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NOTA INTRODUTÓRIA 

O manual que aqui se apresenta resulta da já longa experiencia 
pedagógica da autora na lecionação de unidades curriculares de Estatística e 
de Análise de Dados em cursos de licenciatura em Economia, Gestão de 
Empresas e Sociologia na Faculdade de Economia da Universidade do 
Algarve. Trata-se de um conjunto de textos introdutórios preparados para 
apoiar os estudantes nas referidas unidades curriculares e que visam dar a 
conhecer conceitos fundamentais no âmbito do cálculo de probabilidades, 
bem como evidenciar algumas variáveis particularmente importantes na 
análise estatística e a sua distribuição. O presente manual tem 
essencialmente um cariz didático, procurando apresentar os diferentes 
conceitos teóricos enquadrados em exemplos práticos de aplicação às 
Ciências Sociais e, deste modo, facilitar o seu entendimento. 

Assim, o capítulo 1 é dedicado à teoria das probabilidades e introduz 
algumas noções e regras básicas que permitem o seu cálculo. O capítulo 2 
apresenta os principais conceitos que envolvem as chamadas variáveis 
aleatórias discretas, designadamente a sua distribuição de probabilidade e 
parâmetros mais relevantes. O capítulo 3 explora duas distribuições de 
probabilidade discretas com especial interesse na análise estatística, a 
distribuição binomial e a distribuição de Poisson. O capítulo 4 faz uma 
abordagem semelhante ao capítulo 2 mas, desta vez, no contexto das 
chamadas variáveis aleatórias contínuas. Por último, o capítulo 5 aborda 
uma das distribuições contínuas mais importantes na análise estatística, a 
distribuição normal. 
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CAPÍTULO 1.  

TEORIA DAS PROBABILIDADES 

A Inferência Estatística está sempre associada a alguma incerteza. Com 

efeito, a generalização dos resultados obtidos com base numa amostra a 

toda a população é um processo complexo que envolve sempre um certo 

grau de erro. Por exemplo, quando uma empresa de sondagens prevê que 

um determinado partido político sairá vencedor nas próximas eleições, fá-lo 

baseando-se numa série de premissas, algumas das quais poderão revelar-

se falsas. Nomeadamente, a referida empresa espera que a amostra obtida 

seja representativa da população, isto é, que contenha em proporção tudo o 

que a população possui, qualitativa e quantitativamente. A empresa espera 

ainda que as intenções de voto manifestadas durante o processo de 

amostragem se mantenham no dia do ato eleitoral. 

A teoria das probabilidades permite precisamente avaliar o grau de 

(in)certeza que acompanha a Inferência Estatística e daí a importância de 

proceder ao seu estudo. Neste capítulo apresentaremos os conceitos 

básicos bem como algumas regras que permitem calcular probabilidades.  

1.1. Experiência Estatística, Espaço Amostra e Diagramas em 
Árvore 

Considere-se os seguintes exemplos: 

Exemplo 1.1. O gestor de produção de uma fábrica de embalagens seleciona 

ao acaso uma embalagem recentemente saída da linha de produção. Essa 

embalagem pode estar em boas condições ou ser defeituosa.  
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Exemplo 1.2. Um jogador lança uma vez um dado vulgar. Os resultados 

possíveis são 1,2,3,4,5 ou 6. 

 

Os exemplos apresentados permitem introduzir o conceito de experiência 

estatística.  

 

No exemplo 1.1, a experiência estatística é a inspeção aleatória de uma 

embalagem. Na verdade, deste ato resultará um só resultado (a embalagem 

ou está em boas condições ou é defeituosa) entre dois resultados possíveis. 

No exemplo 1.2, a experiência estatística consiste no lançamento do dado. 

Também nesta situação apenas é possível obter um resultado (desconhece-

se qual) entre seis resultados possíveis. 

Defina-se agora espaço amostra ou espaço amostral.  

 

Assim, no exemplo 1.1, 𝑆 = {𝑏𝑜𝑚, 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜} . No exemplo 1.2, 𝑆 =

{1, 2, 3, 4, 5, 6}. 

Naturalmente, nem todas as experiências estatísticas são assim tão simples. 

Algumas possibilitam muito mais resultados possíveis e, por isso, dão 

origem a espaços amostra bem mais complexos. Nestes casos, é frequente o 

recurso a diagramas em árvore que permitem visualizar facilmente todos os 

resultados possíveis da experiência. 

EXPERIÊNCIA ESTATÍSTICA – processo que, uma vez 
realizado, produz um e um só resultado incerto entre 
vários resultados possíveis. 

ESPAÇO AMOSTRA OU ESPAÇO AMOSTRAL – conjunto 
formado por todos os resultados de uma experiência 
estatística. O espaço amostra representa-se por S. 
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Exemplo 1.3. Um estudante vai ser submetido a três exames na época de 

recurso. Ele pode passar ou reprovar em cada uma das provas. Pretende-se 

determinar o espaço amostra. 

Resolução: Para determinar o espaço amostra, desenhe-se o diagrama em 

árvore correspondente em que “R” significa que o estudante reprova e “P” 

que o estudante passa em cada exame: 

Figura 1.1. Diagrama em árvore para a experiência “realização de três exames na 
época de recurso” 

 

Neste caso, a experiência estatística consiste na realização dos três exames 

por parte do estudante. De facto, também neste caso, um só resultado 

poderá ocorrer entre os oito resultados possíveis. O espaço amostra é, 

então, 

𝑆 = {𝑃𝑃𝑃, 𝑃𝑃𝑅, 𝑃𝑅𝑃, 𝑃𝑅𝑅, 𝑅𝑃𝑃, 𝑅𝑃𝑅, 𝑅𝑅𝑃, 𝑅𝑅𝑅}. 

DIAGRAMA EM ÁRVORE – diagrama que permite 
visualizar todos os resultados possíveis de uma 
experiência estatística. 

Espaço Amostra 
(Resultados Possíveis) 1º Exame 2º Exame 

P 

R 

P 

R 

P 

R 

3º Exame 

P 

R 

P 

R 

P 

R 

P 

R 

PPP 

PPR 

PRP 

PRR 

RPP 

RPR 

RRP 

RRR 
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1.2. Acontecimentos Elementares e Acontecimentos Compostos 

Comecemos por definir acontecimento. 

 

Portanto, um acontecimento pode ser constituído por um ou por mais 

resultados de uma experiência estatística. No primeiro caso, fala-se em 

acontecimento elementar ou acontecimento simples e, no segundo caso, 

em acontecimento composto.  

 

Exemplo 1.4. No exemplo anterior, há oito acontecimentos elementares 

que correspondem aos oito ramos da árvore. Definam-se esses 

acontecimentos da seguinte forma: 

A1 = o estudante é aprovado nos três exames 

A2 = o estudante é aprovado nos dois primeiros exames e reprova no 

terceiro 

A3 = o estudante é aprovado no primeiro e no terceiro exames e reprova 

no segundo 

A4 = o estudante é aprovado no primeiro exame e reprova nos restantes 

A5 = o estudante é reprovado no primeiro exame e aprovado nos 

restantes  

A6 = o estudante é reprovado no primeiro e no terceiro exames e 

aprovado no segundo 

A7 = o estudante é reprovado nos dois primeiros exames e aprovado no 

terceiro 

A8 = o estudante é reprovado nos três exames 

ACONTECIMENTO – qualquer subconjunto do espaço amostra. 

ACONTECIMENTO ELEMENTAR OU ACONTECIMENTO 
SIMPLES – acontecimento que inclui um e um só dos 
resultados (finais) da experiência estatística. 
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ou, de forma mais simples: 

𝐴1 = (𝑃𝑃𝑃), 𝐴2 = (𝑃𝑃𝑅), 𝐴3 = (𝑃𝑅𝑃), 𝐴4 = (𝑃𝑅𝑅), 

𝐴5 = (𝑅𝑃𝑃), 𝐴6 = (𝑅𝑃𝑅), 𝐴7 = (𝑅𝑅𝑃), 𝐴8 = (𝑅𝑅𝑅). 

 

Por outras palavras, um acontecimento diz-se composto se inclui dois ou 

mais acontecimentos elementares. 

Exemplo 1.5. Ainda no âmbito do exemplo 1.3, considere-se agora o 

seguinte acontecimento: 

A = o estudante é aprovado em pelo menos dois dos exames a que é 

submetido 

Este acontecimento ocorrerá se o estudante obtiver aprovação em dois ou 

em três exames, isto é, se se verificarem os acontecimentos A1, A2, A3 ou A5. 

Assim, o acontecimento A diz-se um acontecimento composto visto ser 

formado por quatro acontecimentos elementares: 

𝐴 = {𝑃𝑃𝑃, 𝑃𝑃𝑅, 𝑃𝑅𝑃, 𝑅𝑃𝑃}. 

1.3. O Conceito de Probabilidade. Propriedades 

Uma possível definição de probabilidade é a seguinte: 

 

ACONTECIMENTO COMPOSTO – acontecimento que inclui 
dois ou mais resultados de uma experiência estatística. 

PROBABILIDADE – valor numérico que reflete as 
hipóteses de ocorrência de um determinado 
acontecimento. A probabilidade de ocorrência do 
acontecimento A representa-se por P(A). 
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Qualquer probabilidade goza das de duas propriedades importantes: 

1) A probabilidade de qualquer acontecimento varia entre 0 e 1. Mais 

formalmente, pode escrever-se:  

0 ≤ 𝑃(𝐴) ≤ 1. 

Naturalmente, uma probabilidade igual a 1 significa que o acontecimento 

ocorrerá com certeza. Trata-se de um acontecimento certo. Pelo contrário, 

uma probabilidade igual a 0 significa que o acontecimento nunca ocorrerá. 

Neste caso, fala-se em acontecimento impossível. Finalmente, uma 

probabilidade próxima de 1 indica um acontecimento altamente provável e 

uma probabilidade próxima de 0, um acontecimento pouco provável.  

Observe-se também que as probabilidades podem ser igualmente 

apresentadas sob a forma de percentagens. 

2) A soma das probabilidades de todos os acontecimentos elementares de 

uma experiência estatística é igual a 1. Assim, sejam 𝐴1, 𝐴2,…, 𝐴𝑛, n 

acontecimentos elementares. Então, pode escrever-se:  

𝑃(𝐴1) + 𝑃(𝐴2)+. . . +𝑃(𝐴𝑛) = ∑𝑃(𝐴𝑖) = 1.

𝑛

𝑖=1

 

Já vimos como interpretar probabilidades. Analisemos agora alguns 

métodos que tornam possível o seu cálculo. 

Basicamente, três métodos são utilizados com frequência por forma a 

atribuir uma probabilidade a um determinado acontecimento. São eles: 

1) o método clássico 

2) o método da frequência relativa 

3) o método subjetivo 

O MÉTODO CLÁSSICO 

O método clássico pode ser usado se todos os resultados da experiência 


