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Primeira Lista de Exerćıcios

ATENÇÃO! Faça as listas de forma que TODAS AS RESPOSTAS sejam DEVIDAMENTE CO-
MENTADAS (passos para se chegar a resposta).

Questão 1

Há uma chance de 0.1% que o Sr. X tenha uma determinada doença. O teste para esta doença é pre-
ciso em 90% dos casos onde o resultado é positivo (isto é, P [teste positivo|têm a doença] = 0.9) e o teste
tem 80% de precisão para resultados onde o teste dá negativo (isto é, P [teste negativo|não tem doença] =
0.8). Qual é a probabilidade que o Sr. X tenha a doença, uma vez que o teste do Sr. X deu resultado
positivo?

Questão 2

Em uma cidade, chove um terço dos dias. Dado que está chovendo, tem muito tráfego com probabi-
lidade 1/2. Dado que não está chovendo, tem muito tráfego com probabilidade 1/4. Se está chovendo
e tem muito tráfego, Maria chega tarde ao seu trabalho com probabilidade 1/2. Por outro lado, a
probabilidade de Maria chegar atrasada se não está chovendo e não tem muito tráfego é 1/8. Em
outras situações (chuva e não muito tráfego e não chuva e muito tráfego) a probabilidade de Maria
chegar atrasada ao trabalho é 1/4.

Comsidere um dia aleatório e responda as perguntas abaixo.

1. Qual a probabilidade de que não esteja chovendo, não tenha muito tráfego e Maria não chegue
atrasada ao trabalho?

2. Qual a probabiliadde que Maria não chegue atrasada ao trabalho?

3. Dado que Maria chegou atrasada ao trabalho, qual a probabilidade de estar chovendo nesse dia?

Questão 3

Em uma cidade com 100 táxis, 1 é azul e 99 são verdes. Uma testemunha observa um atropelamento
e fuga de um táxi à noite e lembra que o táxi era azul, então a poĺıcia prende o motorista de táxi que
estava de plantão naquela noite. O motorista proclama sua inocência e contrata você para defendê-lo
no tribunal. Você contrata um cientista para testar a capacidade da testemunha de distinguir os táxis
azul e verde sob condições semelhantes à da noite do acidente. Os dados sugerem que a testemunha vê
carros azuis como azuis 99% do tempo e carros verdes como azuis 2% do tempo. Qual a probabilidade
do táxi ser azul dado que a testemunha diz que viu um táxi azul ?

Questão 4
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Suponha que existem dois testes para diagnosticar uma doença: teste A e teste B. Considere que
em uma população grande a prevalência da doença é 1%. Suponha que o resultado do teste A é falso
negativo (resultado do teste é negativo mas é incorreto) para 10% da população; e independentemente
de qualquer resultado do teste A, o resultado do teste B para 5% dessas pessoas doentes também é
falso negativo. Sabe-se também que o resultado do teste A é falso positivo para 6% de todas as pessoas
dessa população que não possuem a doença; e independentemente de qualquer resultado do teste A,
o resultado do teste B para 8% dessas pessoas que não tem a doença também é falso positivo.

Responda as perguntas abaixo:

1. Calcule a probabilidade que uma pessoa selecionada aleatoriamente da população tenha a doença
dado que o resultado de ambos os testes é positivo.

2. Calcule a probabilidade do resultado do teste B ser positivo dado que o resultado do teste A é
positivo quando realizado em uma pessoa selecionada aleatoriamente da população.

3. Calcule a probabilidade que ao menos um dos dois testes dê resultado positivo dado que uma
pessoa selecionada aleatoriamente da população realmente tenha a doença.

Questão 5

Três eventos A, B e C são independentes par-a-par se cada par é independente. Eles são mutuamente
independentes se são independentes par-a-par e, além disso, P [A ∩B ∩ C] = P [A]P [B]P [C].

Suponha que rolemos dois dados. Considere os eventos: A = ı́mpar no dado 1, B = ı́mpar no dado
2, C = soma dos dados é ı́mpar.

1. Os eventos A, B e C são independentes par-a-par? Eles são mutuamente independentes?

2. Considere o diagrama de Venn abaixo. A, B e C são os ćırculos sobrepostos e as probabilidades
de cada região estão marcadas na figura. Os eventos A, B e C são mutuamente independentes?
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