica: 

 

6
1

oexperiment do resultados possíveis de  totalNúmero
ocorrer pode 6 como maneiras de Número)6( ==P . 

 

Um outro problema com a definição clássica de probabilidade é que, em muitos casos práticos, é 

bastante complicado calcular de quantas maneiras diferentes um dado evento pode ocorrer. 

 

Em aplicações práticas, costuma-se usar a definição freqüentista de probabilidade, que é a que foi 

usada na aula anterior. Como ela está baseada na repetição de um experimento por um grande 



Estatística Aplicada à Educação– Antonio Roque – Aula 7 continuação 

 3 

número de vezes, ela não requer que os possíveis resultados sejam igualmente prováveis. A 

probabilidade de um evento “virá”, empiricamente, após a repetição do experimento por N vezes. 
 

Quando se usa a definição freqüentista para o cálculo da probabilidade de um evento no caso em 

que os resultados possíveis são igualmente prováveis (como o do dado não viciado, por exemplo), o 

que se espera é que, após um grande número de repetições, o valor de P(A) obtido pelo método 

empírico se aproxime do valor de P(A) previsto pela definição a priori.  

 

Quando lançamos um dado não viciado 60 vezes, não vamos obter o valor 3 em exatamente 10 

delas. Iremos obtê-lo em um número diferente de vezes, que pode ser maior ou menor que 10. Já se 

lançarmos um dado 6000 vezes, ainda não vamos obter o 3 em exatamente 1000 delas, mas o 

número de vezes em que o 3 sairá, dividido por 6000, deverá estar mais próximo de 1/6 do que o 

número de vezes em que o 3 saiu em 60 lançamentos dividido por 60. Esta propriedade constitui a 

chamada lei dos grandes números. 

 

Lei dos Grandes Números: Se se repete um experimento cujos resultados possíveis são 

equiprováveis por um número muito grande de vezes, a probabilidade de se obter o evento A dada 

pela definição freqüentista se aproxima da probabilidade dada pela definição clássica. 

 
A imposição de que os eventos sejam igualmente prováveis é fundamental para que esta lei seja 

observada. Por exemplo, o zoólogo inglês Walter F. R. Weldon lançou um dado 49.152 vezes e 

obteve os valores 4, 5 ou 6 em 25.145 vezes (um número maior que 24.576, a metade do número de 

lançamentos). Isto sugere que o dado era viciado. 

 

Voltando aos três exemplos de experimento dados no início da aula, vemos que a definição clássica 

de probabilidade se aplica bem ao problema do lançamento do dado, mas encontra dificuldades em 

tratar os problemas da placa-mãe e da privatização do banco público, pois os eventos possíveis não 

são igualmente prováveis. 

 

A definição freqüentista pode ser usada para o cálculo das probabilidades nos problemas do 

lançamento do dado e da placa-mãe, porém ela não pode ser aplicada ao caso da privatização do 

banco. 

 

Pode-se lançar um dado um número enorme de vezes para se calcular a probabilidade de sair um 4: 
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dado do slançamento de  totalNúmero
ocorreu 4 o que em  vezesde Número)4( =P . 

 

Pode-se também fabricar um grande número de placas-mãe, todas iguais, colocá-las em 

funcionamento em microcomputadores e esperar seis meses para ver quantas delas pifam dentro 

desse período. A probabilidade de uma placa-mãe pifar nos primeiros seis meses de uso será: 
 

produzidas mãe-placas de  totalNúmero
meses seis empifou  mãe-placa uma que em  vezesde Número)pifar( =P  

 

É assim que as indústrias fazem para calcular as probabilidades de tempo de duração dos seus 

produtos (e determinar períodos de garantia dentro dos quais poucos produtos apresentem 

problemas J). 
 

No entanto, não se pode repetir o leilão de privatização de um banco mais de uma vez para ver em 

quantas delas o banco A faz a compra, em quantas delas o banco B faz a compra etc. O leilão de 

privatização de um banco é um evento único, cujos resultados possíveis não são equiprováveis. 
 

Uma terceira maneira de se conceituar probabilidade é a seguinte: 
 

Definição subjetiva de probabilidade: 

A probabilidade de que um evento A ocorra como resultado de um dado experimento reflete o grau 

de crença na ocorrência de A. 

 

Esta definição, embora possa parecer muito vaga e subjetiva (mas este é o nome dela!), é 

considerada por muitos estatísticos como a mais adequada de todas.  

 

A definição subjetiva assume que a atribuição de uma probabilidade (um número) à ocorrência de 

um evento sobre o qual não se tem 100% de certeza é algo que, no fundo, depende da nossa 

ignorância sobre ele e do que “achamos” que possa acontecer em função de eventos similares no 

passado e do estado atual das variáveis que julgamos ter algum envolvimento com a ocorrência do 

evento. 

 

A definição subjetiva de probabilidade é a única das três que pode ser aplicada a todos os exemplos 

dados, inclusive ao da privatização do banco. Na verdade, ela pode ser aplicada a qualquer 

experimento possível ou imaginável.  
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Note que, embora ela se baseie na opinião pessoal de alguém sobre um dado fenômeno, ela ainda é 

uma definição de probabilidade, ou seja, a probabilidade dada subjetivamente para a ocorrência de 

um evento deve ser um número maior que e a soma das probabilidades atribuídas a todos os eventos 

diferentes possíveis deve ser igual a 1. 
 

Em princípio, a definição subjetiva de probabilidade parece ter pouca utilidade prática quando 

comparada com as definições clássica e freqüentista. Pelo menos estas duas últimas definições nos 

dão regras claras sobre como calcular probabilidades. Já a definição de probabilidade como um 

“grau de crença” parece ser muito vaga para ter alguma utilidade (não-científica, diriam alguns).  

 

No entanto, existe uma ferramenta da teoria das probabilidades, a chamada de regra de Bayes, que 

permite a construção de todo um ramo da Teoria das Probabilidades, com regras e procedimentos 

bastante sólidos do ponto de vista matemático, baseado na definição subjetiva de probabilidade. 

Este ramo é a chamada Inferência Bayesiana, que se transformou nos anos recentes em uma das 

principais áreas de pesquisa em estatística e suas aplicações. Não vamos nos aprofundar na 

inferência bayesiana aqui, mas vamos apresentar a regra de Bayes mais para a frente nesta aula e 

dar alguns exemplos de sua utilização. Antes disso, vejamos alguns exemplos de probabilidade 

elementar. 

 

Exemplos sobre Probabilidade Elementar 

 

1. Suponha que você tenha três livros diferentes, vamos chamá-los de A, B e C. Você pede para 

um amigo colocá-los um ao lado do outro em sua estante. Qual a probabilidade de que a ordem 

em que eles sejam colocados seja ABC? 

 

A primeira coisa a fazer é determinar o espaço amostral para o problema. Como os livros podem ser 

colocados em qualquer ordem e cada uma delas corresponde a um evento diferente (pois a ordem 

importa neste caso), o espaço amostral é 

{ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA}. 

Notem que o espaço amostral é composto por seis elementos, a permutação dos três livros (a 

permutação de n objetos é composta por n! elementos). Portanto, a probabilidade de que os livros 

tenha sido colocados na seqüência ABC é P(ABC) = 1/6. 
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2. Considere o experimento de jogar uma moeda repetidas vezes.  Estamos interessados no 

número de vezes que temos que jogar a moeda até sair a primeira cara. Qual é o espaço amostral 

para esse caso? Ele satisfaz a condição de que a soma das probabilidades dos seus eventos é 1? 

 

A cara pode sair logo na primeira vez que jogamos a moeda. Mas ela pode sair na segunda, ou na 

terceira, ou na quarta etc. Teoricamente, podemos ter que jogar a moeda um número infinito de 

vezes até que saia a primeira cara (pense numa moeda viciada que tenha uma probabilidade muito 

baixa de cair com a face cara para cima). Portanto, o espaço amostral para este caso tem infinitos 

elementos: 

{1, 2, 3, 4, ... }. 

Será que é possível definir uma função probabilidade para os elementos desse espaço amostral? 

Vamos supor que a probabilidade de sair uma cara é p, de maneira que a de sair uma coroa é 1 – p. 

Dessa maneira, a probabilidade de que saia cara na primeira jogada é P(1) = p. Já a probabilidade de 

que saia cara na segunda jogada é P(2) = (1 – p) p. A de sair cara na terceira jogada é P(3) = (1 – 

p)(1 – p)p = (1 – p)2p. Portanto, a probabilidade de sair cara na quarta jogada é P(4) = (1 – p)3p e, 

generalizando, a de sair cara na n-ésima jogada é 

P(n) = (1 – p)n – 1p. 

Para que esses valores definam uma função de probabilidade, temos que mostrar que a soma de 

todas as probabilidades vale 1, 

 

P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + .... + P(n) + ... = 1. 

 

Substituindo as expressões  para P(i), 

P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + .... + P(n) + ... = p + p(1 – p) + p(1 – p)2 + p(1 – p)3 + … =  

= p[1 + (1 – p) + (1 – p)2 + (1 – p)3 + … (1 – p)n - 1 + ... ]. 

A soma 1 + (1 – p) + (1 – p)2 + (1 – p)3 + … (1 – p)n - 1 + ... é um exemplo de uma série 

geométrica. Pode-se mostra que, quando |1 – p| < 1,  

1 + (1 – p) + (1 – p)2 + (1 – p)3 + … (1 – p)n - 1 + ... = .1
)1(1

1
pp

=
−−

 

Logo, 

P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + .... + P(n) + ... = .11. =
p

p  

Portanto, a função P(i) definida para este caso é uma função de probabilidade. Este exemplo mostra 

que é possível definir funções de probabilidade mesmo para espaços amostrais infinitos. P(1) + P(2) 

+ P(3) + P(4) + .... + P(n) + ... = 
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3. Um problema famoso em probabilidades é o chamado “Problema de Monty Hall”. Ele deve o 

seu nome a um apresentador de televisão norte-americano chamado Monty Hall (uma espécie 

de Sílvio Santos americano) que durante muitos anos teve um programa de desafios que 

oferecia milhões em prêmios (o programa se chamava Let’s Make a Deal). Não se sabe ao certo 

se o quadro no qual se baseia o problema realmente existiu no programa de Monty Hall (para 

maiores detalhes, ver o site http://math.ucsd.edu/%7Ecrypto/Monty/montybg.html), mas o fato 

histórico é que no dia 9 de setembro de 1990, um domingo, a seguinte questão apareceu na 

coluna dominical Ask Marylin (assinada por Marylin vos Savant, que está no Livro Guiness dos 

Recordes como tendo um dos QIs mais altos do mundo) em vários jornais norte-americanos: 

 

Suponha que você está em um programa de prêmios da televisão e lhe dão a opção de escolher 

três portas. Atrás de uma delas está um carro e atrás das outras duas estão bodes. Você escolhe 

uma das portas, por exemplo a No. 1, e o apresentador, que sabe o que está por trás das portas, 

abre outra porta, por exemplo a No. 3, em que está um bode. Ele então lhe pergunta: “Você 

quer mudar sua escolha para a porta No. 2? É vantajoso para você mudar de porta?”. 
 

A resposta de Marylin na coluna era que sim, é mais vantajoso mudar a escolha para a porta No. 

2. Isso causou uma avalanche de reações do público, muitos concordando e muitos discordando 

da resposta dada. O que você acha? É melhor mudar de escolha ou manter a inicial? 

 

Para ajudar a resolver o problema, é melhor começar construindo o espaço amostral com todos os 

eventos possíveis e suas respectivas probabilidades. Vamos chamar as três portas de A, B e C e 

vamos supor que o carro está atrás da porta A e que as outras duas portas escondem bodes. O 

espaço amostral para o problema pode ser obtido com a ajuda da tabela 3x3 abaixo. Os valores 

dentro de cada célula dão as probabilidades de que o evento respectivo ocorra. 

 Escolha do Apresentador 

 

 

Escolha do 

Candidato 

 A B C 

A 0 
6
1

2
1.

3
1

=  
6
1

2
1.

3
1

=  

B 
00.

3
1

=  0 
3
11.

3
1

=  

C 
00.

3
1

=  
3
11.

3
1

=  0 
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Cada evento corresponde a um par em que o primeiro elemento é a escolha do candidato e o 

segundo elemento é a escolha do apresentador. Por exemplo, o evento (A,B) corresponde à situação 

em que o candidato escolhe a porta A e o apresentador abre a porta B. 

 

Existem duas possibilidades para o candidato, mudar sua escolha inicial ou não mudar. Para o caso 

em que ele não muda, as probabilidades de que ele ganhe ou perca o carro são, respectivamente: 

P(ganhar) = P(A,B) + P(A,C) = .
3
1

6
1

6
1

=+  

P(perder) = P(B,C) + P(C,B) = .
3
2

3
1

3
1

=+  

Já para o caso em que ele muda, as probabilidades de que ele ganhe ou perca o carro são, 

respectivamente: 

P(ganhar) = P(B,C) + P(C,B) = .
3
2

3
1

3
1

=+  

P(perder) = P(A,B) + P(A,C) = .
3
1

6
1

6
1

=+  

Portanto, é mais vantajoso o candidato mudar. Você pode jogar este jogo online acessando um dos 

inúmeros sítios na Internet em que ele está disponível. Por exemplo: 

http://math.ucsd.edu/%7Ecrypto/Monty/monty.html. Faça uma busca no Google usando a expressão 

“Monty Hall Problem”. 

 

4. Suponha que você escolha aleatoriamente duas pessoas da população. Qual é a probabilidade de 

que as datas dos seus aniversários sejam diferentes? 

 

Seja A o evento em que as duas pessoas façam aniversário em datas diferentes. Qualquer que seja a 

data do aniversário da primeira pessoa, só existe uma possibilidade de a segunda pessoa fazer 

aniversário na mesma data. Portanto, a probabilidade de que as duas pessoas façam aniversário em 

datas diferentes é igual a todas as possibilidades menos essa em que a segunda pessoa faça 

aniversário exatamente na data de aniversário da primeira, 

.9973,0
365
11)( =−=AP  

 

5. Qual a probabilidade de que três pessoas escolhidas aleatoriamente façam aniversário em datas 

diferentes? 
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Vamos chamar o evento em que as três pessoas façam aniversário em datas diferentes de B. 

Podemos representar este evento como sendo resultado da ocorrência conjunta do evento A da 

questão anterior com o evento “a terceira pessoa não faz aniversário em uma data que coincide com 

as das duas primeiras pessoas”. Chamando a este terceiro evento de A1, podemos escrever: 

P(B) = P(A1 e A) = P(A1 | A).P(A). 
A probabilidade condicional P(A1 | A) é a probabilidade de que, dado que dois dias já foram 

marcados no calendário, um terceiro dia escolhido aleatoriamente não seja igual a um deles. Esta 

probabilidade é (todas as possibilidades menos as duas já marcadas): 

.
365
21)|( 1 −=AAP    

Combinando esta expressão com a que já obtivemos na questão anterior: 

.9918,0
365
11.

365
21)().|()( 1 =⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −== APAAPBP  

 

6. Em um grupo de n pessoas escolhidas aleatoriamente, qual a probabilidade de que não hajam 

datas de aniversário iguais? 

 

Na questão (4), obtivemos a resposta para essa questão quando n = 2:  

.
365
11)2 com diferentes datas( −==nP  

Na questão (5), obtivemos a resposta para essa questão quando n = 3: 

.
365
11.

365
21)3 com diferentes datas( ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −==nP  

Podemos agora generalizar para um n qualquer: 

.
365
11.

365
21..

365
21.

365
11)qualquer  com diferentes datas( ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
−= !

nnnP  

 

Por exemplo, quando n = 16, a probabilidade de que não hajam duas pessoas com datas de 

aniversário iguais é P(16) = 0,7164. Já quando n = 32, P(32) = 0,2467. 

 

Podemos usar a fórmula acima para gerar o gráfico abaixo, com as probabilidades de que não hajam 

dois aniversários iguais em grupos de n pessoas (tente fazer esse gráfico no Excel): 
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Pode parecer incrível, mas a partir de grupos de 23 pessoas a probabilidade de que todas elas façam 

aniversário em datas diferentes já é menor que 50%.  
 

Probabilidades por Meio de Simulações (Exemplo 1) 
 

Alguns problemas que envolvem probabilidades são tão complexos que as ferramentas da análise 

matemática não são suficientes para que se possa responder a todas as questões relevantes sobre 

eles. Uma abordagem comum para se tentar entender tais problemas é o uso de simulações. 
 

Uma simulação é uma tentativa de reproduzir uma dada situação ou experimento com o uso de 

modelos das várias partes envolvidas visando obter resultados similares aos que seriam observados 

na situação ou experimento real em circunstâncias idênticas. 
 

Exemplos conhecidos de simulação são aqueles em que se usam modelos físicos em escala reduzida 

de situações reais. Por exemplo, o modelo de um avião em um túnel de vento ou o modelo de uma 

barragem em um rio. 
 

Com o aparecimento de computadores cada vez mais velozes e poderosos, tornou-se muito comum 

o seu uso para a construção de simulações computacionais. Em simulações computacionais, os 

modelos físicos dos elementos envolvidos são substituídos por equações matemáticas que modelem 

o comportamento de tais elementos. Pensem, por exemplo, na simulação computacional de um 

braço mecânico articulado de um robô. Pode-se usar equações para modelar todos os movimentos 
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possíveis dos componentes do braço, seus atritos com as juntas, os contatos com objetos externos 

etc. 

 

Um dos principais usos das simulações computacionais está na possibilidade de se criar situações 

específicas e estudar a resposta do modelo a elas, visando entender o que aconteceria no mundo real 

em situações parecidas. Isso permite o estudo de situações ou experimentos que seriam muito 

perigosos, caros, ou eticamente proibidos no mundo real. Isso permite que se procure respostas a 

questões tais como: “o que aconteceria à temperatura da Terra se as emissões de CO2 fossem 

reduzidas em 50%?” ou “o que aconteceria à atividade média de uma população de células nervosas 

se todos os seus canais iônicos de cálcio fossem bloqueados por uma certa droga?”. 

 

Em biologia, costuma-se chamar de experimento in silico a um experimento realizado por uma 

simulação computacional, para distingui-lo dos tradicionais experimentos in vivo e in vitro. 

 

Em muitas simulações computacionais é necessário levar em conta explicitamente a aleatoriedade 

de certos fenômenos. Vamos exemplificar isso tentando resolver o problema da questão (6) dada 

acima com o uso de uma simulação. Isso será instrutivo porque este é um problema que pode ser 

resolvido analiticamente. 
 

Para ser mais concretos, vamos supor que temos um grupo de n = 20 pessoas escolhidas 

aleatoriamente. Nossa pergunta é: qual a probabilidade de que todas elas façam aniversário em 

datas diferentes?  Segundo a fórmula deduzida na questão (6), essa probabilidade é de 0,5886. Isso 

significa que, por exemplo, se tomássemos 100 amostras de 20 pessoas, em aproximadamente 59 

delas todas as pessoas fariam aniversário em datas diferentes.  
 

Seria difícil e trabalhoso tentar confirmar essa previsão experimentalmente no mundo real, pois 

teríamos que escolher aleatoriamente 100 amostras de 20 pessoas e isso levaria algum tempo. 

Porém, podemos recorrer a uma simulação para verificar se a previsão feita é correta. 
 

Programas de computador possuem um ou mais do que se chama de gerador de números aleatórios 

(ou pseudo-aleatórios, para ser mais exato). Um gerador de números aleatórios é uma função que, 

quando chamada, retorna um numero aleatório com distribuição uniforme dentro de um dado 

intervalo, por exemplo entre 0 e 1. 
 

O Excel tem duas funções que geram números aleatórios. A função =ALEATÓRIO(), que retorna 

um número aleatório real entre 0 e 1 (implemente esta função em uma célula do Excel e veja o que 
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acontece) e a função =ALEATÓRIOENTRE(a;b), que retorna um número aleatório inteiro dentro 

do intervalo especificado pelos números a e b. As funções aleatório e aleatórioentre do Excel são o 

que se chama de funções voláteis, isto é, depois de gerados os números a cada uso da tecla enter os 

números são trocados por outros números aleatórios. 

 

Para fazer uma simulação de 100 amostras de datas de nascimento de 20 pessoas, execute os 

seguintes passos no Excel: 

• Na célula A1 digite “Números/Indivíduos”; 

• Na célula A2 digite “1”; na célula A3 digite “=A2+1” e arraste até a célula A21 (isto gera 20 

indivíduos); 

• Na célula B1 digite “1”; Na célula C1 digite “=B1+1” e arraste até a célula CW (isto gera as 100 

amostras de 20 indivíduos). 

• Na célula B2 digite “=ALEATÓRIOENTRE(1;365)” e arraste esse comando até a célula B21 

(isto gera datas aleatórias de nascimento para os 20 indivíduos da primeira amostra); 

• Selecione as células de B2 a B21 e arraste-as até a coluna CW, de maneira que todas as células 

no intervalo de B2 até CW21 estejam selecionadas. Ao soltar o mouse, você terá gerado 100 

amostras de 20 datas de aniversário aleatórias. 

 

Para contar em quantas das 100 amostras as datas de aniversário são todas diferentes, faça da 

seguinte maneira:  

• Selecione todas as células de B2 até CW21; copie essas células; abra uma outra planilha, por 

exemplo Plan2, e cole a seleção feita na célula A1 dessa nova planilha usando o comando colar 

especial com a opção valores. Isto evita que os valores aleatórios gerados sejam mudados toda 

vez que você fizer uma operação com eles (pelo fato de a função “=aleatório()” ser volátil). 

• Você agora vai ter que ordenar os valores dentro de cada coluna em ordem crescente. Isso terá 

que ser feito para cada coluna individualmente e levará um certo tempo.  

• Clique sobre a coluna A para selecionar toda a coluna; clique sobre o botão dados, depois em 

classificar, escolha a opção continuar com a seleção atual, escolha a opção crescente e clique 

em OK. Com isso, você ordenou os valores da primeira amostra em ordem crescente. Você terá 

que repetir essa operação para todas as 100 amostras: para a coluna B, depois para a coluna C, 

etc, até a coluna CV (esta é a parte mais tediosa da operação); 

• Uma vez termina a operação descrita acima, clique sobre a célula A21 e digite 

“=OU(A2=A1;A3=A2;A4=A3;A5=A4;A6=A5;A7=A6;A8=A7;A9=A8;A10=A9;A11=A10;A1

2=A10;A13=A12;A14=A13;A15=A14;A16=A15;A17=A16;A18=A17;A19=A18;A20=A19)”. 



Estatística Aplicada à Educação– Antonio Roque – Aula 7 continuação 

 13 

• Se houver alguma repetição de datas, aparecerá o escrito “VERDADEIRO” na célula, caso 

contrário aparecerá o escrito “FALSO”.  

• Selecione a célula A21 e arraste até a célula CV21. Agora, você sabe quais são as amostras em 

que as datas de aniversário são todas diferentes: aqueles identificadas por “FALSO”. Para saber 

quantas são, basta conta-las. 

• Clique sobre a célula A22 e digite “=SE(A21=FALSO;1;0)”. Depois, selecione a c.élula A22 e 

arraste até a célula CV22. 

• Clique sobre a célula CW22 e digite “=SOMA(A22:CV22)”. O valor indicado nessa célula é o 

número de amostras que não tem aniversários com datas iguais. Verifique se ele está próximo ou 

não de 59. 

 

A Regra de Bayes 
 

Consideremos o seguinte problema:  
 

Sabe-se que a taxa de ocorrência de uma certa doença em uma população é de 2 %, 

ou seja, o número de pessoas da população com a doença dividido pelo número total 

de pessoas da população é igual a 0,02. 
 

Suponhamos ainda que se saiba que 80 % daqueles que têm a doença apresentam um 

certo conjunto de sintomas, mas que 10 % das pessoas que não têm a doença também 

apresentam o mesmo conjunto de sintomas.  
 

Isto quer dizer que um mesmo conjunto de sintomas é compartilhado tanto por 

pessoas com a doença como por pessoas sem a doença (uma situação muito comum). 
 

Suponhamos agora que uma pessoa da população vá a uma clínica fazer alguns 

exames e que seja constatado que ela apresenta o conjunto de sintomas em questão. 
 

O problema que se quer resolver é:  
 

Dado que a pessoa tem o conjunto de sintomas, qual a probabilidade de que ela tenha 

a doença? 
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Para formular este problema matematicamente, vamos definir: 
 

D = evento em que uma pessoa tenha a doença; 

D  = evento em que uma pessoa não tenha a doença; 

S = evento em que uma pessoa apresente o conjunto de sintomas; 

S  = evento em que uma pessoa não apresente o conjunto de sintomas. 
 

Então, o que se sabe é: 
 

 P(D)   = 0,05 (5 %) 

 P(D )   = 1 - P(D) = 0,95 (95 %) 

 P(S/D)   = 0,80 (80 %) 

 P(S/D )  = 0,10 (10 %). 
 

E o que se quer calcular a partir do que se sabe é: P(D/S). 
 

Note que este é um dos problemas centrais de toda a medicina, qual seja, o de 

determinar a probabilidade de que uma pessoa tenha uma dada doença a partir de um 

quadro sintomático apresentado. 
 

Em geral, os livros texto de medicina apresentam uma doença e depois descrevem os 

seus sintomas, com as respectivas freqüências de ocorrência. Essas freqüências 

constituem probabilidades calculadas empiricamente, ou seja, elas são obtidas após a 

análise de muitos pacientes para os quais já se sabe que eles têm a doença. 
 

Na prática, porém, um médico só tem acesso aos sintomas apresentados por uma 

pessoa e tem que inferir qual a doença mais provável a partir deles. A tarefa do 

médico é estimar uma probabilidade de que um paciente tenha uma certa doença dado 

que ele apresenta um conjunto determinado de sintomas. 
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Na literatura estatística, a probabilidade P(D) é chamada de probabilidade a priori, 

pois na ausência de qualquer outra informação sobre um paciente a probabilidade de 

que ele tenha a doença é a fornecida por este valor. Em geral, este é um valor 

epidemiológico obtido a partir de estudos estatísticos com amostras contendo 

milhares de pessoas retiradas de uma população. Este valor é chamado de 

prevalência da doença na população. 
 

Já a probabilidade que se deseja conhecer, P(D/S), é chamada de probabilidade a 

posteriori, pois será estimada depois que se sabe que o paciente tem os sintomas S. 
 

Notem a diferença:   P(D)  e P(D/S). 
 

As duas nos dão a probabilidade de que uma pessoa tenha a doença D. 
 

A primeira não leva em consideração nenhum dado a mais, apenas o que se sabe de 

antemão sobre a incidência da doença D na população (a prevalência). Por isto ela é 

chamada de probabilidade a priori. 
 

A segunda leva em consideração o fato de que se detectou, após os exames feitos, que 

o paciente tem os sintomas S. Por isto ela é chamada de a posteriori. 
 

Vamos mostrar como manipulações da fórmula da probabilidade condicional nos 

permitem chegar a uma expressão para a probabilidade a posteriori P(D/S) em 

função da probabilidade a priori P(D) e das demais probabilidades conhecidas P(D ), 

P(S/D) e P(S/D ).  
 

Da definição de probabilidade condicional, temos: 

)S()D/S()S e D(          
)S(

)S e D()D/S( PPP
P
PP ⋅=⇒= . 

Temos também que: 

)D()S/D()D e S(          
)D(

)D e S()S/D( PPP
P
PP ⋅=⇒= . 
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Ora, P(D e S) = P(S e D), pois a ordem dos fatores não altera a probabilidade 

conjunta. Logo: 

)S(
)D()S/D()D/S(          )D()S/D()S()D/S(

P
PPPPPPP ⋅

=⇒⋅=⋅ . 

Os dados do problema nos dão P(S/D) e P(D). Portanto, para calcular a expressão 

acima nos falta obter P(S), a probabilidade de que uma pessoa da população tenha o 

conjunto de sintomas S. 
 

Se uma pessoa tem o conjunto de sintomas S, há duas possibilidades para ela: ou ela 

tem a doença D, ou ela não tem a doença D. 
 

Portanto, uma pessoa que apresente o conjunto de sintomas S pode ser classificada 

como “S e D” ou como “S e D ”. Note que estas duas classes são mutuamente 

exclusivas.  
 

Então, podemos escrever a probabilidade P(S) através da regra da adição para 

eventos mutuamente exclusivos: 

P(S) = P(S e D ou S e D ) = P(S e D) + P(S e D ). 

Substituindo nesta expressão as respectivas fórmulas para as probabilidades 

condicionais, 

P(S e D) = P(S/D).P(D)        e        P(S e D ) = P(S/D ).P(D ), 

obtém-se: 

P(S) = P(S/D).P(D) + P(S/D ).P(D ). 

Substituindo esta expressão para P(S) na fórmula obtida para P(D/S): 
 

)D () DS/()D()S/D(
)D()S/D(

)S(
)D()S/D()D/S(

PPPP
PP

P
PPP

⋅+⋅

⋅
=

⋅
=  

 

Esta é a chamada Regra de Bayes. 
 

Substituindo os valores das probabilidades do nosso exemplo na regra de Bayes: 
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30,0
95,010,005,080,0

05,08,0P(D/S) =
×+×

×
= . 

Ou seja, caso a pessoa tenha os sintomas S há 30 % de chances de que ela tenha a 

doença D. 
 

Com base nesta estimativa, o médico pode definir uma estratégia para a solicitação de 

novos (e mais específicos) exames, visando verificar se de fato o paciente tem a 

doença. 
 

 

Caso se tivesse conhecimento das probabilidades a priori da ocorrência de todas as 

possíveis doenças D na população, e fossem conhecidas as probabilidades 

condicionais de ocorrência de todos os possíveis sintomas, em qualquer número, nas 

diferentes doenças, o uso da Regra de Bayes permitiria que se estimasse as 

probabilidades a posteriori de todas as doenças dados quaisquer sintomas 

apresentados por um paciente.  
 

Desta maneira, o trabalho de diagnóstico de um médico consistiria em refazer as 

contas da regra de Bayes a cada novo sintoma que fosse descoberto no paciente, para 

diagnosticar a doença mais provável. 
 

A dificuldade de se usar a Regra de Bayes como base de diagnósticos é que, em 

geral, é difícil obter boas estimativas das probabilidades necessárias. 
 

Em geral, a probabilidade a priori de um evento médico é associada à prevalência do 

evento. A prevalência de uma doença ou sintoma é uma medida da freqüência com 

que a doença ou sintoma ocorre na população de interesse. Por exemplo, a 

prevalência de hepatite A na população brasileira está entre 60−80%. Já a prevalência 

de hepatite C está em torno de 2%.   

 

Exemplos da Regra de Bayes: 
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Um grupo de pesquisadores deseja calcular a probabilidade de sobrevida de 5 anos ou 

mais para mulheres com câncer de mama que tenha se ramificado até as glândulas 

linfáticas. Fez-se um estudo retrospectivo em que foram analisados os históricos de 

mulheres que fizeram mastectomia radical. Destas, 90 % tiveram uma sobrevida de 5 

anos ou mais. Observou-se ainda que, destas mulheres, 17 % apresentavam de 1 a 3 

nodos linfáticos com células cancerosas. Por outro lado, a probabilidade de se 

encontrar nodos linfáticos afetados nas mulheres que não sobreviveram por mais do 

que 5 anos é de 72 %. 
 

Chamemos de A a um evento em que se encontre de 1 a 3 nodos linfáticos em uma 

mulher que fez mastectomia radical. Chamemos de B a um evento em que a mulher 

que fez mastectomia radical sobreviva por mais do que 5 anos. Chamemos de A  e B  

aos eventos não-A e não-B, respectivamente. 
 

Então: 

.10,0)(      e  ;90,0)(        ;72,0)/(           ;17,0)/( ==== BPBPBAPBAP  

Logo, pela Regra de Bayes: 

.68,0
10,0.72,090,0.17,0

90,0.17,0
)()/()()/(

)()/()/( =
+

=
+

=
BPBAPBPBAP

BPBAPABP  

 

Portanto, a probabilidade de que uma mulher tenha sobrevida de 5 anos ou mais dado 

que ela fez mastectomia radical e apresente de 1 a 3 nodos linfáticos é de 68%. 

 

Outro exemplo:  

Você trabalha em um banco e tem que estimar a probabilidade de que a cotação do 

dólar frente ao real seja maior amanhã do que hoje. Por volta do meio dia, com base 

nas informações de que você dispõe, você estima a probabilidade de subida em 20%. 

Esta será considerada a probabilidade a priori de que o dólar suba. Em termos de 

probabilidades, ( subir nãodólar      subir;dólar   == SS ): 

8,0)(        e        2,0)( == SPSP . 
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Por volta das 15 hs os meios de comunicação anunciam que um fundo de 

investimentos norte-americano aumentou o seu risco-Brasil. Com base nos dados 

estatísticos disponíveis no seu banco você constata que, no passado, em 30% das 

vezes em que o dólar subiu de um dia para o outro houve um anúncio de aumento do 

risco-Brasil feito por esse fundo de investimentos. Por outro lado, em 5 % das vezes 

em que o dólar baixou ou ficou estável houve um anúncio de aumento do risco-Brasil 

feito pelo fundo de investimentos. Portanto, chamando de A ao evento “anúncio do 

aumento do risco-Brasil feito pelo fundo de investimentos”, você tem agora: 
 

 

05,0)|(        e        30,0)|( == SAPSAP . 

Com base nestes dados, você pode usar a regra de Bayes para recalcular a sua 

estimativa de subida do dólar: 

.60,0
80,0.05,020,0.30,0

20,0.30,0
)()/()()/(

)()/()/( =
+

=
+

=
SPSAPSPSAP

SPSAPASP  

Com base na informação adicional que você obteve às 15 hs, a sua estimativa inicial 

da probabilidade de que haja aumento na cotação do dólar subiu para 60%. 
 

Suponha agora que às 17 hs saia uma notícia de que o Banco Central vai vender uma 

grande quantidade de dólares amanhã. Este é um novo dado que vai alterar a sua 

estimativa da probabilidade de aumento da cotação do dólar de hoje para amanhã.  
 

A sua estimativa atual, P(S/A), será tratada como a nova probabilidade a priori de 

que o dólar aumente e você vai usar a regra de Bayes para calcular o efeito que o 

evento B = “anúncio de venda de grande quantidade de dólares pelo Banco Central 

amanhã” terá sobre ela.  
 

Portanto, você vai usar a fórmula: 

)/() e /()/() e /(
)/() e /() e /(

ASPASBPASPASBP
ASPASBPBASP

+
=  

Consultando novamente os levantamentos estatísticos feitos pelo seu banco, você 

constata que em 10 % das vezes em que o dólar subiu de um dia para o outro e em 
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que o fundo de investimentos norte-americano anunciou aumento do risco-Brasil na 

véspera do aumento houve anúncio de venda de grande quantidade de dólares pelo 

Banco Central. Já em 85% das vezes em que o dólar baixou de um dia para o outro e 

em que o fundo de investimentos norte-americano anunciou aumento do risco-Brasil 

na véspera houve anúncio de venda de grande quantidade de dólares pelo Banco 

Central. 
 

Estes dados lhe fornecem as seguintes probabilidades,  
 

 

85,0) e /(        e        10,0) e /( == SABPSABP , 

de maneira que a sua nova estimativa da probabilidade de aumento na cotação do 

dólar passa a ser, 

.15,0
40,0.85,060,0.10,0

60,0.10,0                       

)/() e /()/() e /(
)/() e /() e /(

=
+

=

=
+

=
ASPASBPASPASBP

ASPASBPBASP

 

Com base na nova informação, a sua estimativa da probabilidade de que haja 

aumento na cotação do dólar de hoje para amanhã cai para 15%, que é menor até que 

a sua estimativa inicial das 12 hs, feita sem levar em conta os novos fatos do dia. 
 

Este exemplo ilustra como a regra de Bayes pode ser usada como um mecanismo de 

atualização de probabilidades em função de novas evidências. 

 
 

 

 

 
 
 


