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Problema 1. Seja x uma concretização de n observações i.i.d. (”indepen-
dentes, idênticamente distribúıdas”), Xi, de um modelo de Poisson, Xi ∼
Poisson(λ). Suponha que a priori λ tem uma distribuição que é uma Gama(λ|α, β) =
βα

Γ(α)
λα−1e−βλ.

a) Mostre que p(θ|x) tem ainda uma distribuição Gama.
b) Explicite a famı́lia H conjugada natural da famı́lia de Poisson de

parâmetro λ (fazendo as necessárias demonstrações) e indique a acção sobre
os hiperparâmetros de H da actualização Bayesiana da informação a priori.

Problema 2. Seja x uma concretização de n observações i.i.d., Xi, de um
modelo cont́ınuo exponencial, Xi ∼ Exp(λ) = λe−λx, x > 0. Suponha que a
priori λ tem uma distribuição que é uma Gama(λ|α, β), com α, β conhecidos.

a) Mostre que p(θ|x) tem ainda ainda uma distribuição Gamma.
b) Explicite a famı́lia H conjugada natural da famı́lia exponencial e in-

dique a acção sobre os hiperparâmetros de H da actualização Bayesiana da
informação a priori.

Problema 3. Seja x uma concretização de n observações i.i.d., Xi, de um
modelo Normal, Xi ∼ N(θ, σ2), com σ2 conhecido. Suponha que a priori θ
tem uma distribuição que é também uma normal N(a, b2), com a, b conheci-
dos.

a) Mostre que p(θ|x) tem ainda ainda uma distribuição Normal.
b) Explicite a famı́liaH conjugada natural da famı́lia Normal de parâmetros

θ, σ2 com σ2 conhecido (fazendo as necessárias demonstrações) e indique
a acção sobre os hiperparâmetros de H da actualização Bayesiana da in-
formação a priori.

Problema 4. Seja f(x|θ) um modelo e sejam pi(θ) distribuições de uma
famı́lia de priors conjugada P. Consideremos um prior obtido por mistura
dos priors pi,

p(θ) =
∑
i

wipi(θ)

tal que wi ∈ [0, 1] e
∑

iwi = 1. Mostre que o posterior é ainda uma soma

p(θ|x) =
∑
i

w′ip
′
i(θ|x)

onde w′i ∈ [0, 1] e
∑

iw
′
i = 1 e os p′i(θ|x) pertencem ainda à famı́lia

conjugada P.

Problema 5. Um sistema anaĺıtico que auxilia a determinação do tipo de
sangue, segundo o grupo ABO consiste na observação em cada pessoa de uma
variável X com função densidade de probabilidade

p(x|θ) = e−(x−θ)I(θ,+∞)(x), θ > 0
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onde I(a,b) denota a função suporte

I(a,b)(x) =

{
1 se x ∈ [a, b]
0 se x 6∈ [a, b]

e θ é uma caracteŕıstica cuja distribuição na população é

p(θ) = e−θI(0,+∞)(θ).

A classificação em cada tipo de sangue depende do valor de θ segundo a
seguinte correspondência:

0 < θ < 1 =⇒ tipo AB
1 ≤ θ < 2 =⇒ tipo A
2 ≤ θ < 3 =⇒ tipo B
θ ≥ 3 =⇒ tipo O

a) Determine a expressão de p(θ|x).
b) Determine a probabilidade a priori de uma pessoa escolhida ao acaso

ter cada um dos tipos de sangue.
c) Actualize as probabilidades de b) para o caso de uma pessoa cuja análise

resultou num valor de X=4.

Problema 6. É uma experiência comum verificarmos que sempre que nos
pomos em cima de uma balança obtemos um valor ligeiramente diferente
para o nosso peso. A balança, como todos os instrumentos de medição, tem
um erro de medição associado. Suponhamos que a minha balança tem as
seguintes especificações técnicas: Quando eu lhe coloco em cima um objecto
de peso θ, a probabilidade da balança afirmar que o peso do objecto é um
certo valor X é dada por p(X|θ) = N(θ = X, σ2 = 4). Ou seja, a balança dá
uma leitura centrada no peso correcto, mas com um erro descrito por uma
normal de variância igual a σ2 = 4.

Suponhamos que, por medições feitas no passado recente (por exemplo
noutra balança) eu acredito que a probabilidade de eu pesar θ kilos é dada
por p(θ|I) = N(a = 60, b2 = 4). Ou seja, eu acho que peso perto de 60 Kg,
com uma incerteza dada por uma normal de variância b2 = 4.

Se eu agora me pesar 5 vezes seguidas na minha balança, e obtiver os
resultados x = 60, 62, 59, 62, 61, qual é a distribuição posterior que descreve
a probabilidade do meu peso ser um certo valor θ? (isto é,calcule p(θ|x =
(60, 62, 59, 62, 61), I). Calcule ainda uma região de credibilidade a 95% para
o valor do meu peso.

Problema 7. O processo fotográfico (analógico) pode ser modelado da se-
guinte forma: o filme é composto de milhões de pequenos ”grãos”, que,
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quando expostos à luz, podem ou não absorver os fotões com que são bombar-
deados. A probabilidade de um grão absorver cada fotão é constante, indepen-
dente dos fotões anteriores e do que se passa com os outros grãos. Quando um
fotão é absorvido o grão em causa sofre uma ”activação”. Após o processo de
revelação, o padrão de grãos ”activados”e ”não-activados”corresponderá vi-
sualmente a uma versão a preto-e-branco da imagem que foi projectada sobre
o filme.

Filmes diferentes têm sensibilidades diferentes. Para testar a sensibili-
dade de um filme podemos expô-lo durante um tempo standard T a uma lu-
minosidade uniforme e também ela standardizada, e contar quantos grãos são
activados. O processo de activação de cada grão é um processo de Bernoulli.
Como há muitos grãos (da ordem das dezenas de milhão por cm2), todos eles
com uma probabilidade pequena (se o tempo escolhido for adequado) de ser
activado, o processo pode ser aproximado por uma Poisson.

Consideremos então que temos um pedaço de filme de 1cm2, com 30 ×
106 grãos, e que o número de grãos activados por um processo standard de
exposição é dado por N onde

p(N = k|Λ) = e−λλk/k!

O parâmetro λ varia com a amostra de filme em causa (o processo de
fabrico não é totalmente uniforme). A empresa que vende este tipo de filme
diz que a variação de fabrico é bem modelada por

p(λ|I) = Gama(λ|α = 9× 106, β = 3).

Queremos testar a sensibilidade da amostra espećıfica que comprámos.
Cortamos um quadrado de filme do tamanho pré-definido e expomos o filme
segundo o processo standard de teste. Comparando a gradação de cinzento
do filme revelado estimamos que aproximadamente 4 × 106 dos grãos foram
activados na exposição.

Qual é a distribuição posterior de λ para a amostra de filme que testámos?

Problema 8. Ao longo de uma mesma linha encontram-se dois bunkers se-
cretos, B1 e B2, situados nos kilómetros 5 e 10 respectivamente. Sabe-se que
o inimigo descobriu as coordenadas de um (e apenas um) dos bunkers e vai
bombardeá-lo. Informações dos serviços de inteligência indicam uma proba-
bilidade de 70 por cento de que o bunker B1 tenha sido o descoberto. Dá-se
a primeira salva, que consiste de 5 misseis, e todos falham ambos os poten-
ciais alvos, acertando nos kilómetros 3, 4, 6, 6, e 9. Uma análise rápida
dos fragmentos mostrou que os mı́sseis utilizados são do tipo ACME McG00,
mı́sseis de baixa precisão que atingem o alvo a que são apontados com um
erro ε dado por

p(ε) =
1√
2πσ

exp

(
− ε2

2σ2

)
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onde σ = 3 kilómetros. Pretende-se saber qual dos bunkers está a ser visado
pelo inimigo, para evacuá-lo antes da próxima salva. Denote por Hi, i = 1, 2
a hipótese ”O alvo é o bunker i”.

a) Calcule o rácio das vantagens da hipótese H1 face à hipótese H2, a
priori e a posteriori. Calcule o factor de Bayes. Indique qual dos dois bunkers
deve ser evacuado se o critério for ”evacuar o alvo mais provável”, e se o
criitério for ”evacuar se houver uma certeza de pelo menos 95 por cento”.

b) Imagine em alternativa que afinal o inimigo não sabia onde estava
nenhum dos bunkers e estava a disparar sobre um ponto fixo da linha, de
coordenadas desconhecidas. Qual é a estimativa de máxima verosimilhança
das coordenadas desse ponto?

Problema 9. Suponha que temos duas hipóteses H1 e H2 acerca de uma
certa variável X, e que possúımos os modelos correspondentes que nos per-
mitem calcular p(x|Hi), i = 1, 2. Fazemos uma observação x, e calculamos
as probabilidades de p(Hi|x) pelo teorema de Bayes. Podemos assim compa-
rar as plausibilidade de uma hipótese face à outra. Como já vimos, isto pode
dar um problema: se nenhuma das hipóteses for verdadeira, o formalismo
nunca nos poderá indicá-lo directamente, pois só compara uma hipótese com
a outra mesmo quando os dados x forem altamente improváveis para qual-
quer das duas. Gostaŕıamos que o formalismo afirmásse directamente que as
probabilidades posteriores dos Hi eram ambas pequenas, mas isso não pode
suceder porque é imposta à partida a condição de que a sua soma é 1. Uma
solução para este problema poderia ser a seguinte: Construimos uma terceira
hipótese, que diz apenas o seguinte: H3 = ”Nem H1 nem H2 são verdadei-
ras”, e atribúımos inicialmente a H3 uma probabilidade pequena. Assim, se
os dados contrariarem H1 e H2 fortemente, a probabilidade de H3 deveria
crescer face às outras duas hipóteses, e estas deviam tender para zero, in-
dicando assim expĺıcitamente que devemos reformular o problema porque os
nossos pressupostos devem estar errados.

Pergunta: porque é que esta proposta é uma má ideia?

Problema 10. Considere um parâmetro discreto θ ∈ {1, . . . , n}. Calcule a
distribuição de máxima entropia de θ sob a condição que a mediana de θ é
igual a um certo 1 ≤ k ≤ n.
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