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(01) (Probabilidade axiomática) a) Prove a desigualdade de Bonferroni, a qual estabelece que P (A ∩
B) > P (A) + P (B)− 1. b) qual a relação com a desigualdade de Boole? c) Usando o prinćıpio da indução
finita, mostre o caso generalizado: P (

⋂n
i=1Ai) ≥

∑n
i=1 P (Ai)− (n− 1).

(02) Se dois eventos A e B são independentes, demonstre que Ac e Bc também são independentes.

(03) Numa bateria de NiCd, uma célula completamente carregada e composta de hidróxido de ńıquel.
O ńıquel e um elemento com múltiplos estados de oxidação (0, +2, +3 e +4):
carga de Ni proporções 0 0, 17

+2 0, 35
+3 0, 33.


a) Qual a probabilidade de um célula carregada ter no mı́nimo uma das opções de ńıquel carregado? b)
Qual a probabilidade de uma célula não ser composta de uma carga positiva de ńıquel maior do que +3?

(04) Uma das maneiras de aumentar a confiabilidade de um processo consiste em utilizar redundância
paralela. Considere um processo realizado em duas etapas sucessivas. O modelo pode corresponder a um
processo em uma usina, operação de dois circuitos, uma linha industrial, dois nós de uma rede, automóveis
(ABS, airbag, freio, motor...), aeronaves (avionicos), etc. Os valores indicados estimam a taxa de funcio-
namento correto da etapa. Na configuração b, um dos processos pode também ser realizado por um sistema
em paralelo. Calcule a probabilidade de falha do processo em ambos os casos, admitindo independência nas
falhas de cada bloco individual. Comente o resultado.

Figura 1: Processo em duas etapas a) sem redundância, b) com redundância em uma etapa.

(05) (v.a.) 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 re-
sultado obtido nos dois lançamentos. Descreva os elementos dos seguintes eventos como subconjuntos do
espaço amostral Ω : (a) (S = 7); (b) (M = 2);

Lista desafio para aqueles que tiveram nota ≤ 5,0:
ponto extra a adicionar na nota.
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