
INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA - ET101

LISTA DE EXERCICIOS 1

PROF. JOSÉ CERDA-HERNÁNDEZ

(1) Descreva um espao amostral Ω adequado aos seguintes experimentos aleatórios. Re-
sponda se Ω é finito, infinito enumerável ou infinito não-enumerável, e determine a sua
cardinalidade no caso finito.
(a) Escolhe-se ao acaso uma famı́lia com duas crianças de um munićıpio e são registrados

os sexos do primeiro e do segundo filhos.
(b) No item (a), observa-se apenas o número de meninas na famı́lia selecionada.
(c) Um dado é lançado quatro vezes e a sequência de números obtida é anotada.
(d) Anota-se o número de vezes que a face 6 ocorre quando um dado é lançado quatro

vezes.
(e) Considere uma urna com 8 bolas, numeradas de 1 a 8. Retiram-se 3 bolas da urna,

com reposição, e anota-se o número a cada bola retirada.
(f) A partir de certo momento, registra-se a quantidade de véıculos que passam por um

pedágio at que passe a primeira motocicleta.
(g) Uma árvore é selecionada em um parque e sua altura em cent́ımetros é medida.

(2) Sejam A, B e C trŝ eventos em um espaço de probabilidade. Expresse os seguintes
eventos em termos de A, B e C:
(a) Apenas A ocorre.
(b) A e B ocorrem, mas C não ocorre.
(c) Pelo menos um dos três eventos ocorre.
(d) Nenhum dos três eventos ocorre.
(e) Exatamente um dos três eventos ocorre.
(f) Pelo menos dois dos três eventos ocorrem.

(3) Descreva o espaço amostral para cada um dos experimentos abaixo.
(a) Strings de d́ıgitos binários são gerados até que pela primeira vez o mesmo resultado

apareça duas vezes em sucessão.
(b) Strings de d́ıgitos binários são geradas até que o d́ıgito 1 apareça pela primeira vez.
(c) Strings de 3 d́ıgitos binários são gerados. Observe a sequência de zeros e uns.
(d) Conte o número de zeros em uma string de d́ıgitos binários com n d́ıgitos.

(4) Se {Ai} for uma partição enumeravel do espaçp amostral Ω e P (Ai) = abi, i ≥ 1, quais
as condições que a e b devem satisfazer para que P seja uma medida de probabilidade?

(5) Quatro números são sorteados ao acaso, sem reposiçõ, do conjunto {1, 2, . . . , 9}. Calcule
as probabilidades de que
(a) os quatro números formem uma seguida (por exemplo, 2, 3, 4, 5).
(b) todos sejam maiores que 5.
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(c) o número 0 seja escolhido.
(d) pelo menos um seja maior que 7.
(e) todos sejam ı́mpares.

(6) Uma caixa contém 40 parafusos bons e 10 defeituosos. Seleciona-se uma amostra de 5
parafusos. Calcule as probabilidades dos seguintes eventos:
(a) Nenhum parafuso na amostra é defeituoso.
(b) Nenhum, um ou dois parafusos na amostra são defeituosos.
(c) A amostra contém pelo menos um parafuso bom.

(7) Suponha que A, B e C sejam eventos que P (A) = P (B) = P (C) = 1/4, P (A ∩ B) =
P (B ∩ C) = 0 e P (A ∩ C) = 1/8. Calcule a probabilidade de que ao menos um dos
eventos A, B ou C ocorra.

(8) Sejam A e B dois eventos, tal que A ∩ B = ∅ e P (Ac ∩ B) = P (A ∩ Bc) = P (Ac ∩ Bc).
Calcular P (A) e P (B).

(9) Dez pessoas chegam a um consultório médico em horários ligeiramente diferentes, e são
chamadas em ordem aleatória. Dizemos que a i-ésima pessoa a chegar tem sorte se está
entre as i primeiras pessoas chamadas. Encontre a probabilidade de que, entre a 3a, a
5a e a 8a pessoas, pelo menos uma não tenha sorte.

(10) Um armário contém n pares diferentes de sapatos. Se 2r sapatos são escolhidos ao acaso
(com 2r < n), determine a probabilidade de que dentre os sapatos selecionados
(a) não exista par algum completo.
(b) exista exatamente um par completo.
(c) existam exatamente dois pares completos.

(11) Uma urna contém a bolas azuis e b bolas brancas. As bolas são retiradas uma a uma da
urna, ao acaso e sem reposição, até que a urna fique vazia. Calcule a probabilidade de
que a última bola retirada seja azul nos seguintes casos:
(a) as bolas são todas distintas.
(b) as bolas são distingúıveis apenas pela cor.

(12) Em uma escola, 60% dos estudantes não usam anel nem colar; 20% usam anel e 30%
colar. Se um aluno é escolhido aleatoriamente, qual a probabilidade de que esteja usando
(a) pelo menos uma das joias?
(b) ambas as joias?
(c) um anel mas não um colar?

(13) Uma escola oferece trŝ cursos optativos de idiomas: espanhol, francês e alemão. As
turmas são abertas a qualquer um dos 100 alunos matriculados. Há 28 estudantes na
turma de espanhol, 26 na turma de francês e 16 na turma de alemão. Há 12 alunos
cursando espanhol e francês, 4 fazendo espanhol e alemÃo, e 6 cursando francês e alemão.
Além disso, 2 estudantes acompanham os três cursos.
(a) Se um aluno é escolhido ao acaso, qual a probabilidade de que não acompanhe

nenhum dos cursos?
(b) Se um estudante é escolhido aleatoriamente, qual a probabilidade de que esteja

fazendo exatamente um dos cursos?
(c) Se dois alunos são escolhidos ao acaso, qual a probabilidade de que pelo menos um

deles esteja cursando uma ĺıngua?
(14) Suponha que n crianças, todas com alturas diferentes, são dispostas aleatoriamente em

uma fila indiana.
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(a) Encontre a probabilidade de que a k-ésima criança da fila seja mais alta do que
todas as crianças à sua frente.

(b) Obtenha a probabilidade de que cada uma das k primeiras crianças da fila seja mais
alta do que aquelas à sua frente.

(c) Dado que a k-ésima criança da fila é mais alta do que todas as crianças à sua frente,
qual a probabilidade de que essa criança seja a mais alta do grupo?

(15) Dos sócios de um clube esportivo, 3/4 são adultos e 1/4 crianças. São do sexo masculino
3/4 dos adultos e 3/5 das crianças. Metade dos homens adultos e um terço das mul-
heres adultas usam a piscina do clube; a proporção correspondente às crianças é 4/5,
independentemente do sexo.
(a) Calcule a probabilidade de que um sócio do clube escolhido ao acaso use a piscina.
(b) Qual a proporção de sócios do sexo feminino entre os que usam a piscina?
(c) Obtenha a probabilidade de que um sócio selecionado aleatoriamente seja do sexo

feminino.
(d) Dado que um sócio não usa a piscina, qual a probabilidade de que seja do sexo

feminino ou adulto?
(16) Uma fábrica de sorvete recebe o leite que utiliza de três fazendas: 20% da fazenda 1, 30%

da fazenda 2 e 50% da fazenda 3. Um órgão de fiscalização inspecionou as fazendas e
constatou que 20% do leite produzido na fazenda 1 estava adulterado por adição de água,
enquanto que para as fazendas 2 e 3 essa proporção era de 5% e 2%, respectivamente. A
fábrica de sorvete recebe o leite em galões, que são armazenados em um refrigerador, sem
identificação da fazenda de proveniência. Um galão é escolhido ao acaso e seu conteúdo
é testado para verificar adulteração.
(a) Qual a probabilidade de que o galão contenha leite adulterado?
(b) Sabendo que o teste constatou que o leite do galão está adulterado, obtenha a

probabilidade de que o galão seja proveniente da fazenda 1.
(17) Considere duas moedas, uma honesta e a outra que resulta cara em cada lançamento

com probabilidade 0.6. Uma moeda é escolhida ao acaso e, após lançada quatro vezes,
observa-se cara três vezes. Qual a probabilidade de que a moeda escolhida tenha sido a
moeda honesta?

(18) Todo domingo, um pescador vai a um de três lugares perto de sua casa: ao mar com
probabilidade 1/2, a um rio com probabilidade 1/4, ou a um lago com probabilidade
1/4. No mar, ele consegue fisgar um peixe com probabilidade 80%; no rio e no lago essa
probabilidade vale 40% e 60%, respectivamente. Se em um domingo o pescador volta
para casa sem peixe algum, para onde é mais provável que tenha ido?

(19) Em uma cidade, os motoristas são parados pela poĺıcia para fazer um teste sobre o teor
de álcool no sangue. Suponha que a probabilidade de que um motorista detido esteja
embriagado é 5% e que o teste realizado acerta o estado de embriaguez em 80% das
ocasiões.
(a) Qual a probabilidade de que o teste de um motorista detido resulte positivo?

Os motoristas cujos testes dão positivo são submetidos a um segundo exame, que nunca
falha em um motorista sóbrio, porém tem probabilidade 10% de erro nos embriagados.
(b) Dado que o segundo teste de um motorista resultou negativo, qual a probabilidade

de que estava dirigindo com um ı́ndice alcoólico acima do permitido?
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(20) Em um teste de múltipla escolha, assuma que a probabilidade do aluno saber a resposta
da questão é p. Havendo m escolhas, se ele sabe a resposta ele responde corretamente
(com probabilidade 1); se não sabe ele responde corretamente com probabilidade 1/m.
(a) Qual a probabilidade de uma pergunta ser respondida corretamente?
(b) Qual a probabilidade que o aluno sabia a resposta, dado que a pergunta foi respon-

dida corretamente?
(21) Considere dois portos A e B cujas capacidades de atendimento diários são 2 e 3 navios

por dias. Sejam X e Y as variáveis aleatórias que representam, respectivamente, o
número de navios atendidos diariamente em A e em B. A operação em um dos portos
não exerce influência sobre a operação do outro. isto é, X e Y são independentes. Sejam
as probabilidades marginais de X : p(x) = {0.15, 0.50, 0.35}, para 0, 1 e 2 atendimentos
e sejam as probabilidades marginais de Y : p(y) = {0.10, 0.40, 0.30, 0.20}, para 0, 1, 2 e
3.
(a) Encontre a distribuição conjunta de X e Y .
(b) Calcule a probabilidade do porto A atender mais navios que o porto B.

(22) Certa empresa vende um produto formado pelo encaixe de duas peças, cada uma prove-
niente de uma indústria. Uma peça fabricada na indústria A tem 93% de chance de
não apresentar defeito, 5% de ter um defeito recuperável de 2% de chance de ter um
defeito grave. As peças da insdústria B podem ser perfeitas ou apresentar um defeito
recuperável. Uma peça fabricada na indústria B tem 95% de chance de não apresentar
defeito. Um produto tem 88.35% de chance de não apresentar defeito e 0.25% de chance
de apresentar defeito recuperável em ambas peças. Seja X a variável aletória que assume
os valores 0(perfeitas), 1(defeito recuperável) ou 2(defeito grave), na indústria A. Seja Y
a variável aletória que assume os valores 0(perfeitas), 1(defeito recuperável), na indústria
B.
(a) Apresente a tabela da distribuição conjunta de (X,Y ).
(b) As variáveis aleatórias são independentes?
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