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1. Dois acontecimentos independentes têm probabilidade P (A) = 0.5 e P (B) = 0.2.
Calcule:

(a) [12] P (Ā ∩ B̄).

(b) [13] P (A|A ∪B).

2. [15] Numa fila de autocarro estão quatro homens, três mulheres e duas crianças. Qual
a probabilidade das duas crianças estarem juntas?

3. Uma caixa contém 18 bolas, sendo 10 brancas, 5 pretas e 3 vermelhas. Desta caixa,
extraem-se 3 bolas, uma a uma sem reposição. Calcule a probabilidade de:

(a) [13] Terem saído exactamente duas bolas brancas.

(b) [13]Ter saído uma bola branca, uma preta e uma vermelha, por esta ordem.

4. Num grupo de pessoas, 50% já viu o filme A, 60% viu o filme B e 30% não viu nenhum
dos filmes.
Escolhida uma pessoa ao acaso, qual a probabilidade de que ela:

(a) [17] Tenha visto ambos os filmes?

(b) [11] Tenha visto apenas o filme A?
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5. A empresa Frutisumos produz maçãs. No ano passado produziu 55000 toneladas de
maçã, tendo vendido apenas 50000. As restantes 5000 toneladas acabaram por apo-
drecer, pois, devido ao excesso de produção, não foi possível colocá-las no mercado.
Atendendo às normas de qualidade impostas pela Comunidade Europeia, a maçã ven-
dida é repartida por três categorias: elevada, média e baixa.
Das 25000 toneladas classificadas na categoria elevada, 80% foram vendidas a um preço
por quilo superior a 60 u.m..
Sabe-se ainda que:

- metade da produção de maçã foi vendida a um preço por quilo superior a 60 u.m.;
- 75% da maçã média foi vendida a um preço inferior a 60 u.m. por quilo;
- toda a maçã de baixa qualidade foi vendida a um preço inferior a 60 u.m. por

quilo.

(a) [33] Calcule a percentagem de maçã que foi classificada na categoria de Média.

(b) [12] De toda a maçã que foi vendida a um preço superior a 60 u.m. por quilo,
qual a percentagem que foi classificada na categoria Média?

6. Admita que o número de exames, X, que um aluno realiza até ser aprovado na disciplina
de Matemática segue a função de distribuição:

F (x) =





0, se x < 1

0.2, se 1 ≤ x < 2

0.4, se 2 ≤ x < 3

0.9, se 3 ≤ x < 4

1, se x ≥ 4

(a) [25] Represente graficamente a função de distribuição e obtenha a função de
probabilidade f(x).

(b) [6] Qual a probabilidade de um aluno escolhido ao acaso realizar mais de 3 exa-
mes?

(c) [15] Sabendo que um aluno realizou no máximo 3 exames até ser aprovado na
disciplina, qual a probabilidade de não ter realizado mais de 2?

(d) [15] Calcule o número médio exames que um aluno realiza até ser aprovado.
Comente.
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