
LISTA VI- 2015.1

(01) (confiabilidade) A fabricação de um produto em uma linha de montagem de uma indústria envolve três etapas sequenciais. As

confiabilidades, expressas pela taxa de funcionamento adequado, de cada etapa estão indicadas no diagrama de blocos. a) Avalie a probabilidade

de falha no processo (letra a, figura). Uma das maneiras de aumentar a confiabilidade é introduzindo redundância no processo. Suponha que as

etapas 1 e 2 possuem um sistema sobressalente (reserva/backup) que entra imediatamente em operação, em caso de quebra do sistema principal.

b) Reavalie a probabilidade de falha na produção (letra b, figura).

(02) Amostras de uma peça de alumínio fundido são classificadas com base no acabamento (em micropolegadas) da superfície e nas medidas de

comprimento. Os resultados de 100 peças avaliadas são resumidos:

comprimento

Adequado inadequado

acabamento Excelente 80 2

Bom 10 8

Seja A o evento em que uma peça tenha excelente acabamento na superfície e seja B o evento de que uma peça tenha comprimento adequado.

Determine: a) P(A) b) P(B) c) P(A|B) d) P(B|A). Qual o conceito de probabilidade foi usado?



(03) (Probabilidade axiomática) a) Prove a desigualdade de Bonferroni*, a qual estabelece que P(AB)=P(A)+P(B)-1. Use apenas os axiomas de

Kolmogorov. b) qual a relação com a desigualdade de Boole? Você consegue prova-la a partir da desigualdade de Boole? c) Usando o princípio da

indução finita, mostre o caso generalizado: 
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(04) Um artigo no periódico Genome Research “An assessement 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 sequencias de genes.

Tabela: programa & # de nucleotídeos corretamente previstos

#sequencias proporção acerto

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?

(05) O equilíbrio de Hardy-Weinberg (também lei de Hardy-Weinberg) é uma das bases da genética de populações. Foi demonstrado

independentemente por Godfrey Harold Hardy na Inglaterra e por Wilhelm Weinberg, na Alemanha, em 1908. Afirma que, em uma população

mendeliana, as frequências alélicas permanecerão constantes ao passar das gerações. Considere dois alelos, "A" e "a" de um mesmo loco gênico,

com frequências "pA" e "pa", respetivamente, na população. Então as três possíveis frequências genotípicas finais, na prole, se os alelos são dispersos

independentemente, se tornam: P({AA}) = pA
2, P({Aa}) = 2pA.pa, P({aa}) = pa

2, descritas pelo desenvolvimento de (pA+pa)
2. A generalização pode

ser feita para o caso de sistemas poliplóides e/ou com um número maior de alelos. Frequências genotípicas esperadas para tetraploidia para dois

alelos são descritas por: P({AAAA})=pA
4, P({AAAa})=4pA

3pa, P({AAaa})=6pA2pa
2, P({Aaaa})=4pApa

3, e P({aaaa})=pa
4, descritas pelo

desenvolvimento de (pA+pa)
4. Considere uma população com quatro alelos a,A,b,B, apresentando triploidia. Quais as frequências esperadas para

os genotipos abB e ABB?


