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1 ▶ (2,0) Uma fila para apresentação oral em
concurso público é formada pela atribuição

aleatória de números (inteiros de 1 a 20) aos
20 candidatos. Dois dos concorrentes, Miguel
e Arthur, estão nesta fila.

Qual é a probabilidade de os dois colegas es-
tarem localizados um atrás do outro?

2 ▶ (2,0) Para entender o perfil de seus clien-
tes, um banco realiza uma pesquisa e cons-

tata que:

▷ 53% de seus clientes têmmais de 50 anos;

▷ 32% de seus clientes estão interessados nos
chamados investimentos de risco;

▷ 5%de seus clientes commais de 50 anos estão
interessados nos chamados investimentos de
risco.

Escolha aleatoriamente um cliente deste
banco e considere os seguintes eventos:

(i) A:={cliente temmais de 50 anos};

(ii) R:={cliente interessado em investimentos
de risco}.

(a) (1,0) Calcule a probabilidade de o cliente
ter mais de 50 anos e se interessar pelos
chamados investimentos de risco.

(b) (1,0) Sabendo que o cliente está interes-
sado noschamados investimentos de risco,
qual a probabilidade que ele tenhamais de
50 anos?

3 ▶ (2,5) Suponha que você observe sintomas
inquietantes e esteja preocupado com a pos-

sibilidade de que seu avô tenha omal de Alzhei-
mer. Você decide levá-lo a fazer um teste mé-
dico. Suponha que os métodos adotados neste

teste-diagnóstico estejam corretos 99 por cento
das vezes, de modo que:
Sensibilidade=P(diag. Alzheimer|Alzheimer)=0,99.
Especificidade=P(diag. Sadio|Sadio)=0,99.
Suponha que uma informação confiável da
prevalência de Alzheimer ocorrendo aleatoria-
mente na população geral seja de uma em cada
10.000 pessoas. Se o resultado do teste dele for
positivo, quais são as chances do seu avô real-
mente estar com Alzheimer?

4 ▶ (2,5) Uma pequena loja em um centro
comercial do subúrbio vende aparelhos ce-

lulares (smartphones) com sistema operacional
Android e com iOS. As variáveis XAndroid

e XiOS denotam o número de aparelhos ven-
didos diariamente com estes sistemas operacio-
nais, respectivamente. A função de probabili-
dade conjunta do número diário de aparelhos
vendidos é a seguinte:

XiOS\XAndroid 0 1 2
0 0.12 0.25 0.13
1 0.05 0.30 0.01
2 0.03 0.10 ?

(a) (1,0) Calcule as funções de probabilidade
marginais deXAndroid e deXiOS .

(b) (1,5) Calcule a probabilidade de que num
dia sejam vendidos mais aparelhos iPhone
do que aparelhos com Android.

Atenção: As respostas devem estar acompa-
nhadas dos cálculos.
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