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Você sabe qual é sua chance de acertar na Mega-Sena ? 
 
 

                                                        
    
                                                 Fonte: www.diaadiaeducacao.pr.gov.br    
 
 
 
 
 
 

“Quem não arrisca não petisca   ”  
 
 
      O risco é uma atividade  que faz parte da vida do ser humano. Ao tentar dar 
os primeiros passos, já estamos correndo riscos, pois é nessa fase que 
levamos os primeiros tombos, mas se não houver esses tombos, não 
aprendemos a caminhar. 
 
     Arriscamos a ter o primeiro emprego ou o primeiro namoro sob o risco de 
levar um sonoro “não ”.  Enfrentar riscos não significa não ter medo, pois o 
medo é uma necessidade biológica na preservação da vida. Se não fosse  
alguém se arriscar, não teríamos o avião, a luz elétrica, o computador, 
remédios e vacinas contra várias enfermidades. 
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     Na antiguidade, antes do renascimento,  essas possibilidades do  que 
aconteceria  no futuro eram encaradas de maneira diferente, ou seja, eram 
entregue aos Deuses. 
 
     Em 1654, em plena época do renascimento, um nobre francês, o cavaleiro 
de Méré, desafiou o famoso matemático francês  Blaise Pascal a decifrar um 
enigma: como dividir  com justiça as apostas em um jogo de azar entre dois 
jogadores, sendo que o jogo foi interrompido quando um deles estava 
ganhando?  Esse enigma já tinha confundido os matemáticos desde sua  
formulação duzentos anos antes, pelo monge Luca Paccioli. Pascal pediu ajuda 
a outro matemático, também advogado, Pierre de Fermat.  O resultado da 
pesquisa  e a solução  do  enigma entre os dois é que gerou a teoria das 
probabilidades, ou seja, encontraram uma forma de medir o risco através de 
números, o que continua evoluindo até os dias de hoje.  
 
    Se no princípio, o  cálculo de probabilidades era destinado a prever 
resultados de jogos de azar, hoje em dia é muito mais que isso.  É uma 
ferramenta fundamental para cálculos estatísticos,  estimativas, previsões 
econômicas, meteorológicas e políticas, genética e muito mais. Quando se 
aposta em loterias,  você está correndo o risco de perder o dinheiro apostado 
ou de ganhar um bom dinheiro.  
 
    Toda semana, milhares de pessoas passam pelas casas lotéricas para 
arriscar a ganhar um bom dinheiro ou perder uma pequena quantia.   
 
   O primeiro sorteio de uma loteria no  Brasil, autorizado pelo governo, foi em 
1784, com a finalidade de levantar fundos para conclusão da Casa de Câmara 
e Cadeia, hoje Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, Minas Gerais. 

 
     Até a década de 60,  as loterias eram exploradas pela iniciativa privada, 
com a concessão do Ministério da Fazenda.  Como essas lotéricas só pagavam 
os bilhetes premiados, não traziam nenhum  benefício social para a população. 
Foi pensando nisso que,  em 1961, o presidente  Jânio Quadros decretou a 
administração das loterias pela Caixa Econômica Federal.  Atualmente, a Caixa 
administra  nove loterias:  Loteria Federal, Mega-sena, Lotofácil, Lotomania, 
Quina, Dupla Sena, Loteria Instantânea, Loteca e Lotogol. 

 
     O prêmio pago pelas loterias correspondem a 46% da arrecadação total.  O 
restante é aplicado pelo governo federal em vários projetos sociais, como 
educação, cultura, esporte, seguridade social e segurança.  O ganhador tem 
até 90 dias para retirar o prêmio.  Após esse prazo, os valores são repassados 
ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao 
Estudante de Ensino Superior.   

 
     A Mega-Sena é a loteria que paga  os maiores prêmios,com dois sorteios 
semanais (quarta-feira  e sábado).  Em 1999, foi pago para um único acertador 
quase R$ 64,9 milhões.  O jogo consiste em marcar  6 a 15 dezenas, numa 
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cartela com 60 dezenas.  O prêmio principal é pago para quem acerta 6 
dezenas sorteadas.  Também são premiados cartões que acertam   4 ou 5 
dezenas sorteadas. 

 
     Você sabe calcular qual é sua chance de acertar  a sena, a quina ou a 
quadra com uma aposta simples de seis números da Mega-Sena? 

 
     Em jogos como os de loteria, os resultados são imprevisíveis.  Esses 
resultados são chamados de aleatórios. 

* Na Roma antiga  aleatoris  eram casas de jogos.    Aleam ludere ou aleator era o 
jogador de dados. 
      Alea  refere-se a um dado bem como o ato de j ogá-lo cujo resultado é incerto  

 
     E para estudar fenômenos aleatórios recorremos a teoria das 
probabilidades. 

 
Chamamos os resultados de um jogo ou “experimento aleatório” de  

eventos ou casos.  Assim a probabilidade de um evento é: 
 

     Probabilidade (evento) =   possíveiscasosdeNúmero

favoráveiscasosdeNúmero

Un

En =
)(

)(
 

 
O conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório é 

chamado Espaço Amostral e n(U) conta todos os elementos desse conjunto e o 
conjunto dos resultados favoráveis de acontecimento é um Evento  e n(E) 
conta esses elementos. 

 
Mas como podemos contar os elementos de um conjunto ? 

      Se o conjunto tiver poucos elementos, podemos  listá-los e contá-los.  Mas 
para jogos como a mega-sena há muitas possibilidades.  Para isso, recorremos 
a Análise Combinatória que nos fornece métodos de contagem dos elementos 
de um conjunto,  sem precisar listá-los um por um.  Vejamos alguns  exemplos: 
    
     Os alunos Antonio (A), Breno (B)  e Carlos (C) fazem parte de uma turma de 
um colégio estadual. 

•  Se pretendermos acomodá-los num banco com três lugares, de quantas 
formas isso pode ser feito? 
Podem ser acomodados das seguintes formas: ABC; ACB; BAC; BCA ; 
CAB; CBA.  Ou seja, 6 formas distintas. Pelo princípio multiplicativo, 
podemos escrever: 3 opções para o 1° lugar, 2 opçõe s para o 2° lugar e 
1 opção para o 3° lugar:   3 . 2 .  1 = 6  formas.   Essa multiplicação 
também pode ser chamada de  3! ( três fatorial).  Sendo assim, se 
quisermos  4! = 4 . 3 . 2 . 1 = 24;     5! = 5 . 4 . 3 . 2 . 1 = 120 

 
• Quantas chapas contendo um presidente e um vice-presidente é 

possível formar com esses alunos? 
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Nas representações abaixo usaremos  “(  )” (parênteses) para 
representar pares ordenados e “ {   }” (chaves) para representar um 
conjunto. 
 
Os  possíveis pares ordenados são:   {  (A,B) ; (A,C) ; (B,A) ; (B,C) ; 
(C,A) ; (C,B) } , ou seja, há 6 formas.  Uma forma de determinar o total 
de possibilidades sem listá-los é usando o seguinte princípio, chamado 
Princípio Multiplicativo: 
 
Para a escolha do presidente há 3 possibilidades, restando em seguida 
2 possibilidades para a escolha do vice.  São portanto 3 x 2 chapas.  Isto 
é chamado de Arranjos de 3 elementos tomados 2 a 2, denotado por  
A3,2.    Aqui  os pares diferem entre si pela ordem de seus elementos:  
(A,B) ≠ (B,A). 

• Para representar a sala perante uma reunião, será formada uma 
comissão de dois de seus  alunos.  Quantas comissões distintas podem  
ser formadas? 
 
Para resolver o problema é introduzido o conceito de Combinações. 

 
As comissões que podem ser formadas são { {A,B} ; {A,C} ; {B,C} } , ou 
seja, há três comissões.  Esses conjuntos formados são Combinações  

de 3 elementos tomados 2 a 2, denotado por   2,3C .  Neste caso  a 

ordem em que aparecem os elementos não muda a comissão, ou seja,  
{A,B} = {B,A}. 
 

Observe que cada  Combinação  gera  2!  Arranjos Simples [ex: O conjunto  
{A,B} gera os pares (A,B) e (B,A)].  Assim sendo  C 3 , 2  . 2! =  A 3 , 2. 

 

Assim:          2,3C    =  
!2
2,3A

 = 3
1.2

2.3 =  .    Em geral   
)!(

!
, pn

n
A pn −

= ,  e 

portanto: 
  

       

)!(!

!

!
,

, pnp

n

p

A
C pn

pn −
==  

 
Onde  n é o total de elementos do grupo e p  a quantidade de elementos que 
queremos escolher do grupo. 
  
 
No caso da mega-sena, como a ordem dos números escolhidos na aposta não 
importa e temos que escolher 6 dezenas no meio de 60, estamos diante de um 
cálculo de Combinações.  Então a quantidade de resultados possíveis é: 
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Como para acertar a sena existe uma única possibilidade (C6,6= 1): 

P( Acertar a Sena) = 
860.063.50

1
 

 

 

 

Vamos agora  obter a  probabilidade de acertar a quina: 

       Dos números selecionados, cinco devem estar entre os sorteados e um 
deve estar entre os não sorteados, daí temos o seguinte cálculo: 

      C6,5 é o número de combinações entre os 6 de uma aposta premiada da 
quina (5 números de uma aposta) e C54,1 corresponde ao número de 
possibilidades para se jogar o sexto (para completar a aposta). Portanto, pelo 
princípio multiplicativo temos  C6,5.C54,1 = 6 x 54 = 324   

P(Quina) = 
860.063.50

324
 = 

518.154

1
  

 

 

Por raciocínio semelhante ao usado para a quina, os casos possíveis  de 
acertar a quadra é determinado por: 

 

C6,4.C54,2 = 15 x 1431 = 21465, e portanto:   P(quadra) = 
860.063.50

21465
 = 

2332

1
 

 
 
 
 
 
 
Veja o quadro a seguir: 
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Probabilidade de Acerto             

1 em 
 

Números 
Jogados 

 

Valor das   
Apostas  

Sena Quina  Quadra  
6 
 

1,50 50.063.860 154.518 2.332 

7 
 

10,50 7.151.980 44.981 1.038 

8 
 

42,00 1.787.995 17.192 539 

9 
 

126,00 595.998 7.791 312 

10 
 

315,00 238.399 3.973 195 

11 
 

693,00 108.363 2.211 129 

12 
 

1.386,00 54.182 1.317 90 

13 
 

2.574,00 29.175 828 65 

14 
 

4.504,50 16.671 544 48 

15 
 

7.507,50 10.003 370 37 

 
 
 
 
 
 
 
Atividades: 
Pesquise com seus colegas de sala: 
• Quanto as pessoas de seu bairro gasta de seu orçamento em jogos 
• O que é um jogador compulsivo? 
• Quais são os malefícios que o jogo pode ocasionar? 
 
Responda as atividades: 
 
      1)Se você jogar na mega-sena as dezenas 10,15, 23,49, 51 e 59 e seu 
amigo jogar as dezenas 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quem tem mais chances de ganhar? 
 
 
      2) Se você ao invés de jogar 6 dezenas,  jogar 7 dezenas, quantas vezes 
aumenta sua chance de ganhar? E se jogar 8 dezenas? 
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Podemos também aplicar o princípio multiplicativo no cálculo de 
probabilidades: 
         Imagine  agora a seguinte situação: Você joga um dado e uma moeda.        
Qual é a probabilidade de sair o número 6 no dado e cara na moeda? 
Usaremos as seguintes notações:  k (cara)  e c ( coroa) 
 
     Essa situação pode ser ilustrada da seguinte forma: 
 { (k,1); (k,2); (k,3); (k,4); (k,5); (k,6); (c,1); (c,2); (c,3); (c,4); (c,5); (c,6)} 
     O número de casos possíveis são 12 e número de casos favoráveis  ( cara 
na moeda e 6 no dado )   é 1, ou seja (k,6).  Portanto 

P(k , 6) =  
12

1
.   Também podemos perceber que P(6) =   

6

1
   e     P(k) =    

2

1
 , 

portanto      esse resultado pode ser calculado pela  multiplicação  P(6).P(k) =  

12

1
.  Esses eventos são independentes um do outro e devem ocorrer  

simultaneamente. 
 
     Uma  aplicação da teoria das probabilidades em Biologia, é no estudo da 
genética, em que Gregor Mendel (1822-1884), um monge agostiniano, 
desenvolveu uma teoria por meio de um modelo matemático para explicar o 
processo hereditário, O uso desse modelo necessita de algumas noções de 
probabilidades, porque permite trabalhar com eventos aleatórios.   
Um exemplo de evento aleatório é o encontro de dois tipos de gametas, um 
espermatozóide e um óvulo.  Um homem de genótipo Aa é casado com uma 
mulher aa.  A mulher produz sempre óvulos a; o homem produz dois tipos de 
espermatozóides: A e a. O fato de ser o espermatozóide A ou o a fecundar o 
óvulo depende apenas do acaso, ou seja, a chance ou probabilidade de cada 

um desses eventos ocorrer é de  
2

1
 . 

 
 
Atividades:  
 
Pesquise juntos com seus colegas e professores: 
 

• Como surgiu a primeira Lei de Mendel? 
• O que significa  uma pessoa ser heterozigoto ou homozigoto? 

 
 
     Probabilidade de uma pessoa nascer albina 
 
     Albino é o indivíduo que nasce com pouca ou quase nenhuma pigmentação 
na pele, nos olhos, nos cabelos, ou seja, ficam totalmente brancos ou um 
amarelo muito pálido.  O albinismo  (do latim albus, branco) se refere a 
incapacidade do indivíduo de fabricar um pigmento denominado melanina   (do 
grego, melan, negro).  É hereditário.  A pessoa albina tem os dois genes 
recessivos.  Um casal heterozigoto  (que tem um dos genes recessivos),  ou 
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seja,  o pai é Aa e a mãe é Aa, pode gerar filhos  AA,  Aa, Aa, aa, onde a 
chance de sair aa que são  os dois genes recessivos, é 1 em 4: Ou seja, 

Probabilidade (albino) =  
4

1
. 

 
 
Resolver juntos com os colegas as atividades : 
 
1)Qual é a probabilidade de, num determinado cruzamento, nascer uma 
criança do sexo masculino e albina de pais que são heterozigotos? 
              
2)Um casal pretende ter quatro filhos. Qual é a probabilidade de nascer filhos 
de ambos os sexos?  
 
3)Num grupo de de 120 pessoas, 70 tem fator Rh positivo, 60 têm sangue tipo  
O e 50 têm fator Rh positivo e sangue tipo O.  Qual é a probabilidade de, 
escolhendo ao acaso, uma dessas pessoas ter o fator Rh positivou ou sangue 
tipo O? 
 
     Mas,  afinal , e o enigma descoberto por Pascal e F ermat? 
 
     Para ilustrar o enigma,  vamos partir da hipótese de que o jogo fosse lançar 
uma moeda por dois jogadores e o primeiro que conseguisse doze caras seria 
o ganhador de R$100,00.  Por um motivo de força maior,  o jogo é interropido  
quando o jogador A estava com 11 jogos a seu favor e o jogador B estava com 
9 jogos a seu favor.  
 
     Para dividir o prêmio justamente, foi pensado no futuro, ou seja, quanto era 
a probabilidade de cada um deles vencer o jogo. 
 
 
     É possível perceber que o jogo acabaria em no máximo mais três jogadas. 
Com mais uma jogada favorável,  A vence e, para B ser o vencedor precisa de 
três resultados favoráveis em seqüência: 

Veja o Cálculo:                          
 
A probabilidade de B vencer é:       1ª   2ª   3° 
                                                 

                                                      
2

1
.  

2

1
.  

2

1
 =  

8

1
 = 12,5%.   

 

Assim sendo,  a probabilidade de  A ser o vencedor é :  1 -    
8

1
    =  

8

7
 = 87,5%   

ou seja, na divisão do prêmio A  ficaria com R$ 87,50 e B com R$ 12,50. 
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