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Q1) Considere o experimento em que se observa dois lançamentos de um dado de 6 faces não
viciado. Sejam: Y a variável aleatória que indica a soma obtida nos dois lançamentos, U a variável
aleatória que indica o menor resultado obtido nos dois lançamentos, V a variável aleatória que indica
o maior resultado obtido nos dois lançamentos. Seja X1 o resultado do primeiro lançamento e X2,
o resultado do segundo. Descreva os elementos dos seguintes eventos como subconjuntos do espaço
amostral Ω:

a) (X1 < 3, X2 ≥ 5); (Y = 6).

b) Calcule as probabilidades P (U = 2) e P (V = 6).

Q2) Uma companhia de seguros, que trabalha no ramo de automóveis, investigou a relação entre o
hábito de fumar do motorista do carro e a frequência das reclamações relativas a acidentes com danos
materiais. Para isso, considerou-se as variáveis aleatórias: X = número de acidentes sofridos pelo
motorista (a companhia considerou de um a três acidentes) e:

Y =

{
1, se o motorista é fumante;
0, em caso contrário.

Suponhamos que a companhia obteve que a distribuição conjunta de X e Y é dada por:

X
Y 1 2 3
0 0,21 0,35 0,14
1 0,09 0,15 0,06

a) Determine as distribuições marginais de X e Y .

b) Podemos a�rmar que o número de acidentes sofridos pelo motorista independe do fato desse ser ou
não fumante?

c) �al a probabilidade do motorista ser fumante dado que ele sofreu pelo menos dois acidentes?

Q3) Suponha que um dado honesto seja rolado duas vezes. �ais são os possı́veis valores que as
seguintes variáveis aleatórias podem assumir e qual a distribuição de probabilidade associada à cada
uma delas?

1



a) O máximo valor que aparece entre as duas vezes em que o dado é jogado.

b) O valor da primeira jogada subtraı́do do valor da segunda jogada.

Q4) Dois dados são lançados. A variável X1 é de�nida anota o número natural correspondente à
face que �ca para cima. Uma outra variável X2 é de�nida como o número da jogada do primeiro dado
vezes o número da face do resultado do segundo dado, se a face do primeiro dado é ı́mpar. Se a face do
resultado do lançamento do primeiro dado for par, a variável assume como valor o dobro do resultado
da jogada.

a) Descreva a variável aleatória X1.

b) Descreva a variável aleatória X2.

Q5) Seja X o número de ocasiões em que uma determinada máquina de controle numérico apre-
sentará defeito: 1, 2 ou 3 vezes em um dia qualquer. Seja Y o número de vezes que se solicita um técnico
para um atendimento de emergência. A distribuição de probabilidade conjunta é dada por

P(X,Y) x
1 2 3

1 0 p p
y 2 2p 0,3 2p

5 0,2 0,05

a) Apresente a distribuição marginal e o valor esperado de X .

b) Encontre P (Y = 3|X = 2) e P (X = 3|Y = 5).
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