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Introdução
Espero que gostem desse livro também!
O objetivo desse estudo está centrado na
matemática aplicada com foco na teoria
das probabilidades estatísticas das quais
também fazem parte os jogos da loteria.
Mas, não venho ensinar o caminho do
sucesso para jogos ou loterias, pois se eu
soubesse uma fórmula mágica, se é que
ela existe, eu jamais ensinaria por
questões óbvias, seria o meu lucro certo.
Existem vários estilos de leitura e para
mim, os livros que prometem que você vai
ganhar na Sena e ficar rico, eu classifico
como livros de ficção. Portanto, considere
este, como um livro de não-ficção, pois
trata-se de um livro didático da área das
Ciências Exatas que é a matemática.
Aproveito também para dar ênfase de que
não venho incentivar as pessoas na prática
de quaisquer tipos de jogos, embora o
nosso
estudo
forneça
dados
que
possibilitam estratégias inteligentes.
As estatísticas indicam que milhões de

brasileiros apostam todas as semanas em
algum tipo de jogo relacionado com as
loterias. Todos desejam ganhar algum
prêmio, mas muitos também, não jogam
porque acreditam que existe alguma
manipulação no sistema. Somente por
esse motivo, desviei um pouco do nosso
foco para dedicar uma parte especial no
final do livro para retratar essa polêmica
sobre a manipulação no sistema dos jogos.
Sobre se eu já ganhei em alguma loteria,
digo que sim para os prêmios menores,
mas ainda não ganhei um prêmio
milionário e se eu tivesse ganho, é bem
provável que não relataria aqui.
Muitas pessoas questionam o fato de
nunca terem visto alguém que ganhou
nessas loterias, mas isso é explicável. A
maioria dos ganhadores desses concursos
procuram se manter no anonimato para
não atrair a atenção de interesseiros e,
principalmente por questões de segurança.
Evitar notícias de posses corresponde a
evitar possíveis sequestros e assaltos.
Agora, desejo a todos uma ótima leitura!

Matemática e número
Na Idade do Bronze, o Antigo Oriente
Próximo começou no quarto milênio A.C. e
é considerado por alguns como o “Berço
da Humanidade”. Foi nesse período que as
sociedades na região estabeleceram as
bases para a astronomia e matemática.

O
sistema
de
numeração
romana
(algarismos romanos ou números romanos)
desenvolveu-se na Roma Antiga, e foi
utilizado em todo o Império Romano. É
composto por sete letras maiúsculas do
alfabeto latino: I, V, X, L, C, D e M.

Número é um objeto da matemática usado
para descrever quantidade, ordem ou
medida.
O
conceito
de
número
provavelmente foi um dos primeiros
conceitos matemáticos assimilados pela
humanidade no processo de contagem.
A noção de número e suas extraordinárias
generalizações estão intimamente ligadas
à história da humanidade. E a própria vida
está impregnada de matemática: grande
parte das comparações que o homem
formula, assim como gestos e atitudes
cotidianas, aludem conscientemente ou
não a juízos aritméticos e propriedades
geométricas. Sem esquecer que a ciência,
a indústria e o comércio nos colocam em
permanente contato com o amplo mundo
da matemática.
Em todas as épocas da evolução humana,
mesmo nas mais atrasadas, encontra-se
no homem o sentido do número. Esta
faculdade lhe permite reconhecer que algo
muda em uma pequena coleção (por
exemplo, seus filhos, ou suas ovelhas)
quando, sem seu conhecimento direto, um
objeto
tenha
sido
retirado
ou
acrescentado.
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