
Introdução à Probabilidade - Lista 01 – Cálculo de Probabilidades I  

1. Uma caixa contém 3 bolas de gude: 1 vermelha, 1 verde e 1 azul. Considere um 

experimento que consiste em retirar uma bola de gude da caixa, observar a cor, repor 

a bola na caixa e então retirar uma segunda bola da caixa para novamente observar a 

cor. Descreva o espaço amostral.  Repita considerando que a segunda bola seja 

retirada sem que a primeira seja reposta. 

 

2. Um sistema é formado por 5 componentes; cada um deles está funcionando ou está 

estragado. Considere um experimento que consiste em observar a condição de cada 

componente e represente o resultado do experimento como o vetor (x1,x2, x3, x4, x5) 

Onde xi é igual a 1 se o componente i estiver funcionando e igual a 0 se o componente 

i estiver estragado. 

(a) Quantos resultados existem no espaço amostral deste experimento? Escreva o 

espaço amostral 

(b) Suponha que o sistema irá funcionar se os componentes 1 e 2 estiverem 

funcionando, ou se os componentes 3 e 4 estiverem funcionando, ou se os 

componentes 1,3 e 5 estiverem funcionando. Seja W o evento em que o sistema 

irá funcionar. Especifique os resultados em W. 

(c) Seja A o evento em que os componentes 4 e 5 estão estragados. Quantos 

resultados estão contidos no evento A?  

(d) Escreva todos os resultados do evento AW. 

 

3. O encargado de logística de uma fábrica codifica uma peça de acordo ao lote de 

origem (0 e 1 são os lotes) e de acordo a sua condição (boa(b), aceitável(a) e 

defeituosa(d)). Considere o experimento que consiste em codificar uma peça.  

(a) Forneça o espaço amostral do experimento. 

(b) Seja A o evento em que a peça está em condição defeituosa. Especifique os 

resultados de A. 

(c) Seja B o evento em que a peça provem do lote 1. Especifique o resultado de B.  

(d) Forneça todos os resultados do evento B
c
 U A. 

 

4. Sendo A e B dois eventos de um espaço amostral Ω tais que P(A)=0,3, P(B)=0,2 e 

P(A∩B)=0,1. Calcule: 
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5. Suponha que A e B sejam eventos mutuamente exclusivos para os quais P(A)=0,3 e 

P(B)=0,5. Encontre a probabilidade de que:  

(a) A ou B ocorram. 

(b) A ocorra, mas B não ocorra. 

(c) A e B ocorram. 

 

6. Uma pesquisa de opinião determinou que a probabilidade de que uma pessoa 

consuma o produto A é 0,50, que consuma o produto B é 0,37 que consuma o produto 

C é 0,30, que consuma A e B é 0,12, que consuma somente o produto A e C é 0,08, que 

consuma somente B e C é 0,5 e que consuma somente C é 0,15. Construa o diagrama 

de Venn e aloque as probabilidades para cada um dos eventos do gráfico. 
 



7. A tabela a seguir indica tensões de ruptura e 500 cabos de aço. 

Tensão (kg/cm
2
) 0 ˫ 200 200 ˫ 400 400 ˫ 600 600 ˫ 800 800 ou + 

No. De cabos 60 100 160 140 40 

Calcule a probabilidade de que um cabo de aço escolhido ao acaso dentre os 500 

considerados tenha tensão de ruptura (em Kg/cm
2
): 

(a) No mínimo 200 e menos de 400. 

(b) Inferior a 800. 

(c) Menos de 600 ou no mínimo 400. 

(d) No mínimo 200 e menos de 600. 

 

8. Se dois dados são rolados, qual é a probabilidade de que a soma das faces seja igual a 

i? Determine a probabilidade para i=2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

 

9. Duas cartas são escolhidas aleatoriamente de um baralho de 52 cartas. Encontre a 

probabilidade de: 

(a) Ambas serem ases? 

(b) Ambas terem o mesmo valor? 

 

10. Se 8 torres são colocadas aleatoriamente em um tabuleiro de xadrez, calcule a 

probabilidade de que nenhuma das torres possa capturar qualquer uma da demais. 

Isto é, compute a probabilidade de que nenhuma linha contenha mais que uma torre.  

 

11. Um par de dados é rolado até que saia uma soma igual a 5 ou 7. Determine a 

probabilidade de que um resultado 5 ocorra primeiro. 

 

12. Um jogo consiste em rolar dois dados. Se a soma dos dados é igual a 2,3 ou 12, o 

jogador perde; se a soma é 7 ou 11 ele vence. Para qualquer resultado diferente o 

jogador continua a rolar os dados até que o resultado inicial saia novamente o que saia 

um 7. Se o 7 aparecer primeiro o jogador perde; se o resultado inicial for repetido 

antes que o 7 aparecer o jogador vence. Calcule a probabilidade de um jogador vencer 

neste jogo de dados. 

 

13. Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 7 bolas pretas. Os jogadores A e B retiram bolas 

de urna alternadamente até que uma bola vermelha seja selecionada. Determine a 

probabilidade de A selecionar uma bola vermelha (A tira a primeira bola, depois B, e 

assim por diante. No há devolução das bolas retiradas) 

 

14. Numa floresta vivem 20 renas, das quais 5 são capturadas, marcadas e então soltas. 

Certo tempo depois, 4 das renas são capturas. Qual é a probabilidade de que 2 dessas 

4 renas tenham sido marcadas? Que suposições você está fazendo? 

 

15. Sete bolas são retiradas aleatoriamente de uma urna que contém 12 bolas vermelhas, 

16 bolas azuis e 18 bolas pretas. Determine a probabilidade de que:  

(a) 3 bolas vermelhas, 2 azuis e 2 bolas pretas sejam sacadas. 

(b) Pelo menos 2 bolas vermelhas sejam sacadas. 

(c) Todas as bolas sacadas sejam da mesma cor. 

(d) Exatamente 3 bolas vermelhas ou exatamente 3 bolas azuis sejam sacadas. 



16. Existem n peças num lote, 3 das quais são defeituosas. Qual é o valor de n se a 

probabilidade de que duas peças retiradas aleatoriamente do lote é igual a ½? 

 

17. Um armário contém 10 pares de sapatos. Se 8 sapatos são selecionados 

aleatoriamente, qual é a probabilidade  de: 

(a) Nenhum par completo ser formado? 

(b) Ser formado exatamente um par completo? 

 

18. Considere uma urna contendo 12 bolas, das quais 8 são brancas. Uma amostra de 4 

bolas deve ser retirada com devolução (sem devolução). Qual é a probabilidade 

condicional (em cada um dos casos) de que a primeira e a terceira bolas sacadas sejam 

brancas dado que a amostra sacada contem exatamente 3 bolas brancas. 

  

19. Um casal tem duas crianças. Qual é a probabilidade de que ambas sejam meninas se a 

mais velha das duas crianças for uma menina? 

 

20. Um sistema automático de alarme contra incêndios utiliza três sensores de calor que 

agem independentemente um do outro. Cada sensor entra em funcionamento com 

probabilidade 0,8 quando a temperatura ambiente atinge 60 °C. Se pelo menos um 

dos sensores entrar em funcionamento o alarme é acionado. Calcule a probabilidade 

de que o alarme seja acionado quando a temperatura ambiente atingir 60 °C. 

 

21. Suponha que um fabricante de sorvete recebe o leite que utiliza de 3 fazendas nas 

proporções de 20,30 e 50% . A fiscalização sobre as fazendas mostra que 20% do leite 

produzido pela primeira fazenda foi adulterado, enquanto que para a segunda e 

terceira fazendas as percentuais de adulteração são 5 e 2% respetivamente. Se o 

fabricante escolhe uma amostra de leite e verifica que está adulterado, calcule:  

(a) A proporção de leite adulterado comprado pelo fabricante. 

(b) A probabilidade da amostra de leite provir da segunda ou terceira fazenda.  

 

22. Um canal de comunicação binária transmite mensagens utilizando os dígitos 0 e 1. O 

digito 1 é transmitido 40% das vezes. A probabilidade de um digito 0 transmitido ser 

recebido corretamente é 0,9 e a probabilidade de que um digito q transmitido seja 

recebido corretamente é 0,95. 

(a) Qual é a probabilidade de que um digito 1 seja recebido? 

(b) Dado que um digito 0 foi recebido, qual é probabilidade de que o mesmo tenha 

sido transmitido?. 

 

23. Numa fábrica existem três máquinas A, B e C que produzem respetivamente 40%, 25% 

e 35% do total de tijolos adquiridos por uma construtora. Os percentuais de tijolos 

defeituosos produzidos pelas respetivas máquinas são 3%, 5% e 2%. Qual é a 

probabilidade de que um tijolo escolhido ao acaso no estoque da construtora seja 

defeituoso? Qual é a probabilidade de que um tijolo defeituoso retirado ao acaso do 

estoque da construtora seja produzido pela máquina B?  

 

24. Em dias chuvosos, Joe chega atrasado ao trabalho com probabilidade 0,3; em dias não 

chuvosos ele atrasa com probabilidade 0,1. Com probabilidade 0,7, choverá amanhã.  



(a) Determine a probabilidade de Joe chegar cedo amanhã. 

(b) Dado que Joe tenha chegado cedo qual é a probabilidade condicional de que tenha 

chovido?  

 

25. Uma gravidez ectópica é duas vezes mais provável em mulheres fumantes do que em 

mulheres não fumantes. Se 32% das mulheres da idade reprodutiva são fumantes, que 

percentual de mulheres com gravidez ectópica são fumantes? 
 

26. Em uma fábrica, a máquina 1 produz por dia o dobro de peças que máquina 2. Sabe-se 

que 4% das peças fabricadas pela maquina 1 tendem a ser defeituosas, enquanto 7% 

de defeituosas são produzidas pela máquina 2. A produção diária das maquinas é 

misturada. 

(a) Selecionando-se ao acaso uma peça da produção das maquinas, qual é a 

probabilidade que a peça seja defeituosa? 

(b) Se a peça sorteada resultou (em (a)) ser não defeituosa, qual á probabilidade de     

que ela seja da maquina 1? 

(c) Se selecionamos uma amostra de 3 peças, qual é a probabilidade de que as 2 

sejam defeituosas? (considere que amostra é com reposição) 
 

27. Um pesquisador desenvolveu um teste para detectar uma doença. Ele usa o teste em 

pacientes com ou sem a doença. Suponha que ele aplica o teste em uma população 

onde a taxa de incidência da doença é igual a 2%. Sabe-se que em indivíduos sem a 

doença, a probabilidade do resultado do teste ser positivo é de 5% (taxa de falso 

positivo), enquanto que em indivíduos com a doença, a probabilidade do resultado do 

teste ser negativo é 20% (taxa de falso negativo). Selecionando-se um indivíduo, ao 

acaso, dessa população. 

(a) Qual é a probabilidade de que o resultado do teste seja positivo? 

(b) Qual é a probabilidade dele ser um portador da doença se o resultado de seu teste 

foi positivo? 
 

28. Num laboratório há três gaiolas. Na gaiola I há 2 coelhos pardos e 3 brancos, a gaiola II 

tem 4 coelhos pardos e 3 brancos e a gaiola III contem 5 coelhos pardos e 5 brancos . 

Seleciona-se, ao acaso, uma gaiola e tira-se um coelho ao acaso desta gaiola. 

(a) Qual é a probabilidade que o coelho escolhido seja branco? 

(b) Se o coelho sorteado foi um coelho pardo, qual é probabilidade de que seja da 

gaiola III? 


