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1 ▶ Seja P (A) = 1/4 e P (B|A) = 1/2. Discuta
as seguintes afirmações.

(a) (0,5) Os eventosA eB são disjuntos?

(b) (1,0) B contémA?

(c) (1,0) É verdade que P (A|B) + P (Ac|B) = 1?

2 ▶ Alex, Bryan e Carlos se alternam jogando uma
moeda. Assim, suponha que Alex jogue a moeda

primeiro, então Bryan, então Carlos, então Alex, e
assim por diante. O primeiro a tirar cara vence.
Sendo 1 = Cara e 0 = Coroa, então, o espaço amos-
tral associado a este experimento é definido como
Ω = {1, 01, 001, 0001, . . . , 0000 . . .}.

(a) (1,0) Defina o evento A: Alex vence o jogo, em
termos deΩ.

(b) (1,5) Suponha que, para cada lançamento, a pro-
babilidade de sair cara é 1/3. Calcule a proba-
bilidade de que Alex vença o jogo.

3 ▶ Um aplicativo é disponibilizado para pre-
dição de lucro na bolsa de valores, indicando

binariamente se é esperado lucro ou prejuízo no
mês (não se avalia o montante do lucro ou pre-
juízo). Em uma carteira contemplando as ações
ITSA4 (Itaú), USIM5 (Usiminas) e FIBR3 (Fibria
celulose) foi averiguado que a taxa de acertos é de
80% das vezes, nos casos em que não houve lu-
cro no mês. Já quando houve lucro no mês, a
taxa de acertos do App é de 90%. Sabe-se que o
pacote de ações descrito resulta em prejuízo men-
sal em 10% das vezes. Dica: Considere os even-
tos: A = {App prediz: não haverá lucro} e B =
{não haver lucro real no mês}.

(a) (1,0) Calcule a probabilidade do investidor, ao
“rodar” este aplicativo, encontrar a previsão de
que não havará lucro no mês.

(a) (1,5) Se ao “rodar” este aplicativo, o investidor
encontrar a previsão de que não haverá lucro

no mês, calcule qual a probabilidade “real” de
que, de fato, não ocorra lucro, findo omês para
o qual foi executado o aplicativo.

4 ▶ Considere a seguinte tabela de probabilidades
conjuntas:

A1 A2 Total
B1

B2 0,35
B3 0,25
Total 0,40 1,00

(a) (1,25) Complete a tabela sabendo que
P (A1|B1) = 0, 30 e P (A1|B2) = 0, 70.

(b) (1,25) Verificar se os eventos A1 e B1 são inde-
pendentes.

Boa prova.

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