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Exercício nº1 

Considere a experiência aleatória que consiste no lançamento de um dado 
equilibrado (perfeito) e os seguintes acontecimentos:  

=A  “saída de um número par” 

=B  “saída de um número ímpar” 

=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         

B         

C         

BA∪         

CA∪         

BA∩         

CA∩         

CB −         

BC −         

A         

C         

 

Exercício nº2 

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

{ }10=+= yx:)y,x(A  

 { }yx:)y,x(B >=  

a) Defina o espaço de resultados. 

b) Calcule )BA(P)B(P),A(P ∩e . 

c) Calcule a probabilidade de ocorrer o acontecimento A dado que ocorreu 

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

o acontecimento A, ou seja, )A|B(P . 

 

Exercício nº3 

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 “desligada”. 

a) Descreva o espaço de resultados. 

b) Descreva e marque no plano XoY os seguintes 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 (t1<t2)” 

c) Calcule a probabilidade dos acontecimentos referidos em b). 

Exercício nº4 

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 nº5 

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 ? 
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Exercício nº6 

Sabe-se que 10% dos veículos que passam em determinada artéria circulam com 
excesso bde bvelocidade. bPor bisso, ba b binstalou bum bsistema bpara bdetecção bdesses 
veículos. O sistema não é todavia infalível pois, dos veículos multados, apenas 
91.5% circulava efectivamente com excesso de velocidade, 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 ser efectivamente multado. 

Calcule a probabilidade de em 3 veículos que passem naquela artéria, no 
máximo um circular com excesso de velocidade. 
 
Exercício nº7 

a) Qual a probabilidade de numa aposta do totoloto ter um “primeiro 
prémio” ? E um “quinto prémio”? 

b) Qual a probabilidade de numa aposta do totobola, preenchida totalmente ao 
acaso, ter um “primeiro prémio” ? E, todos os resultados errados ? 

c) 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 a 
probabilidade de você ser o presidente? 

 


