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e-fólio A

Para a resolução do e-fólio, aconselha-se que:

• Verifique se o ficheiro que recebeu está correcto. O e-fólio consiste de
2 páginas com 4 problemas (de onde deve escolher 3) e termina com
a palavra FIM.

• Como o e-fólio tem um tempo prolongado de resolução, espera-se
que as respostas que enviar estejam leǵıveis, com boa apresentação
e organização. Deve fazer à parte o trabalho auxiliar e enviar ape-
nas uma versão final, ”limpa”. Deve digitalizar a sua resolução de
forma leǵıvel, ou executá-la directamente em formato digital (aceita-
se word, pdf, ou scans em jpeg, png ou tiff - se usar varios ficheiros
envie apenas um arquivo com todos eles, em rar ou zip). Respostas
ileǵıveis não serão cotadas, por isso verifique bem o seu ficheiro antes
de enviar.

• Justifique cuidadosamente todas as suas respostas. Apresente to-
dos os cálculos que julgue necessários para a compreensão do seu
racioćınio.

• Tenha em atenção o prazo de entrega do e-fólio e as indicações para
submeter a resolução disponibilizadas na sala de aulas virtual.

• O e-fólio é um trabalho individual. Pode utilizar recursos externos
(pesquisa online, literatura, etc) mas não pode pedir ajuda a terceiros
nem discutir os problemas com os seus colegas.

Critérios de avaliação e cotação:

• Este e-fólio tem a cotação total de 4 valores, e todas as questões têm
igual cotação.



Por favor preencha os seus dados:

• Nome:

• B.I:

• No de Estudante

• Curso:

Resolva apenas três das seguintes quatro questões.

1. Diga, justificando, se as seguintes atribuições de probabilidades são con-
sistentes entre si:

p(A⇔ B|C) = 0.8

p(A|BC) = 0.4

p(A|BC) = 0.4

2. Sejam A1, A2, X, C proposições. Suponhamos que:
1) p(A1A2|X) = 0.
2) p(A1|X) = 0.2, p(A2|X) = 0.8.
3) p(C|A1X) = 0.1, p(C|A2X) = 0.2.

Calcule p(C|(A1 + A2)X).

3. Sabemos que dentro de uma urna havia inicialmente 5 bolas brancas e 5
bolas pretas. Suponhamos que três bolas são retiradas sem reposição. Não
sabemos qual a cor da primeira bola que saiu. Qual é a probabilidade dessa
primeira bola ter sido branca, sabendo que a segunda e terceira bola retiradas
foram brancas?

4. Suponha que quer estimar a proporção θ de indiv́ıduos licenciados na
população de uma cidade. Suponha que recolheu uma amostra de trinta in-
div́ıduos e que registou três licenciados nessa amostra. Calcule a distribuição
posterior de θ quando
a) inicialmente atribui a mesma credibilidade a todos os valores posśıveis da
proporção θ.
b) inicialmente supõe que p(θ) é descrita por uma distribuição Beta(20, 100).
c) Na continuação da aĺınea b), calcule a aproximação Normal da distri-
buição posterior. Use ainda essa aproximação para obter um intervalo de
credibilidade a 95 por cento para o valor de θ (recorde que um intervalo do
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tipo [µ ± 1.96σ] contém 95 por cento da probabilidade de uma distribuição
Normal).
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