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1.
Considere os seguintes axiomas:

A0: Se A é logicamente equivalente a B então p(A|C) = p(B|C) para
qualquer C, e se o valor lógico de (A|B) é 1 ou 0, então a probabilidade
p(A|B) é igual ao valor lógico de (A|B). (regra de compatibilidade com a
lógica)

A1: p(A|X) + p(A|X) = 1 (regra da soma)
A2: p(AB|C) = p(A|BC)p(B|C) (regra do produto)
Considere a expressão
A3: p(A+B|C) = p(A|C) + p(B|C)− p(AB|C)

a) Demonstre A3 a partir de A0, A1, A2.
b) Demonstre A1 a partir de A0, A2, A3.

2. Obtenha uma expressão para p(A ⇒ B|C) em termos de p(A|C) e
p(AB|C).

3. Suponha que A e B são proposições equivalentes sabendo C; isto é, que
p(A⇔ B|C) = 1. Suponha que p(AB|C) = 0.2. Calcule p(A+B|C). (dica:
recorde qual é a definição da função lógica ”⇔”em termos das funções lógicas
”+”e ”·”)

4.
Considere a seguinte proposta de silogismo fraco:

p(A|A⇒ B,B) ≥ p(A|A⇒ B)

Descreva o seu significado ”por palavras”. Será verdadeiro? Demonstre
que sim ou que não.

5. Suponha que existe uma doença rara - a colite calamitosa do cólon coriáceo
- que afecta uma proporção muito pequena da população (digamos uma em
cada dez mil pessoas). Uma empresa farmacêutica, a YDOPM (Your Desi-
ase is Our Profit Margin inc), desenvolveu um teste caseiro para a referida
doença. Nos testes realizados sobre portadores da doença a empresa verificou
que o rácio de falsos negativos era de 2 por cento e nos testes realizados sobre
não-portadores verificou que o rácio de falsos positivos era de 1 por cento.



Suponhamos que o Hipólito Hipocondŕıaco resolveu fazer o teste, apesar de
não ter motivos especiais para crer que possua a doença. Suponhamos que o
teste deu positivo.
Qual é a probabilidade do Hipólito ter de facto a doença? Discuta o resultado
e refira o que isto implica para métodos de diagnóstico de doenças raras.
Pista: Suponha que a doença se chamava ”sindroma irritativo do colo do
útero”e que o resto do enunciado se mantinha constante. Qual era a proba-
bilidade nesse caso?

6. Sejam X, Y, Z proposições. Diz-se que X é independente de Y sabendo
(ou ”condicionado a”) Z se p(X|Y Z) = p(X|Z). Mostre que

a) X é independente de Y sabendo Z se e só se p(XY |Z) = p(X|Z)(Y |Z).
b) Se X é independente de Y sabendo Z então Y é independente de X

sabendo Z.
c) Se X é independente de Y sabendo Z então não-X também é indepen-

dente de Y sabendo Z.

7. Suponha que quer estimar a proporção θ de fumadores numa dada po-
pulação. Suponha que recolheu uma amostra de vinte indiv́ıduos e que re-
gistou sete fumadores 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(3, 12).
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
tipo [µ ± 1.96σ] contém 95 por cento da probabilidade de uma distribuição
Normal).
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