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1 ▶ (2,5) Cada um dos coeficientes inteiros {b, c}
da parábola ax2 + bx+ c se determina por meio

de duas jogadas independentes de um dado equili-
brado, fixado a = 1, sendo que apenas valores me-
nores ou iguais a 3 são retidos (quadras, quinas e se-
nas são descartadas). A primeira jogada define b e a
segunda, c. Deseja-se investigar as raízes da equação
resultante deste experimento aleatório.

a) (1,0) Conte o número de resultados possíveis do
experimento e liste o espaço amostral.

b) (1,5) Qual a probabilidade de se obter apenas raí-
zes reais? apenas raízes racionais?

2 ▶ (2,5) O Hospital das Clínicas da UFPE possui
um corpo de 45 médicos, sendo 28 homens e 17

mulheres. Uma comissão de 4 médicos será consti-
tuída para analisar o caso de um paciente com uma
doença rara, sorteando ao acaso e sem reposição qua-
tro membros do Hospital.

a) (0,5) Descrevao espaço amostral do experimento.

b) (1,5) Defina a variável aleatóriaY número demu-
lheres na comissão e calcule a função de proba-
bilidades (distribuição) de Y .

c) (0,5) Calcular a probabilidade que a comissão te-
nha pelo menos uma mulher.

3 ▶ (2,5) Uma companhia multinacional tem três
fábricas queproduzemomesmo tipodeproduto.

A fábrica I é responsável por 30%do total produzido,
a fábrica II produz 45% do total, e o restante vem da
fábrica III. Cada uma das fábricas, no entanto, pro-
duz uma proporção de produtos que não atendem
aos padrões estabelecidos pelas normas internacio-
nais. Tais produtos são considerados “defeituosos” e
correspondem a 1%, 2% e 1,5%, respectivamente, dos
totais produzidos por fábrica. No centro de distri-
buição, é feito o controle de qualidade da produção
combinada das fábricas.

a) (1,0) Qual é a probabilidade de encontrar um
produto defeituoso durante a inspeção de qua-
lidade?

b) (1,5) Se durante a inspeção, encontramos um
produtodefeituoso, qual é a probabilidade que
ele tenha sido produzido na fábrica II?

4 ▶ (2,5) Considere dois portos nomeados porA e
B, cujas capacidades de atendimento diários são

2 e 3 navios por dia. Sejam X e Y as variáveis alea-
tórias que representam, respectivamente, o número
de navios atendidos diariamente em A e em B. A
operação emumdos portos não exerce influência so-
bre a operação do outro, i.e., X e Y são indepen-
dentes. Sejam as probabilidades marginais de X :
p(x) = {0.15; 0.50; 0.35}, para 0, 1 e 2 atendimen-
tos, respectivamente e sejam as probabilidades mar-
ginais de Y : p(y) = {0.10; 0.40; 0.30; 0.20}, para
y = 0, 1, 2 e 3, respectivamente.

a) (1,0) Encontre a distribuição conjunta deX e Y .

b) (1,5) Calcule a probabilidade do portoA atender
mais navios que o portoB.

boa prova.

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