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

serão anuladas.

(1) Em uma região, a probabilidade de ocorrência de um dia ensolarado é de 80%. A precisão meteorológica de

uma certa estação de rádio na previsão de chuvas tem 70% de acerto em chuva quando o tempo é de fato

chuvoso. Já a probabilidade de erro ao predizer chuva quando o tempo é de fato ensolarado é de 20%.

a)(1,25) complete o quadro a seguir e calcule qual a probabilidade de acerto na previsão do homem do tempo

nos boletins da emissora.

tempo chuvoso tempo ensolarado
prediz chuva p11 p12

prediz sol p21 p22

b)(1,25) Dado que foi noticiada a previsão de sol, qual a probabilidade de acontecer sol de fato?

(2) Um dado foi fabricado de tal forma que num lançamento a probabilidade de ocorrer um número par é o dobro

da probabilidade de ocorrer um número ı́mpar na face superior, sendo que os três números pares ocorrem com

igual probabilidade, bem como os três número ı́mpares. O dado é jogado duas vezes de forma independente

e o resultado de suas faces superiores são anotadas.Determine a probabilidade de:

a)(1,25) ocorrência de cada posśıvel resultado do dado jogado pela primeira vez.

b)(1,25) ocorrência de dois números iguais nas duas jogadas.

(3) Os principais defeitos que causam problemas em um computador são: Mau-contato nas memórias (D1); Mau-

contato nas placas de expansão (D2); Aquecimento (D3); e Outros (D4). Sem manutenção preventiva, seu

computador pode apresentar os defeitos D1,D2, D3 e D4 ao longo de um ano com probabilidades 4%, 4%, 6% e

6%,respectivamente. Se for feita uma manutenção preventiva, as probabilidades do seu computador apresentar

os defeitos D1, D2, D3 e D4 ao longo de um ano caem para 2.8%, 2.8%, 4.2% e 4.2%, respectivamente. As

eventuais ocorrências dos problemas D1, D2, D3 e D4 são eventos independentes, com ou sem manutenção

preventiva.

a)(1,25) Qual a probabilidade de que o seu computador apresente algum defeito ao longo de um ano, se

você não fizer manutenção preventiva?

b)(1,25) E se você fizer manutenção preventiva?

(4) Um certo tipo de part́ıcula se divide em 0, 1 ou 2 novas part́ıculas (que serão chamadas suas descendentes) com

probabilidades 30%, 40% e 30%, respectivamente, e depois se desintegra. As part́ıculas na mesma geração

agem independentemente entre si. Dada uma part́ıcula, seja X1 o número dos seus descendentes e seja X2

o número de descendentes dos seus descendentes. Calcule as probabilidades abaixo.

a)(1,0) P(X2 = 0 | X1 = i ) , i = 0, 1, 2

b)(1,5) P(X2 = 0)

Boa Prova!


