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(1) Uma caixa com N lâmpadas contém r < N lâmpadas com filamento partido. Essas lâmpadas são verificadas uma

a uma, até que uma lâmpada defeituosa seja encontrada. Descreva um espaço amostral para este experimento.

Seja D1, a primeira lâmpada defeituosa retirada e Bi, a i-ésima lâmpada não defeituosa retirada.

(2) Sejam três eventos associados a um experimento. Exprima em notação de conjuntos, as seguintes afirmações

verbais e ilustre-os com diagrama de Venn.

a) Exatamente um dos eventos ocorre.

b) Exatamente dois dos eventos ocorrem.

(3) Um certo tipo de motor elétrico falha se ocorrer uma das seguintes situações: emperramento dos mancais (E),

queima dos enrolamentos (Q), desgaste das escovas (D). Suponha que o emperramento seja duas vezes mais

provável do que a queima e esta sendo quatro vezes mais provável do que a desgastes das escovas. Qual será a

probabilidade de que a falha seja devida a cada uma dessas circunstâncias?

(4) Em uma sala, 10 pessoas estão usando emblemas numerados de 1 até 10. Três pessoas são escolhidas ao acaso e

convidadas a sáırem da sala simultaneamente. O número de seu emblema é anotado. Qual a probabilidade de

que o menor número do emblema seja 5?

(5) Com as seis letras quantas palavras-código de 4 letras poderão ser formadas se:

a) Nenhuma letra puder se repetida?

b) Qualquer letra puder ser repetida qualquer número de vezes?

(6) Uma remessa de 1.500 arruelas contém 400 peças defeituosas e 1.100 perfeitas. Duzentas arruelas são escolhidas ao

acaso (sem reposição) e classificadas. A ordem com as quais as peças são selecionadas não interfere no resultado,

portanto temos a combinação: C(1500, 200).

a) Qual a probabilidade de que sejam encontradas exatamente 90 peas defeituosas?

b) Qual a probabilidade de que se encontrem ao menos 2 peças defeituosas?

Bom trabalho!


