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1 ▶ Interprete {M A} como uma única pseudo-pessoa, em uma fila contendo esta pseudo-pessoa e
mais 18 pessoas. Há 18! permutações entre os demais concorrentes. A alocação da posição do “pa-

cote” {MA} pode ocorrer em 18+1=19 diferentes posições. Isto totaliza uma contagemde 19.18!=19!
padrões contendoMiguel seguido de Arthur.

A probabilidade de ocorrência desta condição é 19!/20! = 1/20 (de se ter Miguel seguido de
Arthur). De modo análogo, tem-se 19!/20! = 1/20 a probabilidade de se ter Arthur seguido de Mi-
guel.

Como os dois eventos são excludentes, a probabilidade total de se ter os dois concorrentes locali-
zados um imediatamente atrás do outro é de 1/10, ou seja, 10%.

2 ▶

(i) A:={cliente temmais de 50 anos};
(ii) R:={cliente interessado em investimentos de risco}.

(a) P (R) = 0, 32 (dado) e P (R|A) = 0, 25 (dado).
Calcula-se imediatamente P (R ∩ A) = P (A).P (R|A) = 0, 53.0, 25 = 0, 1325.

(b) Calcula-se facilmente a probabilidade a posteriori:

P (A|R) =
P (A).P (R|A)

P (R)
=

0, 1325

0, 32
= 0, 414.

Então entre os clientes de mais de 50 anos, cerca de 40% deles terão interesse em investimentos
de risco.

3 ▶ Se o resultado do teste for positivo, quais são as chances do seu avô estar com Alzheimer?
Dos indivíduos doentes, 99% são positivos no teste
Dos indivíduos sãos, 99% são negativos no teste.

Em outras palavras, se o paciente tem Alzheimer, isso detecta que ele tem a enfermidade com 99
por cento de probabilidade, e se o paciente não tem o mal, o teste indica adequadamente que ele não
a tem com 99 por cento de probabilidade. Usando a Regra de Bayes:

P (Alzheimer|diag. Alzheimer) =

P (Alzheimer)P (diag. Alzheimer|Alzheimer)

P (Alzheimer)P (diag. Alzheimer|Alzheimer) + P (Alzheimerc)P (diag. Alzheimer|Alzheimerc)
.
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P (Alzheimer|diag. Alzheimer) =
1

10.000
0.99

1
10.000

0.99 + 9999
10.000

(1− 0.99)
.

ou seja,

P (Alzheimer|B) =
0.99

0.99 + 9999(1− 0.99)
=

99

(99 + 9999)
= 0, 0098.

Logo esta probabilidade vale ≈ 1%, a despeito de dispor em mãos um resultado de teste positivo,
realizado com sensibilidade e especificidade relativamente elevadas.

4 ▶ Primeiro, encontrando o valor desconhecido “?”
A soma de todos elementos da tabela, pelo Axioma A3, deve ser unitária. Logo “?”=0.01.

2∑
j=0

2∑
k=0

P (XiOS = j,XAndroid = k) = 1.

TABELA

XiOS\XAndroid 0 1 2
0 0.12 0.25 0.13
1 0.05 0.30 0.01
2 0.03 0.10 0.01

(a) Somando-se os elementos das linhas

P (XiOS = 0) P (XiOS = 1) P (XiOS = 2)

0.5 0.36 0.14

Somando-se os elementos das colunas

P (XAndroid = 0) P (XAndroid = 1) P (XAndroid = 2)

0.2 0.65 0.15

(b) Corresponde à soma dos elementos na área hachurada na tabela: 18%.
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