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1) Dois sujeitos não muito inteligentes A e B decidem resolver uma disputa através de um 

duelo. O problema é que, além de lhes faltar inteligência, falta-lhes dinheiro também. Para 

o duelo eles dispõem de apenas de 1 revólver (com um tambor com capacidade para 6 

balas) e apenas 1 bala. O procedimento para este duelo é o seguinte: O sujeito A coloca a 

única bala no tambor e gira o mesmo, aponta o revólver para o sujeito B que está a menos 

de um metro (é impossível errar) e aperta o gatilho. Se o revólver não disparar, o sujeito A 

passa o revólver para o sujeito B que gira o tambor novamente, aponta para A e aperta o 

gatilho. E assim o duelo continua até o revólver disparar o tiro. 

a) Qual a probabilidade de A vencer? 

b) Qual a probabilidade de B vencer? 

c) Este duelo é justo? 

Resposta parcial: P(A) = 0.545454 

 

2) Considere um grupo de n pessoas, determine a probabilidade, P(n) , de que existam pelo 

menos duas pessoas que façam aniversário no mesmo dia? Faça uma tabela para n = 15, 20, 

30, 40, 50 e 75. Suponha que as pessoas sejam escolhidas ao acaso entre a população e que 

o ano tenha 365 dias, ou seja, desconsidere a possibilidade de pessoas fazendo aniversário 

em 29 de fevereiro. (Dica: calcule a probabilidade de que nenhuma das n pessoas faça 

aniversário no mesmo dia). 

Resposta parcial: P(50) ≈  0.9724 

 

3) Uma moeda honesta é lançada 400 vezes. Determine a probabilidade de se obter 215 

caras nesse experimento. Utilize a aproximação Gaussiana. 

 

 

 

 

 



4) Uma companhia aérea tem um vôo diário Campinas-Rio. O avião tem capacidade para 

150 passageiros. A companhia aérea tem uma política de overbooking para tentar que todos 

os vôos saiam lotados. Esta política consiste em vender 160 bilhetes para cada vôo, para se 

proteger de desistências (passageiros que compram seu ticket mas não comparecem na hora 

do embarque). A experiência mostra que a probabilidade de desistência é de 10%. 

Determine a probabilidade de que algum dos passageiros que comprou seu bilhete não 

consiga voar?  Resolva o problema utilizando a distribuição binomial, que pode ser 

calculada através do app que está no link da página do curso, e também usando a 

aproximação Gaussiana. 

Considere que os passageiros agem em forma independente e que o seu comparecimento 

(ou não comparecimento) é um evento aleatório.  

Resposta usando a aproximação Gaussiana: ≈  4,2% 

 

5) Considere o caso do problema anterior. Suponha que o preço de cada bilhete seja de 

R$100,00. Considere que por cada passageiro que não consegue embarcar a companhia 

pague uma multa de R$500,00. Além disso, para cada passageiro que não comparece para o 

embarque a companhia devolva metade do valor do bilhete.  Qual é em média o 

faturamento diário da companhia. Resolva o problema utilizando a distribuição binomial, 

que pode ser calculada através do programa que está no link da página do curso, e também 

usando a aproximação Gaussiana. 

Resposta usando a aproximação Gaussiana: ≈  R$15.156,50 

 

6) Uma molécula de um gás anda uma distância    entre colisões, sendo que a 

probabilidade é a mesma para qualquer direção de movimento. Depois de um total de N 

deslocamentos deste tipo, qual o deslocamento quadrático médio da molécula, R2  , a 

partir da origem?  

Resposta:  N2   

 

 

 



7) Considere o problema do passeio aleatório em uma dimensão. Seja o caso em que a cada 

passo o deslocamento é sempre positivo e a sua magnitude pode assumir qualquer valor 

no intervalo  − b  e  + b com igual probabilidade, sendo  b <  . 

a) Desenhe o gráfico da distribuição de probabilidade ω s( )  em função de s para um 

qualquer passo, onde ω s( ) ds é probabilidade de que a magnitude de um dado passo 

esteja entre s e s + ds . 

b) Determine o deslocamento médio x  após N passos. 

c) Determine a dispersão x − x( )2  após N passos. 

 

8) Considere um gás de N0  moléculas, que não interagem entre si, no interior de um 

recipiente de volume V0 . Considere uma subdivisão de volume V do volume total V0  e 

seja N o número de moléculas contidas nesse volume V. Cada molécula pode ser 

encontrada em qualquer ponto do recipiente com igual probabilidade; portanto a 

probabilidade de que uma molécula se encontre na subdivisão de volume V é igual a 

V V0 . 

a) Determine o número médio de moléculas contidas no volume V. Expresse a sua resposta 

em termos de N0 , V0  e V. 

b) Determine a dispersão relativa 
N − N( )2

N 2 no número de moléculas contidas em V. 

Expresse o seu resultado em termos de N , V e V0 . 

c) Determine a dispersão relativa no limite em que V <<V0 . 

d) Determine o valor da dispersão relativa no limite V →V0 . 

 

 

 

 

 

 



9) Um metal é evaporado a partir de um filamento aquecido em vácuo. Os átomos 

metálicos evaporados incidem sobre uma placa de quartzo (substrato) a temperatura bem 

menor, colocada a certa distância do filamento. Eventualmente um filme metálico se forma 

encima da placa do substrato. Suponha que cada átomo que incide sobre a placa fica 

grudado a ela no local da colisão (i.e., ele não migra para outro local sobre a placa) e que 

um dado átomo tem igual probabilidade de incidir em qualquer elemento de área da placa. 

Considerando que cada átomo ocupa uma área de tamanho b2 (b é o diâmetro de cada 

átomo metálico) mostre que a quantidade de átomos empilhados num destes elementos de 

área obedece a distribuição de Poisson. Suponhamos que a quantidade de metal evaporado 

seja suficiente como para formar um filme metálico de espessura média de seis camadas 

atômicas.  

a) Que fração da área do substrato fica totalmente sem cobertura?  

b) Que fração desta área fica com cobertura de 3 e de 6 camadas atômicas , 

respectivamente? 

 

10) Considere que os erros tipográficos em livro ocorram de forma totalmente aleatória. 

Suponha que um livro de 600 páginas contenha 600 erros. Use a distribuição de Poisson 

para determinar a probabilidade: 

a) que uma página não contenha erros. 

b) que uma página contenha pelo menos 3 erros. 

 

11) Suponha que temos um teste de laboratório para uma dada doença. Seja A o evento em 

que a doença está presente e B o evento em que o resultado do teste é positivo. 

Consideremos como conhecidas as probabilidades condicionais: P B A( ) = 0.95  (a 

probabilidade de o teste dar positivo dado que a pessoa está doente) e P B A( ) = 0.01  (a 

probabilidade de o teste dar positivo dado que a pessoa está saudável). Desejamos 

determinar a probabilidade de uma pessoa estar doente dado que o teste deu positivo. 

Considere os dois casos em que a probabilidade de uma pessoa estar doente seja:  

a) P A( ) = 0.01 . 

b) P A( ) = 0.001. 



12) Na década de 1970, havia na televisão americana um show de prêmios chamado Let's 

Make a Deal, que era apresentado por um sujeito de nome Monty Hall. O jogo consistia no 

seguinte: era apresentada para o jogador a seguinte situação, havia 3 portas fechadas 

numeradas: 1, 2 e 3, atrás de uma delas havia um prêmio valioso, por exemplo um 

automóvel, e atrás de cada uma das outras duas portas havia um bode. O jogador escolhia 

uma das portas, digamos a porta número 1. Em seguida, o apresentador Monty Hall abria 

uma das outras duas portas, digamos a porta número 3 e mostrava que havia um bode atrás 

da porta número 3.  Então, Monty Hall oferecia ao jogador a oportunidade de permanecer 

com sua escolha inicial, a porta número 1, ou se ele preferia mudar a sua escolha para a 

porta número 2. Utilizando o teorema de Bayes, determine se é mais vantajoso para o 

jogador permanecer com sua escolha inicial ou mudar para a outra porta. 

 

                         

 

 


