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

serão anuladas.

(1) Um homem possui quatro chaves em seu bolso. Como está escuro, ele não consegue ver qual a chave correta

para abrir a porta de sua casa. Ele testa cada uma das chaves até encontrar a correta. Sejam A, a chave

correta e B, C e D, as outras chaves.

a)(1,5) Defina um espaço amostral para esse experimento. Calcule a probabilidade de cada posśıvel resultado

desse espaço amostral (não equiprovável).

b)(1,0) Seja X o número de vezes que o homem tenta abrir a porta. Apresente a tabela da distribuição de

probabilidade de X.

(2) Considere uma partida de futebol na qual irão jogar os times A e B. Uma determinada emissora de TV irá

transmitir o jogo e pretende divulgar, antes do ińıcio da partida, a probabilidade do time A vencer. Segundo

confrontos anteriores, o time A venceu o time B em 40% das partidas, sendo essa a previsão inicial de vitória

do time A. Sabe-se também que em 10% das vezes que o time A venceu o time B, os salários dos jogadores

do time A estavam atrasados, enquanto que, nas partidas em que o time A não venceu o time B, em 30%

das vezes os salários dos jogadores do time A estavam atrasados.

a)(1,5) Supondo que horas antes do ińıcio do jogo surge a informação que os salários do time A não foram

pagos, atualize a probabilidade do time A vencer a partida.

b)(1,5) Suponha, agora, que minutos antes do inćio do jogo surja uma informação relevante: o time B irá

jogar desfocado. Novamente, consultando os arquivos de dados, sabe-se que em 10% das vezes que o

time A jogou com salários atrasados e venceu o time B, o time B havia jogado desfocado. Entretanto,

nas partidas em que o time A jogou com salários atrasados e não venceu o time B, apenas em 5%

das vezes o time B havia jogado desfocado. Sabendo, agora, que os salários do time A não foram

pagos e que o time B vai jogar desfocado, atualize a probabilidade do time A vencer a partida. Dica:

P (A ∩B ∩ C) = P (C|A ∩B)P (A ∩B).

(3) Um container possui 20 caixotes do produto A, 30 caixotes do produto B e 50 caixotes do produto C.

a)(1,25) Um fiscal examina cinco caixotes. Qual a probabilidade de serem selecionados, aleatoriamente, um

caixote do produto A, dois caixotes do produto B e dois caixotes do produto C? Use os métodos de

contagem.

b)(1,25) Suponha que o fiscal encaminha quatro caixotes para os setores 1, 2, 3 e 4, seguindo a ordem de

seleção. Qual a probabilidade do setor 1 receber um caixote do produto A, setor 2 receber um caixote

do produto B e setores 3 e 4 receberem caixotes do produto C. Use probabilidade condicional.

(4) Certa empresa vende um produto formado pelo encaixe de duas peças, cada uma proveniente de uma indústria.

Uma peça fabricada na indústria A tem 93% de chance de não apresentar defeito, 5% de chance de ter um

defeito recuperável e 2% de chance de ter um defeito grave. As peças da indústria B podem ser perfeitas ou

apresentar um defeito recuperável. Uma pea fabricada na indústria B tem 95% de chance de não apresentar

defeito. Um produto tem 88.35% de chance de não apresentar defeito e 0.25% de chance de apresentar defeito

recuperável em ambas as peças. Seja X a variável aleatória que assume os valores 0 (perfeitas), 1(defeito

recuperável) ou 2(defeito grave), na indústria A. Seja Y a variável aleatória que assume os valores 0 (perfeita)

ou 1(defeito recuperável), na indústria B.

a)(1,0) Apresente a tabela da distribuição conjunta de (X,Y).

b)(1,0) As variáveis aleatórias são independentes?


