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1) Discutir a falácia de Jean d'Alembert. O número de caras obtidos em dois lançamentos de
uma moeda pode ser apenas 0, 1 ou 2. Como existem três resultados, a chance de cada um deles
deve ser 1/3. Logo a probabilidade de se obter duas caras em dois lançamentos é de 1/3.

2) Considere o experimento aleatório relativo a dois lançamentos de um dado de seis faces. Seja
o espaço amostral associado ao experimento. Defina os seguintes eventos: 

A ={primeiro lancamento resultou 1}.
B={a soma dos dois resultados obtidos é 7}.
C={evento que ocorre quando exatamente um dos eventos A ou B ocorre}. 

(a) Descreva todos os elementos dos eventos: A∩B; A∪B e Ac ∩Bc. 
(b) Defina o evento C em função dos eventos A e B.

3)  Se A e B são eventos  certos,  i.e.,  P(A)=P(B)=1, avaliar,  usando apenas  os axiomas de
Kolmogorov: P(A∪B) e P(A∩B).

4) Sejam A e B dois eventos associados ao espaço amostral. Suponha que A acontece duas vezes
mais frequentemente que B. Suponha também P((A∪B)c)=0.19. Encontre as probabilidades de
A e de B:
(a) Quando A e B são mutuamente excudentes.
(b) Quando A e B são independentes.

5) O evento F explicita a falha de um determinado equipamento. Ela ocorre apenas quando os
eventos A1 ou A2 ocorrerem, e o evento A3 não ocorre. Sabendo que A1, A2, A3 são mutumente
independentes  e  conhecendo  as  probabilidades  de  ocorrência  de  cada  um deles,  P(A1)=0.4,
P(A2)=0.35, e P(A3)=0.1, determine P(F).

6) O atirador A tem probabilidade de 1/4 de acertar um alvo. Já o atirador B tem probabilidade
de 2/5 de acertar o mesmo alvo. Se ambos atirarem simultânea e independentemente, qual a
probabilidade de: 
(a) Ao menos um acerto o alvo?
(b) Ambos acertem?

7) Três jogadores A, B e C disputam um torneio de tênis. Inicialmente, A joga com B e o
vencedor joga com C, e assim por diante. O torneio termina quando um jogador ganha duas
vezes seguidas ou quando são disputadas, ao todo, quatro partidas. Todas as partidas terminam
sempre com um vencedor, mas o torneio pode encerrar sem vencedores.
(a) Descreva o espaço amostral do experimento, i.e., os possíveis resultados do torneio.
(b) Calcule a probabilidade de C vencer o torneio.

8) Um empreteiro tem uma probabilidade de 1/2 de ganhar a parte elétrica de um contrato.
Caso ele ganhe a parte elétrica, a probabilidade de ganhar a parte hidráulica deste contrato e de
1/3 e caso ele não ganhe a parte elétrica, a probabilidade de ganhar a parte hidráulica e de 3/4.
(a) Apresente o espaço amostral referente aos possíveis resultados que o empreiteiro pode ter.
(b) Qual a probabilidade do empreiteiro ganhar exatamente um contrato?
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