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1) Um curso de treinamento aumenta a produtividade de uma certa população de funcionários em 80% dos casos. 

Se dez funcionários quaisquer participam desse curso, encontre a probabilidade de: a) Exatamente sete 
funcionários aumentam a produtividade; b) Não mais do que oito funcionários aumentam a produtividade; c) 
Pelo menos três funcionários não aumentam a produtividade. 
 

2) Em um certo tipo de fabricação de fita magnética, ocorrem cortes a uma taxa de 1 por 200 pés. Qual a 
probabilidade de um rolo com 2000 pés de fita magnética tenha: a) Nenhum corte? b) No máximo dois cortes? c) 
Pelo menos dois cortes? 

 
3) Na manufatura de certo artigo, é sabido que 1 entre 10 dos artigos é defeituoso. Qual a probabilidade de que uma 

amostra casual de tamanho 4 contenha: a) Nenhum defeituoso? b) Exatamente um defeituoso. 
 
4) Sabe-se que os parafusos produzidos por uma certa companhia são defeituosos com probabilidade 0,01, 

independentemente uns dos outros. A companhia vende os parafusos em pacotes de 10 unidades e oferece a 
garantia de devolução do dinheiro caso existam dois ou mais parafusos defeituosos no pacote. a) Qual a 
proporção de pacotes vendidos para os quais a companhia deve efetuar devolução do dinheiro. b) Supondo que o 
número de parafusos defeituosos em um determinando pacote é independente dos demais pacotes, qual é a 
probabilidade de que uma pessoa que compra dez pacotes de parafusos tenha que retornar a companhia para a 
devolução do dinheiro? 

 
5) Um avião possui 4 turbinas (duas em cada lado). Sabe-se que a probabilidade de cada turbina falhar em uma 

viagem transoceânica é 0,08 e as falhas são independentes nas diferentes turbinas. Calcule a probabilidade que, 
em uma dessas viagens: a) haja êxito no vôo, sabendo-se que o avião pode voar com, no mínimo, duas turbinas; 
b) haja êxito no vôo, sabendo-se que o avião pode voar com, no mínimo,duas turbinas, desde que seja pelo 
menos uma turbina de cada lado; c) no mínimo dois aviões, de um grupo de cinco aviões iguais, tenha tido 
apenas uma turbina com problemas por avião. 

 
6) De um lote de 25 peças, das quais cinco são defeituosas, são escolhidas quatro peças ao acaso. Calcule a 

probabilidade de haver, entre as peças sorteadas, no máximo duas defeituosas, supondo que as peças foram 
escolhidas a) sem reposição; b) com reposição. Dis. Hipergeométrica 

 
7) Dois times de vôley A e B disputam uma série de 10 partidas. A chance de A vencer uma partida é de 60%. Qual 

a probabilidade de A vencer pelo menos 9 das 10 partidas? 
 
8) Uma prova é composta de 5 questões de múltipla escolha com 4 alternativas por questão, sendo uma correta. 

Para que um aluno seja aprovado é necessário que ele acerte pelo menos 60% da prova. Se ele errar 80% da 
prova ou mais, será reprovado. a) Qual a probabilidade de um aluno que faz esta prova no aleatoriamente “chute” 
ser reprovado? b) Qual a variância do número de questões corretas de um aluno que faz esta prova no “chute”? 

 
9) Uma prova é composta de 15 questões de múltipla escolha com 5 alternativas por questão, sendo uma correta. 

Para que um aluno seja aprovado é necessário que ele acerte pelo menos 80% da prova. Se ele errar 60% da 
prova ou mais, será reprovado. Caso contrário, o aluno deverá realizar uma prova final. Sabendo que a note dessa 
prova varia de 0 a dez, determine: a) Qual a probabilidade de um aluno que faz esta prova no aleatoriamente 
“chute” ter que realizar a prova final? b) Que nota espera-se que um aluno com essas características tire nessa 
prova? 

 
10) A probabilidade de que certo tipo de componente sobreviverá a um teste de choque é de 3/4. Determine a 

probabilidade de que exatamente dois dos próximos quatro componentes testados sobrevivam. 
 

 

mailto:barbosa@uenf.br


11) A probabilidade de que um paciente se recupere de uma doença sanguínea rara é de 0,4. Se 15 pessoas 
contraíram essa doença, qual a probabilidade de que: a) pelo menos 10 sobrevivam. b) de três a oito pessoas 
sobrevivam. c) exatamente cinco sobrevivam. d) determine a média e a variância. 

 
12) Durante um experimento de laboratório, o número médio de partículas que passam por um contador em um 

milésimo de segundo é quatro. Qual a probabilidade de que seis partículas entrem no contador em um dado 
milésimo de segundo? 

 
13) O número médio de navios petroleiros que chegam a cada dia em um certo porto é dez. As instalações do porto 

podem suportar no máximo 15 navios por dia. Qual a probabilidade de que, em certo dia, navios terão que 
voltar ou ficar atracado no mar? 

 
14) Em certa instalação industrial, acidentes ocorrem com baixa frequência. Sabe-se que a probabilidade de um 

certo acidente em certo dia é 0,005, e os acidentes são independentes uns dos outros. a) Qual a probabilidade de 
que, em qualquer período de 400 dias, haja um acidente em um dia? b) Qual a probabilidade de que haja, no 
máximo, três dias com um acidente? 

 
15) De um baralho com 52 cartas, retiram-se 8 cartas ao acaso, sem reposição. Qual a probabilidade de que 4 sejam 

figuras? Dis. Hipergeométrica 
 

16) Uma empresa compra lâmpadas por centenas. Examina sempre uma amostra de 15 lâmpadas para verificar se 
estão boas. Se uma centena inclui 12 lâmpadas queimadas, qual a probabilidade de se escolher uma amostra 
com pelo menos uma lâmpadas queimada? Dis. Hipergeométrica 

 
17) Uma moeda é lançada 20 vezes. Qual a probabilidade de saírem 8 caras? 

 
18) Numa criação de coelhos, 40% são machos. Qual a probabilidade de que nasçam pelo menos 2 coelhos machos 

num dia que nasceram 20 coelhos? 
 

19) Uma prova de concurso possui 50 questões independentes. Cada questão possui 5 alternativas. Apenas uma das 
alternativas é a correta. Se um candidato resolver a prova respondendo a mesma alternativa para todas as 
questões, qual a probabilidade de acertar 50% da prova? 

 
20) A probabilidade de uma lâmpada se quiemar ao ser ligada pela primeira vez é 1/100. Numa instalação com 100 

lâmpadas, qual a probabilidade de 2 lâmpadas se queimarem ao serem ligadas? 
 

21) Num livro de 800 páginas há 800 erros de impressão. Qual a probabilidade de que uma página contenha pelo 
menos 3 erros? 

 
22) Numa central telefônica chegam 300 telefonemas por hora. Qual a probabilidade de que: a) num minuto não 

haja nenhum chamado; b) em 2 minutoshaja 2 chamadas; c) em t minutos não acha chamadas. 
 

23) Uma urna tem 20 bolas pretas e 30 brancas. Retiram-se 25 bolas com reposição. Qual a probabilidade que pelo 
menos 3 sejam pretas? 

 
24) A experiência mostra que cada 400 lâmpadas, 2 se queimam ao serem ligadas. Qual a probabilidade de que 

numa instalação de: a) 600 lâmpadas, no mínimo 3 se queimarem? b) 900 lâmpadas, exatamente 8 se queimem? 
 

25) Numa linha adutora de água, de 60km de extensão, ocorrem 30 vazamentos no período de um mês. Qual a 
probabilidade de ocorrer, durante o mês, pelo menos 3 vazamentos num certo setor de 3km de extensão?  


