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Atenção: As respostas de todas as questões devem estar acompanhadas dos cálculos, respostas sem cálculos

serão anuladas.

(1) Os jogadores J1, J2 e J3 disputam um torneio de tênis. Inicialmente, J1 joga com J2 e o vencedor joga com

J3, e assim por diante. O torneio termina quando um jogador ganha duas vezes seguidas ou quando são

disputadas, ao todo, quatro partidas. Seja Ω o espaço amostral associado ao torneio. Defina os seguintes

eventos:

A ={J1 ganha o torneio }, B={J1 ganha duas partidas no torneio} e C={O torneio não tem decisão}.

a)(1,25) Descreva Ω, A , A ∪ C e Bc ∩ Cc.

b)(1,25) Suponha que existem 15 jogadores numa federação. Três tenistas serão escolhidos aleatoriamente

para o próximo torneio. Qual a probabilidade de apenas dois dos jogadores J1, J2 e J3 participarem do

próximo torneio?

(2) Sejam A e B dois eventos associados ao espaço amostral Ω. Suponha que A acontece duas vezes mais frequênte

que B. Suponha também P ((A ∪B)c) = 0.19. Encontre as probabilidades de A e de B:

a)(1,25) Quando A e B são mutuamente excudentes.

b)(1,25) Quando A e B são independentes.

(3) 2. Três companhias aéreas servem uma pequena cidade no estado de São Paulo. As companhias A, B e C

tem, respectivamente, 50%, 30% e 20% dos voos programados. As percentagens, nas companhias, de voos

que saem no horário programado são 80%, 65% e 40%, respectivamente.

a)(1,5) Um voo acaba de sair no horário programado. Qual é a probabilidade que seja da companhia C?

b)(1,0) Qual é a probabilidade de um voo não ser da companhia B ou não sair no horário programado?

(4) 3. Um jovem casal deseja ter dois filhos. Analisando as condições do casal, o médico afirma que a probabilidade

deles terem dois meninos é de 40% e que a chance do primeiro bebê a nascer ser menina é 50%. O médico

também informou que se o primeiro filho for menina, a probabilidade condicional do segundo ser menina é de

50%. Denotem as variáveis aleatórias por Xi = 0 , se o bebê for menino e Xi = 1 , se o bebê for menina, no

i-ésimo nascimento, i = 1, 2. Encontre:

a)(1,5) A distribuição de probabilidade conjunta de X1 e X2 com suas distribuições de probabilidades

marginais.

b)(1,0) b) A probabilidade do segundo filho do casal também ser um menino, dado que o primeiro foi um

menino.
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Boa Prova!


