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1. (a) [13] Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória e A e B
dois acontecimentos de Ω. Sabe-se que:

P (A ∩B) = 0.1, P (A ∪B) = 0.8 e P (B|A) = 0.25

Mostre que B e B̄ são acontecimentos equiprováveis.

(b) [12] Sendo C e D dois acontecimentos independentes associados ao mesmo espaço
de resultados prove que P (C̄ ∪D) + P (C ∩ D̄) = 1.

2. [15] Considere uma fila com dez pessoas à espera de comprar bilhete para um concerto.
Qual a probabilidade de que entre duas pessoas previamente especificadas, fiquem
quatro pessoas?

3. [17] Num armazém encontra-se um lote de 100 latas de um certo produto alimentar
que está a ser preparado para ser distribuído. Cinco dessas latas já ultrapassaram o
prazo de validade. É realizada uma inspecção sobre uma amostra de 3 embalagens
escolhidas ao acaso com reposição.
A inspecção rejeita o lote se forem encontradas 2 latas fora do prazo de validade nessa
amostra.
Qual a probabilidade de rejeição do lote? Comente.

4. Suponha que numa dada faculdade de Economia relativamente às unidades curriculares
de Macroeconomia e Contabilidade Financeira sabe-se o seguinte:

- 25% dos alunos são reprovados a Macroeconomia;
- 80% dos alunos são aprovados a Contabilidade Financeira;
- 60% dos alunos são aprovados a ambas as unidades curriculares.

Se um estudante dessa faculdade for escolhido ao acaso, calcule:

(a) [18] A probabilidade de ser aprovado a somente uma das unidades curriculares.

(b) [15] A probabilidade de não ser aprovado em nenhuma das unidades curriculares.
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5. A comissão para a prevenção de acidentes de trabalho realizou estudos sobre a ocorrên-
cia de acidentes de trabalho nos vários sectores da actividade económica tendo chegado
às seguintes conclusões:

- 30% das unidades industriais têm sistemas de segurança;
- A probabilidade de ocorrência de acidentes nas unidades sem sistema de segurança
é quadrupla da probabilidade de ocorrência de acidentes nas unidades com sistema
de segurança;
- a probabilidade de ocorrência de acidentes na indústria é 3%.

(a) [33] Calcule a probabilidade de ocorrência de acidentes nas empresas que possuem
sistema de segurança.

(b) [12] Calcule a probabilidade de existir sistema de segurança numa empresa onde
não ocorreram acidentes de trabalho?

6. Numa certa unidade industrial de produção de peças verifica-se que o número de peças
produzidas por um trabalhador por dia é representado pela v. a. (X) com a seguinte
função de probabilidade:

x 1 2 3 4

f(x) 0.1 a b 0.3

(a) [12] Sabe-se que em 65% dos dias um trabalhador produz no mínimo 3 peças.
Prove que a = 0.25 e b = 0.35.

(b) [22] Construa a função de distribuição e represente-a graficamente.

(c) [15] Dado que num dia um trabalhador produziu no máximo 3 peças, qual a
probabilidade de não ter produzido mais de 2?

(d) [16] Calcule o número médio e o número mais provável de peças produzidas dia-
riamente por um trabalhador.

2 / 2


