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1) Historicamente sabe-se que 10% dos artigos de uma firma são de segunda qualidade. Um inspetor de
controle de qualidade da firma examina os artigos de um lote classificando-os como de primeira qualidade
ou de segunda qualidade. Este profissional pode cometer erros de classificação. A chance de classificar um
artigo de primeira categoria como sendo de segunda é de 0,3. A probabilidade de que classifique um artigo
de segunda categoria como sendo de primeira é de 0,4.
a) Se um artigo foi classificado como de primeira qualidade, qual a probabilidade de que a classificação esteja
incorreta?
b) Considere que se um produto é classificado incorretamente, a probabilidade de que o gerente de qualidade
identifique o erro do inspetor seja de 15%. Uma vez identificado o erro a probabilidade do gerente encaminhar
o inspetor para um programa de treinamento é de 25%. Se o erro não for identificado, esta probabilidade
é de 17%. Finalmente, o inspetor não é encaminhado para treinamento se não houve erro de classificação.
Qual a probabilidade de que o inspetor seja encaminhado para o treinamento?

Resposta: a) 0,06; b) 0,0564.

2) Milton e Victor combinam de se encontrar entre 18 e 19 horas para jantar em um restaurante italiano.
Sejam X = hora de chegada de Victor e Y = hora de chegada de Milton. Suponha que X e Y sejam
independentes com distribuição uniforme no intervalo [18;19].
a) Determine a probabilidade de que ambos cheguem entre 18:30 e 18:45. b) Imagine agora que 10 alunos
marquem de jantar neste restaurante e que a hora da chegada seja independente. Assuma ainda que a
hora de chegada de cada um tenha distribuição uniforme no intervalo [18;19]. Qual a probabilidade de que
exatamente 2 alunos cheguem antes das 18:30? (dê um número e não uma fórmula!)
c) Qual a probabilidade de que Milton e Victor cheguem antes das 18:45 e apenas três dos oito alunos
restantes cheguem após 18:45?

Resposta: a) 1/16; b) 45/1024 c) 15309/131072.

3) O tempo de vida, em horas, de um chip de um computador é uma variável aleatória com função densidade
de probabilidade dada por:

f(x) =

{
k/x2 x > 100
0 x ≤ 100

a) Qual o valor de k?
b) Qual a probabilidade de um chip durar mais que t horas?
c) Qual a probabilidade de exatamente dois de cinco chips do aparelho tenham que ser trocadas nas primeiras
150 horas de operação? Suponha que os eventos em que o chip c tem que ser substituído dentro desse intervalo
sejam mutuamente independentes.

Resposta: a) 100; b) 1 para t ≤ 100 e 100/t para t > 100; c) 80/243.

4) Dois dados são jogados. Suponha que os 36 possíveis resultados sejam equiprováveis. Considere as
seguintes variáveis aleatórias:
W é igual ao número de pontos no primeiro dado;
X é igual ao número de pontos no segundo dado;
Y = (W − 3)2;
Z = min(W,X).
a) Determine as funções de probabilidade de Y e Z.
b) Determine P (Z = 2|Y = 4).

Resposta: a) Para Y , temos: p(0) = p(9) = 1/6, p(1) = p(4) = 2/6. Para Z temos: p(1) = 11/36;
p(2) = 9/36; p(3) = 7/36; p(4) = 5/36; p(5) = 3/36; p(6) = 1/36. b) P (Z = 2|Y = 4) = 1/12.

5) Considere duas urnas e três moedas. A primeira urna tem 9 bolas brancas e 5 bolas pretas. A segunda
urna tem 3 bolas brancas e 8 bolas pretas. Cada moeda tem dois lados (cara e coroa); suponha que os
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dois sejam equiprováveis em um lançamento. Suponha também que o resultado de lançamentos das moedas
sejam eventos independentes.

As três moedas serão lançadas, e caso as três moedas mostrem a mesma face, a primeira urna é selecionada,
e uma bola é extraída aleatoriamente; caso contrário, a segunda urna é selecionada, e uma bola é extraída
aleatoriamente. Considere X como o número de bolas brancas extraídas.

Qual é a probabilidade do evento {X = 1}?

Resposta: 225/616.

6) Uma variável aleatória contínua X é usada para modelar um fenômeno físico. Por um argumento baseado
em limites de variáveis discretas se chegou à seguinte forma para a densidade de probabilidade de X:

f(x) =

{
αx2 + βx, para 0 ≤ x ≤ 1;
0 caso contrário.

Além disso, experimentos fixam um valor da distribuição acumulada: FX(1/2) = 1/5.
a) Com esses dados, obtenha a função de densidade de X.
b) Qual é a probabilidade P(X ∈ [−1/4, 1/4])?

Resposta: a) α = β = 6/5; b) 7/160.

7) Um fazendeiro observa que há quatro pares de animais em sua fazenda. O primeiro par tem duas vacas.
O segundo par também tem duas vacas. O terceiro par tem uma vaca e um porco. O quarto par tem
dois porcos. O fazendeiro seleciona um par aleatoriamente. Dado o par, o fazendeiro seleciona um dos
dois animais aleatoriamente. Considere o espaço de pares (A,B), onde A é o animal selecionado do par
selecionado, e B é o outro animal. Existem 8 pares desse tipo. Qual é a probabilidade do animal não
selecionado ser uma vaca, dado que o animal selecionado é uma vaca?

Resposta: 4/5.

8) Sabe-se que a probabilidade de a intensidade de radiação solar atingir um certo nível máximo é 1/4 para
dias chuvosos e 7/8 para dias não chuvosos. Sabe-se também que para uma certa localidade a probabilidade
de dia chuvoso é 9/25. Qual a probabilidade de ocorrer esse valor máximo de radiação solar?

Resposta: 0,65.

9) Dada a função densidade de probabilidade fX(x) = 0, 25 para 0 < x < a, qual é a probabilidade de
x > a/2 dado que x > a/4?

Resposta: 2/3.

10) Jogando-se três dados simultaneamente sabe-se que não resultam pontos coincidentes em nenhum deles.
Qual a probabilidade de que a soma dos pontos seja igual a sete?

Resposta: 1/20.

11) Uma usina hidrelétrica possui duas unidades geradoras G1 e G2. Devido a problemas de manutenção e
eventuais defeitos de funcionamento das turbinas, as probabilidades que em uma dada semana, as unidades
1 e 2 estejam paradas (eventos que chamamos de E1 e E2) são respectivamente 0, 1 e 0, 2. Em uma semana
de verão existe uma probabilidade de 10% que o tempo esteja extremamente quente, com temperatura média
acima de 35 ◦C; chamemos esse evento de H, de forma que a demanda de potência para ar condicionado
aumenta consideravelmente. O desempenho da hidrelétrica pode ser classificado de acordo com a sua capa-
cidade de suprir a demanda de potência em uma semana qualquer da seguinte maneira:
Satisfatória (S) – se ambas as unidades estão funcionando e temperatura média abaixo de 35 ◦C;
Crítica (C) – se uma das unidades está parada e temperatura média está acima de 35 ◦C;
Marginal (M) – em todos os outros casos.
Fazendo a hipótese de independência estatística de H e, E1 e E2, qual é a probabilidade P (M)?

Resposta: aproximadamente 0,32.
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12) O gerente de um clube calculou que a probabilidade de receber 1000 visitantes ou mais em qualquer
domingo de julho depende da temperatura máxima desse dia e varia de acordo com a seguinte tabela:

Temperatura (◦C) Probabilidade de 1000 ou mais visitantes Probabilidade de temperatura
< 20 0, 25 0, 20

20− 25 0, 50 0, 25
25− 30 0, 75 0, 30
> 35 0, 75 0, 25

Num certo domingo o clube recebe mais de 1000 visitantes. Qual a probabilidade de que a temperatura ficou
entre 25-30 ◦C?

Resposta: 18/47.

13) O IPEM fez uma amostra de combustível em postos de gasolina. Sabe-se que 5% dos postos tem
combustível adulterado. O teste do IPEM detecta adulteração em 90% dos casos em que a gasolina está
adulterada. Em 5% dos casos erra e indica adulteração quando a gasolina está boa. Uma amostra ao acaso
é testada e indica adulteração. Qual a chance da gasolina estar realmente adulterada?

Resposta: 0,4865.

14) Um experimento é definido pelo lançamento de uma moeda duas vezes consecutivas. O experimento foi
repetido um número suficientemente grande de vezes e descobriu-se que o resultado “2 caras” tem probabi-
lidade 21% maior do que o evento “2 coroas”. Qual é a probabilidade de obter “coroa” em um lançamento
simples da moeda?

Resposta: 10/21.

15) Um indivíduo possui 3 contas de e-mail (A, B e C) sendo que, de todas as mensagens que ele recebe,
60% vão para a conta A e 30% vão para a conta B. A fração de mensagens de spam é diferente em cada
conta: 1% na conta A, 2% na conta B e 5% na conta C. Qual é a probabilidade de uma mensagem ao acaso
não ser spam?

Resposta: 0,983.

16) Seja X uma variável aleatória discreta com distribuição de probabilidade dada por P [X = x] = ax para
x ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5}, sendo a uma constante. Qual é o valor de P (X > 2)?

Resposta: 4/5.

17) Um sistema é constituído de três componentes idênticos. Sabe-se que se pelo menos dois componentes
devem funcionar para que o sistema opere corretamente. Considere que cada componente opera de forma
independente dos demais. Qual a probabilidade de o sistema operar por mais de 9 mil horas? O tempo de
vida X de cada componente é expresso pela função densidade de probabilidade apresentada abaixo, onde x
é expresso em mil horas.

f(x)

x

a

0 2 4 10 12

Resposta: 5/32.

18) Em um depósito contendo centenas de frascos de produtos cosméticos sabe-se que 1/3 dos produtos
estão fora de especificação. São selecionados aleatoriamente 3 frascos para verificação do produto. Seja X o
número de frascos dentre os selecionados que estão fora da especificação.
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Considere as seguintes proposições:
a) A probabilidade de que um dos frascos esteja fora de especificação é maior que a probabilidade de que
nenhum esteja fora da especificação.
b) P (X > 1) < P [X = 1].
c) P [X = 1] = 2P [X = 2].
d) P [X = 0] = P [X = 3].
Quais as proposições estão corretas?

Resposta: Apenas a, b, c.

19) Considere o experimento de lançamento de dois dados honestos. Seja X igual à diferença entre os dois
valores obtidos nos lançamentos.
Considere as seguintes proposições:
a) P [X = −x] = P [X = x].
b) P [X = 3] = P [X = 4] + P [X = 5].
c) P [X = x] = P [X = x− 1] + 1/36 para x positivo.
d) P (X > 1) = 1− P (X < 1).
Quais as proposições estão corretas?

Reposta: Apenas a e b.

20) No lançamento de três moedas, um jogador recebe R$1,00 se o número de coroas é igual a 2, recebe
R$8,00 se o número de coroas é igual a 3 e não recebe nada caso contrário. Qual é a probabilidade do jogador
receber menos de R$7,00 quando lançou as três moedas uma única vez?

Resposta: 7/8.

21) Uma variável aleatória X tem função distribuição de probabilidade dada por

F (x) =

{
1− e−ax, x ≥ 0

0, caso contrário,

sendo a > 0 uma constante real. Quanto vale a probabilidade P
(
X ≥ 1

2a

)
?

Resposta: e−1/2.

22) Uma variável aleatória discreta tem distribuição de probabilidade dada por

P(X = x) =
c

x
, para x = 1, 2, 3, 4, 5,

sendo c uma constante. P(X = x) é nula para todos os outros valores de x. Pede-se:
a) O valor de c.
b) A esperança de X.
c) P(X > 1).

Resposta: a) c = 60/137; b) E(X) = 300/137; c) P (X > 1) = 77/137.

23) Considere três lotes de 20 peças cada. O número de peças dentro do padrão no primeiro, segundo
e terceiro lotes são, respectivamente, 20, 15 e 10. De um lote escolhido ao acaso, retira-se uma peça
aleatoriamente e verifica-se que está dentro do padrão. Devolve-se a peça ao lote e efetua-se uma nova
retirada do mesmo lote e verifica-se que a segunda peça também está dentro do padrão.
a) Qual a probabilidade das duas peças retiradas estarem dentro do padrão?
b) Qual a probabilidade dessas duas peças terem sido retiradas do terceiro lote?

Resposta: a) 29/48; b) 4/29.

24) Um hospital tem dois aparelhos A1 e A2, que respectivamente produzem 30% e 70% dos exames. Em
um dia de clima normal, a probabilidade que A1 produza um exame correto é 0.8, e a probabilidade que A2

produza um exame correto é 0.9. Quando o clima é úmido essas probabilidades caem; a probabilidade que
A1 produza um exame correto então é 0.6, e a mesma probabilidade para A2 é 0.8. Suponha que o estado do
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clima seja independente de qual máquina realiza um exame qualquer, e que a probabilidade de clima normal
seja 0.8.
a) Qual a probabilidade que, ao selecionar aleatoriamente um exame produzido pelo hospital, tenhamos um
exame correto?
b) Qual a probabilidade que um exame selecionado aleatoriamente tenha sido produzido pela máquina A1 e
o dia seja normal, dado que esse exame está correto?

Resposta: a) P(correto) = 0, 844; b) P(A1 e clima normal|correto) = 48/211 ≈ 0, 227488.

25) Uma empresa de cristais sabe que 10% de suas taças em estoque têm defeitos.
a) Foram selecionadas 5 taças do estoque aleatoriamente. Qual a probabilidade que apenas 1 taça tenha
defeito?
b) Suponha agora que cada taça é retirada do estoque e examinada individualmente. Suponha que ao
obtermos 4 taças sem defeito, paramos. Qual a probabilidade de pararmos na quarta taça retirada? Qual a
probabilidade de pararmos na quinta taça retirada?

Resposta: a) 0,32805; b) 0,6561 e 0,26244

26) Considere que 20% das garrafas produzidas em uma fábrica são defeituosas. Se uma garrafa for defeitu-
osa, a probabilidade do controle de qualidade retirar a garrafa da l inha de produção é 0,9. Se a garrafa não
for defeituosa, a probabilidade do controle de qualidade, por engano, retirar a garrrafa da linha de produção
como defeituosa é 0,2.
a) Se uma garrafa é retirada da linha de produção, qual a probabilidade de que seja defeituosa?
b) Qual a probabilidade de que uma garrafa defeituosa seja mantida na linha de produção?

Resposta: a) 18/34; b) 1/10.
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