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1. Qual é a probabilidade de que um número inteiro positivo menor do que 1000 tenha pelo menos

um algarismo 1 em sua representação decimal?

2. O atirador A tem probabilidade
3

5
de acertar um alvo e o atirador B tem probabilidade

4

7
de

acertar o mesmo alvo. Se ambos atiram juntos (um tiro cada um), qual a probabilidade de o alvo

ser atingido?

3. Dois jogadores de pingue-pongue X e Y jogaram entre si, no passado, muitas partidas e cada

um ganhou metade das partidas disputadas. Na rodada final de um torneio recente, os mesmos

jogadores, X e Y, disputam o prêmio de R$ 600,00. Segundo as regras, partidas serão realizadas

até que um dos jogadores consiga 3 vitórias, sendo declarado o vencedor do torneio. Entretanto,

quando X tinha duas vitórias e Y tinha uma, faltou luz no local, e a rodada foi interrompida. Na

impossibilidade de adiar a continuação para outro dia, o diretor do torneio determinou que o prêmio

fosse dividido entre os dois finalistas. Qual é a forma correta de fazer essa divisão?

4. As camponesas de certa região têm uma superstição curiosa para determinar quando vão casar: A

solteira segura em uma das mãos seis folhas longas de capim, pelo centro delas, de forma que as

pontas fiquem de fora, acima e abaixo da mão. Uma amiga sua amarra as seis pontas de cima duas

a duas, de maneira aleatória, e depois faz o mesmo com as pontas de baixo. Se as folhas de capim

assim amarradas formarem um único anel, as camponesas crêem que a solteira se casará em menos

de um ano. Determine a probabilidade de o anel ser formado.

celano
Text Box
                   Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada                                            PAPMEM - Julho 2012                                                    Probabilidade                                                  Professor Luciano Monteiro de Castro                                                                         Exercícios 

celano
Typewritten Text




