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1a. Lista de Exerćıcios

Conceitos básicos de probabilidade e estat́ıstica

1. Duas cartas são retiradas de um baralho de 52 cartas. Qual é a probabilidade de que (a)

ambas as cartas tenham naipe de ouros, (b) ambas as cartas sejam Reis.

2. Três dados são jogados ao mesmo tempo. Qual é a probabilidade de conseguir pelo menos

um número 4?

3. Um problema de F́ısica Estat́ıstica é dado a três alunos A1, A2 e A3, cujas chances de

resolvê-lo são iguais a 2/7, 4/7 e 4/9, respectivamente. Qual a probabilidade que o problema

seja resolvido?

4. Calcule a probabilidade de termos 7 caras e 3 coroas em dez lançamentos consecutivos

da mesma moeda.

5. Considere uma variável aleatória u (discreta ou cont́ınua). Definimos a função geratriz

de momentos como

Mu(t) = 〈etu〉

onde t ∈ R. (a) Mostre que o momento de ordem m é dado por

〈um〉 =

(
∂mMu(t)

∂tm

)
t=0

.

Obtenha a função geratriz de momentos para as seguintes distribuições: (b) Poisson, (c)

binomial, (d) uniforme, (e) normal.

6. Usando o resultado do problema anterior, determine a assimetria e a curtose da distri-

buição de Poisson.
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7. Uma versão mais precisa da fórmula de Stirling é

lnN ! ≈ N lnN −N +
1

2
ln(2πN).

Deduza essa expressão a partir da definição da função gama

N ! = Γ(N + 1) =

∫ ∞
0

e−xxNdx,

e usando que a contribuição relevante ao integrando ocorre para x ≈ N (esse é um exemplo

do método de ponto de sela para integração, muito usado em F́ısica Estat́ıstica).

8. O problema do passeio aleatório é um dos problemas clássicos da F́ısica Moderna. Um

indiv́ıduo se desloca sobre ua reta a partir da origem, dando passos de mesmo comprimento

` para a direita ou para a esquerda. Cada passo é totalmente independente do anterior:

o indiv́ıduo dá um passo para a direita com probabilidade p e um passo para a esquerda

com probabilidade q = 1− p. (a) Mostre que a probabilidade do indiv́ıduo se encontrar na

posição x = m` depois de ter dado N passos é

PN(m) =
N !

((N +m)/2)!((N −m)/2)!
p(N+m)/2(1− p)(N−m)/2

onde −N ≤ m ≤ N é uma variável aleatória discreta. Verifique que essa é a distribuição

binomial de probabilidades; (b) Com base nessa distribuição de probabilidade determine a

média e a variância do número de passos para a direita (N1) e para a esquerda (N2)

9. No problema do passeio aleatório, considere o limite de infinitos passos N → ∞. (a)

Obtenha uma expressão para f(N1) = lnPN(N1) a partir da fórmula de Stirling; (b) Mostre

que o valor máximo de f(N1) coincide com o valor médio deN1 calculado no ı́tem anterior; (c)

Expanda em série de Taylor f(N1) em torno desse valor máximo e mostre que a distribuição

de probabilidades torna-se aproximadamente Gaussiana

PN(N1) ≈
1√

2πσ2
1

exp

{
−(N − 〈N〉)2

2σ2
1

}
.

Esse é um exemplo de aplicação do teorema central do limite.
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