
LISTA III- 2015.1

(01) Encontre a quantidade de números de dois dígitos que não contenham dígitos repetidos.

(02) Quantos divisores positivos têm o número 3 888?

(03) As placas de automóveis contém 3 letras seguidas de 4 números. Quantas placas diferentes podem ser formadas?

(04) Em relação a palavra filtro, quantos: (a) Anagramas existem? (b) Anagramas começam com L? (c) Anagramas começam com O e
terminam em I? (d) Anagramas começam com consoante?

(05) Com as 6 letras: a, b, c, d, e, f quantas palavras-código de 4 letras poderão se formadas se: (a) Nenhum letra puder ser repetida?
(b) Qualquer letra puder ser repetida qualquer número de vezes?

(06) Três times A, B e C disputam um torneio. Inicialmente, A joga com B e o vencedor joga com C, e assim por diante. O torneio
termina se um time ganha duas vezes seguidas ou quando são disputadas, ao todo, quatro partidas. Enumere o espaço amostral.

(07) A probabilidade de um aluno A resolver uma questão de prova é 0,80, enquanto que a do aluno B é 0,60. Qual a probabilidade
de que a questão seja resolvida se os dois alunos tentarem resolvê-la independentemente?

(08) 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 simultanea e independentemente, qual a probabilidade de: (a) Ao menos um acerto o alvo e (b) Ambos acertem?

(09) Sejam: P(A) = 0,50; P(B) = 0,40 e P(AB) = 0,70. (a) A e B são eventos mutuamente excludentes? (b) Qual o valor de P(AB).
(c) A e B são eventos independentes? (d) Quais os valores de P(A/B) e P(B/A).

(10) Num teste com duas marcas que lhe são apresentadas em ordem aleatória, um experimentador de vinhos faz três identificações
corretas em três tentativas. (a) Qual a probabilidade disto ocorrer, se ele não possui habilidade alguma para distinguir? (b) E se a
probabilidade de distinguir corretamente for de 90% em cada tentativa?


