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1 ▶ (2,5) Emmotores elétricos as falhas típicas ocor-
rerem em uma das seguintes situações: emperra-

mento dos mancais (E), queima dos enrolamentos
(Q), desgaste das escovas (D). Num teste com 100
motores, encontraram-se a seguinte quantidade para
cada tipo de falhas: emperramento 20 casos, queima
10 casos, e desgastes das escovas 5 casos. Um único
motor apresentou simultaneamente os três tipos de
falhas. Já 6 motores apresentaram ambas falhasE e
Q. o número de motores do lote apresentando fa-
lhas de emperramento e desgaste de escovas foi de
três motores. Em dois motores foram verificadas fa-
lhas simultâneas com queima de enrolamento e des-
gaste nas escovas. Considere que um dos motores é
selecionado aleatoriamente.

a) (1,0) Qual a probabilidade de que a falha seja de-
vida a emperramento de mancal ou queima de
enrolamentos?

b) (1,5) Calcule a probabilidade que o motor seleci-
onado apresente pelo menos um tipo de falha.

2 ▶ (2,5) Todo domingo, um pescador vai a um
dentre três lugares perto de sua casa: ao mar com

probabilidade 2/3, a um rio com probabilidade 1/6,
ou a um lago com probabilidade 1/6. No mar, ele
consegue fisgar um peixe com probabilidade 80%;
no rio e no lago essa probabilidade vale 40% e 60%,
respectivamente. Se em um domingo o pescador
volta para casa sem peixe algum, para onde é mais
provável que tenha ido?

3 ▶ (2,5) Considere uma variável aleatória X com
resultados possíveis: 0, 1, 2, . . . Suponha que

P (X = j) = (1− a)aj , j = 0, 1, 2, . . .

(a) (0,5) Para que valores de a omodelo descrito faz
sentido?

(b) (1,0) Verifique que essa expressão representa
uma legítima distribuição de probabilidade.

(c) (1,0) Mostre que, para quaisquer dois inteiros
positivos s e t, P (X > s + t|X > s) =
P (X ⩾ t).

4 ▶ (2,5) Considere um experimento de retirar ao
acaso, sem reposição, três bolas de uma urna que

contém duas bolas vermelhas, três bolas brancas e
quatro bolas azuis. SejamX a variável aleatória que
fornece o número de bolas vermelhas nas três retira-
das e Y a variável aleatória que fornece o número de
bolas brancas nas três retiradas.

(a) (1,0) Determine a distribuição conjunta de
(X,Y ).

(b) (1,5) As variáveis aleatórias X e Y são indepen-
dentes? Justifique.

boa prova.

Atenção: As respostas devem estar acompa-
nhadas dos cálculos, respostas sem cálculos serão
anuladas.
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