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Quest~ao 1 Os jogadores A e B jogam 12 partidas de xadrez, das quais 6 s~ao vencidas por A; 4 por

B e 2 terminam empatadas. Os dois combinam a disputa de um torneio constante de 3

partidas. Assim sendo, determine a probabilidade de A vencer as três partidas.

Resposta:1
8
:

Quest~ao 2 Determinar a probabilidade de em uma fam��lia de 4 crian�cas haver pelo menos uma menino

e uma menina.

Resposta:14
16
:

Quest~ao 3 Considere uma crian�ca que tenta acertar um alvo com uma peteca, e acerta 80% de seus

disparos, e outra crian�ca (na mesmas condi�c~oes) acerta o 70%: Qual �e a probabilidade

ambos acerarem sabendo que os dois disparam simultaneamente em dire�c~ao ao alvo? Con-

sidere que o alvo foi acertado quando pelo menos, uma das duas petecas tenha feito impacto

no alvo.

Resposta: 94%:

Quest~ao 4 Veri�ca-se, em uma f�abrica, que, em m�edia, 20% das m�aquinas produzidas n~ao satisfazem

certas especi�ca�c~oes. Se forem selecionados ao acaso 10 m�aquinas da produ�c~ao di�aria

dessa f�abrica, determinar a probabilidade de serem defeituosos exatamente 2 m�aquinas.

Resposta: 10!

2!8!
(0;20)8(0;80)2:

Quest~ao 5 Sabe-se que 10% dos equipamentos produzidos por um certo processo de fabrica�c~ao revelam-

se defeituosos. Determinar a probabilidade de, em uma amostra de 10 equipamentos esco-

lhidos ao acaso, exatamente 2 serem defeituosos. Utilize para isso a distribui�c~ao binomial.

Resposta: 19;00%:

Quest~ao 6 Utilize os dados da quest~ao anterior e resolva o problema utilizando a distribui�c~ao de Pois-

son.

Resposta: 18;00%:

Quest~ao 7 Se a probabilidade de um indiv��duo sofrer uma rea�c~ao nociva, resultante da inje�c~ao de uma

determinada substância, �e de 0;001; determinar a probabilidade de, entre 2:000 indiv��duos

exatamente 3 sofram a referida rea�c~ao.

Resposta: 17;91%:



Quest~ao 8 Utilize os dados da quest~ao anterior para calcular a probabilidade de mais do que 2 pacientes

sofram a rea�c~ao.

Resposta: 32;30%:

Quest~ao 9 Observa-se que em uma prova de sele�c~ao para o ingresso no ensino superior a m�edia foi

de 72 e o desvio padr~ao foi de 15: Determine assim a vari�avel reduzida dos estudantes que

obtiveram as notas:

� 60;

� 93:

� Resposta: Devemos proceder da seguinte forma:

z =
X − �X

s
=
60 − 72

15
= −0;8:

� Resposta: 1;4:

Quest~ao 10 Ddois estudantes, em uma prova de Matem�atica, alcan�caram as vari�aveis reduzidas de 0;8

e −0;4; respectivamente. Se os seus graus foram 88 e 64; respectivamente, determine a

m�edia e o desvio padr~ao dos graus do exame.

Resposta: Utilize a mesma f�ormula do exerc��cio anterior (no caso dessa quest~ao houve s�o

a "troca"dos fatores dados no problema). As respostas s~ao �X = 72 e s = 20:
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