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Universidade Eduardo Mondlane 
Faculdade de Engenharias  

Cursos de Engenharias – Análise Combinatória e Probabilidades 
Ficha de Exercícios nº 3                               Março/2010 

Analise Combinatoria e Principios Fundamentais de Contagem 
 
Exercício 1: Na maior parte das empresas as reuniões começam se o número acima de 50% estiver 
presente para a tomada de decisões. Uma empresa tem a Directoria com seis membros. Quantas 
comissões de quatro membros da Directoria podem ser formadas, com a condição de que em cada 
comissão figurem sempre o Presidente e o Vice-Presidente? 
  
Exercício 2: Numa Assembleia de quarenta cientistas, oito são estaticistas. Quantas comissões de cinco 
membros podem ser formadas incluindo no mínimo um estaticista? 
  
Exercício 3: Ordenando de modo crescente as permutações dos algarismos 2, 5, 6, 7 e 8, qual o lugar que 
ocupará a permutação 68275? 
  
Exercício 4:  A Assembleia da República de Moçambique, para o ano de 2004 tem 250 deputados, sendo 
132 do Partido Frelimo e 118 da Renamo União Eleitoral. Quantas comissões de sete deputados podem 
ser formadas com quatro membros da Frelimo e três  da Renamo? 
 
Exercício 5:  Quantos números são ímpares se de 2,3,5,6,7 e 9 formamos números de três dígitos, sem 
que sejam permitidas repetições?                                                                         
Resposta: O lugar da direita pode ser preenchido somente de 4 maneiras, por 3,5,7,9, já que os números 
devem ser ímpares; o da esquerda pode ser preenchido de 5 maneiras, e finalmente o do meio pode ser 
preenchido de 4 maneiras. Assim, existem 5.4.4=80 números. 
 
Exercício 6: Imagine que tenha sido contratado por uma empresa de pesquisas (Sondage Lda), sediada 
em Maputo, para fazer uma pesquisa em cada um dos 11 circulos eleitorais. Pretende-se determinar o 
número de caminhos distintos possíveis a usar. Quantos caminhos serão? 
 
Exercício 7: Um exame consta de 15 questões das quais o aluno deve resolver 10. De quantas formas ele 
poderá escolher as 10 questões? 
 
 
Exercício 8: Um Estádio tem 6 portões de acesso (entrada). De quantas formas distintas esse estádio 
pode estar aberto? 
 
 
Probabilidades 
 
Exercício 1: Considere a experiencia aleatória que consiste no lançamento de um dado equilibrado 
(perfeito) e os seguinte acontecimentos: 
A=”Saída de um número par” 
B=”Saída de um número impar” 
C=”Saída de um número maior ou igual a três” 
Complete o seguinte quadro indicando com um X qual(is) os acontecimentos que se realizam (ocorrem) 
quando o resultado da experiência é cada um dos acontecimentos elementares: 
Acontecimento 1 2 3 4 5 6 Nota 

A        
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B        
C        

AUB        
AUC        
A∩B        
A∩C        
B-C        
C-B        
C         

A         
 
Exercício 2: Considere a experiência aleatória que consiste no lançamento de dois dados equilibrados. 
Considere também os seguintes acontecimentos: 

( ){ }10:; =+= yxyxA      ( ){ }yxyxB >= :;  
a) Defina o espaço de resultados (amostral) 
b) Calcule P(A), P(B) e P(A∩B) 
c) Calcule a probabilidade de ocorrer o acontecimento A dado que ocorreu o acontecimento B, ou 

seja, P(A/B) 
d) Calcule a probabilidade de ocorrer o acontecimento B dado que ocorreu o acontecimento A, ou 

seja, P(B/A) 
 
Exercício 3: Durante um período de 24 horas uma chave é posta em determinado momento, X, na posição 
de “ligada” depois, num momento posterior, Y, e ainda no mesmo período de 24 horas, a chave é virada 
para a posição de “deligada”. 
a)  Descreva o espaço de resultados 
b)  Descreva e marque no plano XoY os seuintes acontecimentos: 
A=”O circuito está ligado no máximo uma hora” 
B=”O circuito permanece ligado o dobro do tempo que está desligado” 
C=”O circuito é ligado antes de t1 e desligado depois de t2 no máximo uma hora (t1<t2)” 
c)  Calcule a probabilidade dos acontecimentos referidos em b) 
 
Exercício 4: Duas máquinas automáticas produzem peças idênticas que são retiradas por um transporte 
comum. O rendimento da 1ª máquina é duplo do da 2ª. Sabe-se ainda que a percentagem de artigos bons 
produzidos por cada uma das máquinas é de 60% e 84%, respectivamente. 

a) Uma peça retirada, ao acaso, da totalidade produzida, revelou-se de boa qualidade; qual a 
probabilidade de ter sido fabricada pela 1ª máquina? 

b) E se a peça se tivesse revelado defeituosa qual seria a probabilidade de ter sido fabricada pela 1ª 
máquina? 

 
Exercício 5: Um sistema é composto por três componentes. Durante o tempo de funcionamento do 
aparelho as falhas dos componentes são independentes. Sabemos ainda que a falha de um único 
componente é suficiente para que o sistema não funcione. A fiabilidade (probabilidade de funcionamento 
sem falha) do 1º componente é de 0,6 do 2º é de 0,8 e do 3º é de 0,7. 
a) Determine a fiabilidade do sistema? 
b) Sabendo que o sistema avariou, determine a probabilidade de que a falha tenha sido devido apenas à 
avaria do 1º componente? 
 
Exercício 6:  Sabe-se que 10% dos veículos que passam em determinada artéria circulam com excesso de 
velocidade. Por isso, a PT instalou um sistema para detecção desses veículos. O sistema não é todavia 
infalível pois, dos veículos multados, apenas 91,5% circulava efectivamente com excesso de velocidade, 
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verificando-se ainda que 1% dos automobilistas que não circulavam com excesso de velocidade eram 
multados. 

a) Calcule a probabilidade de um veículo que circula naquela artéria ser multado 
b) Calcule a probabilidade de um veículo que circula com excesso de velocidade seja efectivamente 

multado 
c) Calcule a probabilidade de em 3 veículos que passem naquela artéria, no máximo um circular com 

excesso de velocidade 
 
Exercício 7: Suponha que a sua turma é composta por 30 alunos e é necessário escolher uma comissão 
pedagógica com 3 elementos: O presidente, o vice-presidente e um vogal. Se a comissão for escolhida de 
forma aleatória, qual é a probabilidade de você ser o presidente? 
 
Exercício 8: Uma determinada peça é manufacturada por três fábricas. Sabendo que a fábrica 1, produz o 
dobro de peças que 2, e 2 e 3 produziram o mesmo número de peças (durante um período de produção 
especificado). Sabe-se também que dois por cento das peças produzidas por 1 e por 2 são defeituosas, 
enquanto quatro por cento daquelas produzidas por 4 são defeituosas. Todas peças produzidas são 
colocadas num depósito e depois uma peça é extraída ao acaso. Qual é a probabilidade de que essa peça 
seja defeituosa?  
 
 
Exercício 9: Um investidor possui duas acções. Uma numa companhia de processamento de castanha de 
Cajú e a outra é de uma cadeia de supermercados, de forma que podemos assumir que suas cotações são 
independentes. A probabilidade de que a acção da companhia de processamento de castanha de Cajú 
suba no próximo ano é 0,50. A probabilidade de que a cotação da cadeia de supermercados aumente em 
valor no próximo ano é 0,70.  
 
a) Qual é a probabilidade de que ambas as acções cresçam em valor no próximo ano? 
 
b) Qual é a probabilidade de que ao menos uma  destas acções aumentem em valor no próximo ano? 
 
Exercício 10: Um estudo recente constatou que 60 % das mães com crianças de idades de 0 até 10 anos 
empregam-se em tempo integral. Três mães são seleccionadas aos acaso. Assumiremos que as mães são 
empregadas de forma independente umas das outras. 
a) Qual é a probabilidade de que todas sejam empregadas em período integral?  
 
b) Qual é a probabilidade de que no mínimo umas das mães seja empregada em período integral? 
 
Exercício 11: Seja um dado viciado de modo que a probabilidade de aparecer um número seja 
proporcional ao número dado. Encontre a probabilidade de cada ponto amostral  
 
Exercício Resolvido 12: Determinar o erro da resolução do problema: Foram atirados dois dados. 
Determinar a probabilidade de que a soma dos pontos que saíram seja igual a 4 (acontecimento A).                      
Resolução: 
Ao todo, são possíveis 2 casos da prova: a soma dos pontos que saíram é igual a 4, e a soma dos pontos 
que saíram não é igual a 4. Um caso favorece o acontecimento A; o número total de casos é igual a dois. 
Logo, a probabilidade procurada é: P(A)=1/2. o erro desta resolução consiste em que os casos examinados 
não são igualmente prováveis.  
A solução correcta:  o número de casos igualmente prováveis é 6.6=36; entre os casos que favorecem o 
acontecimento A há apenas (1,3), (3,1), (2,2). Logo a probabilidade procurada é P(A)=3/36=1/12. 
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Exercício 13: Uma determinada peça é manufacturada por três fábricas. Sabendo que a fábrica 1, produz 
o dobro de peças que 2, e 2 e 3 produziram o mesmo número de peças (durante um período de produção 
especificado). Sabe-se também que dois por cento das peças produzidas por 1 e por 2 são defeituosas, 
enquanto quatro por cento daquelas produzidas por 4 são defeituosas. Todas peças produzidas são 
colocadas num depósito e depois uma peça é extraída ao acaso. Qual é a probabilidade de que essa peça 
seja defeituosa?  
 
Exercício 14: Uma cerâmica produz manilhas com dois tipos de defeitos: peças trincadas e peças tortas. A 
probabilidade de ocorrência do primeiro defeito é de 0,15 e do segundo de 0,25. Qual é a probabilidade de 
que 5 manilhas escolhidas ao acaso sejam todas defeituosas? 
 
Exercício 15: Numa sala de oito técnicos do nível superior, 3 são sociólogos e os restantes são das 
diferentes áreas. Pretende-se formar uma comissão de três técnicos para participarem num determinado 
workshop (a escolha será feita de forma aleatória). 
Determine a probabilidade de dois serem sociólogos. 
 
Exercício 16: Num determinado grupo de jovens, apenas cinco têm tuberculose. Das pessoas que têm 
tuberculose 70% reagem positivamente a um determinado teste, enquanto 20% dos que não têm 
tuberculose reagem negativamente. Uma pessoa da população é escolhida ao acaso. Qual é a 
probabilidade de que essa pessoa tenha reagido positivamente ao teste? 
 
Exercício 17: Os pesquisadores estão preocupados com o declíneo do nível de cooperação por parte dos 
entrevistados em pesquisas, dado que muitas empresas de sondagem estão a encerrar portas por sempre 
estarem a publicar resultados não fiáveis. Um pesquisador aborda 100 pessoas na faixa etária 18-25 e 
constata que 73 respondem, enquanto 23 recusam responder. Quando são abordadas 300 pessoas na 
faixa etária 25-35, 250 respondem e 50 recusam responder. Suponha que um dos 450 indivíduos seja 
escolhido aleatoriamente. Determine a probabilidade de obter alguém na faixa etária 18-25 ou alguém que 
recuse responder. 
 
 
Exercício 18: Os problemas de assédio sexual tem recebido muita atenção nos últimos anos. Basta ouvir 
entrevistas dadas pela Associação de Secretárias ou mesmo conversando com diversas individualidades 
ligadas aos recursos humanos. Numa pesquisa, 420 trabalhadores (200 dos quais homens) consideram 
uma simples batida no ombro como uma forma de assédio sexual, enquanto que 580 trabalhadores (380 
dos quais homens) não consideram isso como assédio. Escolhido aleatoriamente um dos trabalhadores 
pesquisados, determine a probabilidade de obter alguém que não considere um simples tapa no ombro 
como uma forma de assédio sexual. 
 
Exercício 19: O rendimento anual das famílias de uma certa cidade pode ser expresso através de uma 
variável contínua. Sabe-se que a mediana do rendimento é de 60000000,00 MT e que 40% das famílias da 
cidade tem um rendimento superior a 72000000,00MT. 
a) Escolhida uma família aleatoriamente, qual é a probabilidade desta ter um rendimento entre 
60000000,00MT e 72000000,00MT?                                                                                
b) Sem mais informação adicional, o que pode dizer sobre a probabilidade de uma família ter um 
rendimento menor que 65000000,00Mt?                                                    
 
Exercício 20: De acordo com uma pesquisa, a Coca-cola e a Pepsi se posicionaram como número um e 
dois, respectivamente em vendas no ano de 1996. Suponha que de um grupo de 10 indivíduos, seis 
prefiram Coca-cola e quatro prefiram a Pepsi. Uma amostra de três indivíduos é seleccionada.  
a) Qual é a probabilidade de que exactamente dois prefiram a Coca-cola?    
b) Qual é a probabilidade de que a maioria prefira a Pepsi?       


