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(01) (contagem) Cinco peças de mármore vermelho, duas peças de mármore branco e 
três peças de mármore azulado são arranjados em fila. Se as peças da mesma cor são 
praticamente indistinguíveis, quantos arranjos distintos podem ser formados?

(02) (regra de Bayes) Três processos, P1, P2 e P3 produzem respect. 40%, 50% e 10% 
do total de componentes de um dispositivo. As percentagens de componentes defeituosos 
nestes processos são 3%, 5% e 2%, respect. Um componente é sorteado ao acaso e 
verifica-se que está defeituoso. Avalie a probabilidade de que o componente tenha sido 
produzido no processo P2, e a probabilidade dele advir do processo P1.

(03) Um artigo no periódico Genome Research “An assessment of gene prediction 
accuracy in large DNA sequences”, 2000, vol.10, pp.1631-1642 considerou a precisão de 
programas para prever o número de nucleotídeos em sequências de genes. 
Tabela: programa & # de nucleotídeos corretamente previstos

#sequências proporção de acertos
GenScan 177 0.93
BlastX 175 0.91
BlastX topCombo 174 0.97
BlastX 2steps 175 0.90
Genewise 177 0.98
Procustes 177 0.93

Considere que os sucessos e falhas de previsão dos procedimentos sejam independentes 
entre os programas. a) Qual a probabilidade de que todos os programas prevejam 
corretamente um mesmo nucleotídeo? b) qual a probabilidade de que todos os programas 
prevejam incorretamente este mesmo nucleotídeo? c) Qual a probabilidade de que no 
mínimo um BlastX o preveja corretamente?

(04) Um jovem casal deseja ter dois filhos. Analisando as condições do casal, o médico 
afirma que a probabilidade deles terem dois meninos é de 40% e que a chance do 
primeiro bebê a nascer ser menina é 50%. O médico também informou que se o primeiro 
filho for menina, a probabilidade condicional do segundo ser menina é de 50%. Denotem 
as variáveis aleatórias por Xi = 0, se o bebê for menino e Xi = 1, se o bebê for menina, no 
i-ésimo nascimento, i = 1, 2. Encontre: a) A distribuição de probabilidade conjunta de X1 e 
X2 com suas distribuições de probabilidades marginais. b) A probabilidade do segundo 
filho do casal também ser um menino, dado que o primeiro foi um menino.

(05) Considere o experimento com n = 2 lançamentos de um dado de 6 faces. Sejam: S a 
variável aleatória que indica a soma obtida nos dois lançamentos, M a variável aleatória 
que indica o menor resultado obtido nos dois lançamentos. Descreva os elementos dos 
seguintes eventos como subconjuntos do espaço amostral Ω : (a) (S = 7); (b) (M = 2).

(06) Considere o experimento com n=2 lançamentos de um dado de 6 faces. Sejam: Y a 
variável aleatória que indica a soma obtida nos dois lançamentos,

U a variável aleatória que indica o menor resultado obtido nos dois lançamentos.
V a variável aleatória que indica o maior resultado obtido nos dois lançamentos.

Seja X1 o resultado do primeiro lançamento e X2, o resultado do segundo. Expresse cada 
uma destas variáveis aleatórias como uma função do espaço amostral Ω e determine o 
conjunto de possíveis valores. a) Determine o conjunto de possíveis valores de (U, V). 
Descreva os elementos dos seguintes eventos como subconjuntos do espaço amostral Ω: 
(b) (X1<3, X2>4); (c) (Y=7); (d) (U=2); (e) (V=5);


