
EXERCÍCIOS – BINOMIAL

MMMMoooonnnniiiittttoooorrrraaaa    AAAAmmmmaaaannnnddddaaaa    SSSSaaaannnnttttoooossss

1. Uma empresa de marketing envia cartas promocionais aos clientes e recebe uma 

taxa de resposta de 10%. Qual a probabilidade de que, em 20 cartas enviadas, a 

empresa receba exatamente10 respostas?

2. Ao disputar um torneio de tiro ao alvo, João tem de atirar sobre o alvo quatro vezes. 

Sabe-se que, em cada tiro, a probabilidade de João acertar no alvo é 0,8.

Qual é a probabilidade de João acertar sempre no alvo, nas quatro vezes em que atirar?

3. Considere uma anomalia metabólica que atinge aproximadamente 1 em cada 100 

bebês. Se 4 bebês nascem em um hospital específico, em certo dia, qual é a 

probabilidade de:

a) Nenhum apresentar esse problema.

b) No máximo um apresentar esse problema.

4. Uma moeda equilibrada é lançada 8 vezes. Qual a probabilidade de:

a) Saírem no máximo 2 caras?

b) Sair 3 coroas?

c) Sair 4 caras e 4 coroas?

5. O gerente de um almoxarifado afirma que 30% das peças do tipo W estão com 

defeito. Numa vistoria em que são sorteadas 12 peças, calcule a probabilidade de:

a) Nenhuma ser defeituosa.

b) No máximo 3 serem defeituosas.

c) Todas serem defeituosas.

6. Uma mulher tem 1/3 de chance de ainda estar viva daqui a 30 anos e seu marido 

tem 2/5 de chance. Qual é a probabilidade de, daqui a 30 anos:

a) Ambos estejam vivos?

b) Ao menos um esteja vivo?

c) Só o homem estar vivo?

7. Um dado equilibrado é lançado 12 vezes. Calcule a probabilidade de se obter:



a) Dois seis.

b) Quatro seis.

c) Pelo menos dois seis.

d) No máximo três seis.

8. Vazamentos subterrâneos em tanques de gasolina de postos podem prejudicar o 

meio ambiente. Estima-se que 25% desses tanques apresentam vazamento. Você 

examina 15 tanques escolhidos ao acaso. Qual a probabilidade de que:

a) Nenhum tanque apresente vazamento?

b) No máximo 5 tanques apresentem vazamento?

c) Pelo menos 7 tanques apresentem vazamento?

9. Suponha que 10% de certa população sofra de daltonismo. Uma amostra aleatória 

de 10 indivíduos é extraída dessa população. Qual é a probabilidade de se 

encontrar:

a) 5 ou mais indivíduos daltônicos?

b) 4 ou menos indivíduos daltônicos?

c) Entre 6 e 9, inclusive, indivíduos daltônicos?

d) 2, 3 ou 4 indivíduos daltônicos?

10.Uma equipe está testando dois lotes de vacina contra a gripe. No primeiro lote, 20 

pessoas receberam a vacina e 15 passaram o ano sem ficarem gripadas. No 

segundo lote 15 pessoas receberam a vacina e 12 passaram o ano sem ficarem 

gripadas. Responda:

a) A probabilidade de no máximo uma pessoa entre 10 ficar gripada recebendo a 

vacina do primeiro lote.

b) A probabilidade de no máximo uma pessoa entre 10 ficar gripada recebendo a 

vacina do segundo lote.

c) Qual lote você escolheria para distribuir à população?


