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7. Distribuições de probabilidade 

 

7.1 Distribuição de Bernoulli 
 

Considere uma experiência aleatória na qual se observa a realização ou não 

realização de determinado acontecimento A, de probabilidade P(A) = p. A 

realização de A diz-se “sucesso“; a realização do complementar A, que tem 

probabilidade P(A) = 1 - p = q, diz-se um “insucesso”. A esta experiência damos 

o nome de prova de Bernoulli. 

Se a variável aleatória X designa o número de sucessos numa prova de Bernoulli 

(ex: número de caras obtido no lançamento de uma moeda; número de peças 

defeituosas de entre uma escolhida ao acaso de um lote), apresenta a seguinte 

função massa de probabilidade: 

 

( ) 0,1x ;)p1(pxf)xX(P x1x =−⋅=== −  

 

da qual se diz apresentar uma distribuição de Bernoulli. 

 

Para se familiarizar com 

esta distribuição, abra o 

ficheiro Bernoulli.xls, 

premindo uma das setas da 

barra de deslocamento 

cinzenta, faça variar o valor 

da P(sucesso) e verifique a 

alteração da distribuição de 

frequências. 
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7.2 Distribuição Binomial 
 

Consideremos uma sucessão de n provas de Bernoulli. À 

variável aleatória X, que representa o número de sucessos 

nas n provas (ex: número de caras observadas em 20 

lançamentos de uma moeda equilibrada) chama-se variável 

aleatória com distribuição Binomial de parâmetros n e p, e escreve-se 

simbolicamente X ~ b(n; p). Apresenta a seguinte função massa de probabilidade: 

 

( ) n..., 0,1,x ;)p1(p
x

n
xf)xX(P xnx =−⋅⋅








=== −  

 

Para calcular os valores da função 

de probabilidade, ou da função de 

distribuição - P(X< = x) = F(X), 

podemos recorrer directamente às 

funções do Excel 

Desloque o apontador para uma 

célula à sua escolha, no menu 

Inserir [Insert], seleccione Função [Function] e proceda 

conforme indicado nas imagens. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alternativamente, poderá digitar directamente o comando DISTRBINOM 

[BINOMDIST] em qualquer célula. 

DISTRBINOM(número de sucessos-x;número de provas-

n;probabilidade de sucesso-p;0 ou 1) 

• 0 ou Falso fornece o valor da função de probabilidade.  

• 1 ou Verdadeiro fornece o valor da função de distribuição. 

Exemplo 7.1 (Graça Martins 

et al., 1999)  

Uma senhora comprou 4 

bolbos de narcisos, tendo-lhe 

o florista garantido que havia 

uma probabilidade de 75% de 

cada um florescer para a 

primavera seguinte. Estude a 

variável aleatória X que 

representa o número de 

narcisos que a senhora irá 

obter. 

x 
n 
p 

Sucessão de provas de Bernoulli: Sequência 
de experiências aleatórias em que em cada 
prova o acontecimento de interesse é sucesso 
ou insucesso, a probabilidade de sucesso p é 
constante de prova para prova e os resultados 
das provas são independentes uns dos outros. 
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Recorrendo à função descrita anteriormente, 

poderá completar a seguinte tabela: 

 

 

 

O ficheiro Binomial.xls permite visualizar a função de probabilidade da 

distribuição Binomial, até 20 provas, fazendo variar o valor da probabilidade de 

sucesso. Para o efeito basta premir uma das setas das correspondentes barras de 

deslocamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Distribuição Binomial negativa 
 

Considere uma experiência que consiste na realização de uma sucessão de provas 

de Bernoulli até se obter k sucessos. 

À variável aleatória X, que representa o número de provas necessárias para atingir 

k sucessos (ex: número de lançamentos de uma moeda equilibrada, necessários 

para obter 5 caras) chama-se variável aleatória Binomial negativa de parâmetros k 

e p, e escreve-se simbolicamente X ~ bn(k; p). Apresenta a seguinte função massa 

de probabilidade: 

 

( ) ,... 2k1,kk,x ;)p1(p
1k

1x
xf)xX(P kxk ++=−⋅⋅








−
−

=== −  
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Para calcular os valores da função de probabilidade, podemos recorrer 

directamente às funções do Excel. 

Desloque o apontador para uma 

célula à sua escolha, no menu 

Inserir [Insert] seleccione 

Função [Function] e proceda 

conforme indicado nas imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativamente, poderá digitar directamente o comando 

DIST.BIN.NEG [NEGBINOMDIST] em qualquer célula. 

DIST.BIN.NEG(número de insucessos até atingir os k 

sucessos–(x-k) ;número de sucessos-k;probabilidade 

de sucesso-p) 

Recorrendo à função descrita, poderá completar a seguinte tabela 

 

 

 

O ficheiro Binomial negativa.xls permite 

visualizar a função de probabilidade da 

distribuição Binomial negativa, até 10 

sucessos, fazendo variar o valor da 

probabilidade de sucesso. Para o efeito basta 

premir uma das setas das barras de 

deslocamento. 

Exemplo 7.2 – 

Numa fábrica de 

componentes eléctricos, por 

erro do operador, 2000 

unidades do componente A 

foram misturadas com 8000 

unidades do componente B.  

Qual a probabilidade de ter 

que analisar 50 componentes, 

para recuperar 10 

componentes do tipo A? 

x-k 
k 
p 
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7.4 Distribuição Normal 
 

Nos exemplos anteriores consideramos que a variável aleatória (v. a.) era discreta, 

isto é, só podia assumir um número finito ou infinito numerável de valores 

distintos. No entanto, quando na Estatística se classificaram as variáveis, viu-se que 

estas também podiam ser de tipo contínuo.  

A distribuição Normal é uma das mais importantes, senão a mais importante 

distribuição contínua. Uma variável aleatória X, com função densidade de 

probabilidade (f.d.p.): 

( ) ( )

+∞<σ<+∞<µ<∞−+∞<<∞−










σ
µ−

−⋅
πσ

=

0 ,  ,x

,
2

x
exp

2

1
xf

2

2

 

diz-se que tem distribuição Normal, com parâmetros µ  e σ (ou σ2) e escreve-se 

simbolicamente X~N(µ ,σ2), sendo que µ  e σ2 representam respectivamente o valor 

médio e a variância da variável. 

 

Abra o ficheiro 3 Normais.xls. Observe a forma característica (forma de sino) da 

curva da função de densidade de probabilidade e, alterando os valores nas células a 

azul, veja como o valor médio e o desvio padrão afectam a forma da curva. 
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O Excel apresenta várias funções relacionadas com a distribuição normal.  

Qualquer das funções poderá ser acedida 

através do menu Inserir [Insert] 

seleccionando Função [Function] (tal 

como foi descrito para as distribuições 

anteriores). 

 

 

 
 
 
7.4.1 Cálculo da função densidade de probabilidade 
 

Para calcular os valores da função densidade de probabilidade -

f(x)- ou da função de distribuição – P(X<=x) - (esta última de 

maior utilidade) 

 

 
 

 

Alternativamente digitando directamente os comandos: 

DIST.NORM [NORMDIST]. 

DIST.NORM(valor da variável aleatória 

x;valor médio-µ;desvio padrão-σ;0 ou 1) 

• 0 ou Falso fornece o valor da função 

densidade de probabilidade.  

• 1 ou Verdadeiro fornece o valor da função 

de distribuição. 

Exemplo 7.3 (adaptado de Costa, 2001)  

O diâmetro, em centímetros, das laranjas 

produzidas por uma cooperativa agrícola 

distribui-se segundo uma N(8;0,5). As 

laranjas produzidas têm três destinos 

possíveis em função do diâmetro (d): 

• d = 7,5 cm – sumo 

• 7,5 < d < 8,5 cm – mercado interno 

• d = 8, 5 cm – exportação 

Escolhida uma laranja ao acaso qual é a 

probabilidade de se destinar a cada um 

dos destinos? 

Qual o diâmetro mínimo dos 10% das 

laranjas de maior dimensão? 

x 
µ 
σ 
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7.4.2 Cálculo do valor da v. a. X com uma dada probabilidade 
 

Para calcular o valor da variável 

aleatória X que apresenta uma 

dada probabilidade de ocorrerem 

valores iguais ou inferiores (ou, 

de forma complementar, de 

ocorrerem valores superiores).  

 
 
Alternativamente digitando directamente os comandos: 

INV.NORM [NORMINV]. 

INV.NORM(valor da probabilidade-P(X<=x);valor 

médio-µ;desvio padrão-σ) 

Recorrendo à função descrita, poderá completar a seguinte tabela 

 

7.4.3 Estandardização ou normalização da v. a. X 
 
Se a variável aleatória X for Normal de parâmetros µ  e σ2, é comum proceder 

à sua estandardização, ou normalização. Normaliza-se o valor x, subtraindo-

lhe o seu valor médio e dividindo a diferença pelo valor do desvio padrão, 

obtendo-se uma variável aleatória estandardizada ou normalizada Z~N(0,1) 

(z = (x-µ)/σ). Os valores normalizados dão uma indicação de quantos 

desvios padrão o valor se afasta do valor médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alternativamente digitando directamente os comandos:  

NORMALIZAR [STANDARDIZE]. 

NORMALIZAR (valor da variável aleatória 

x;valor médio-µ;desvio padrão-σ) 

P(X<=x)
µ 
σ 

x 
µ 
σ 

Exemplo 7.4 (Graça Martins 

et al., 1999)  

O peso das crianças do sexo 

masculino com idades 

compreendidas entre os 10 e 

os 12 anos distribui-se 

normalmente com valor 

médio 20 kg e desvio padrão 

3 kg. Qual a probabilidade de 

uma criança daquela classe 

etária, escolhida ao acaso: 

- Pesar entre 17 e 23 kg? 

- Pesar mais de 23 kg? 

- Pesar mais de 29 kg? 
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7.4.4 Cálculo da f.d.p. da variável aleatória normalizada Z 
 

Se pretender calcular o valor da função de distribuição da variável aleatória 

normalizada Z.  

 

 

 

 

 

 

Alternativamente digitando directamente os comandos:  

 

DIST.NORMP [NORMSDIST]. 

DIST.NORMP(valor da variável aleatória 

normalizada z) 

 

 

 

7.4.5 Cálculo do valor da v. a. Z com uma dada probabilidade 
 

Para calcular o valor da variável aleatória normalizada Z que apresenta uma dada 

probabilidade de ocorrerem 

valores iguais ou inferiores 

(ou, de forma complementar, 

de ocorrerem valores 

superiores).  

 

 

 

Alternativamente digitando directamente os comandos: 

 

INV.NORMP [NORMSINV]  

INV.NORMP (valor da probabilidade-

P(Z<=z)) 

z 

P(Z<=z) 
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7.4.6 Novos aplicativos para a Normal 
 

Para partir à aventura da distribuição normal, abra o ficheiro Normal.xls, onde 

poderá encontrar duas folhas de cálculo: “Probabilidade de um intervalo” e 

“Área inferior e valor z”. 

Ambas as folhas permitem a introdução do valor médio e do desvio padrão, 

digitando directamente nas células indicadas.  

 

Na primeira folha, poderá 

clicar nas setas das barras de 

deslocamento, fazendo alterar 

os valores dos limites 

superior e inferior da variável 

aleatória. Ao fazê-lo, altera-se 

a área a sombreado, e o seu 

valor aparece representado 

numa das células (valor 

correspondente à P(xinferior = 

X = xsuperior)). 

 

 

 Na segunda folha poderá clicar nas setas da barra de deslocamento, o qual fará 

deslocar a área 

sombreada, para a 

esquerda e para a 

direita, 

respectivamente. É 

indicado o valor da 

área sombreada 

(valor 

correspondente à 

P(X = x)), bem 

como o valor 

normalizado de x – 

o valor z. 




