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Mecânica Estat́ıstica I
Lista de Problemas 1.1

Prof. Marco Polo

Questão 01:

Qual é a probabilidade de fazer pelo menos seis pontos numa jogada de três dados?

Resp: ≈ 95,37 %

Questão 02:

Uma pessoa está jogando 12 dados de seis faces. Qual é a probabilidade de que
todos os dados caiam com a face 6 virada para cima?

Resp: ≈ 4.6× 10−7 %.

Questão 03:

Suponha que uma pessoa leva 10 segundos para embaralhar as cartas de um bara-
lho. Em média, quanto tempo levaria para que as cartas fiquem organizadas por tipo
(copas, ouro, paus e espada) e em ordem crescente? (Desconsidere as cartas coringa)

Resp: ≈ 2, 6× 1059 milênios.

Questão 04:

Um pesquisador precisa escolher três cobaias, num grupo de oito cobaias. De quan-
tas formas ele pode realizar fazer a escolha?

Resp: 56.

Questão 05:

A probabilidade de um arqueiro acertar seu alvo é de 1/3. Se ele lança 5 flechas,
qual é a probabilidade de que ele acerte a menos 3 vezes?
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Resp: ≈ 21 %.

Questão 06:

Dois bêbados começam a caminhar em linha reta, a partir da origem, dando passos
de mesmo comprimento para frente ou para trás, com a mesma probabilidade. Su-
ponha que os dois passos sejam simultâneos. Ache a probabilidade de que eles se
encontrem depois de dar N passos.

Resp:
(2N)!

(2NN !)2
.

Dica:
x∑

n=0

x!2

n!2(x− n)!2
=

(2x)!

(x!)2

Questão 07:

Segundo a distribuição de Maxwell-Boltzmann, a densidade de probabilidade de en-
contrar uma dada part́ıcula de um gás com velocidade v na direção x é dada por

P (vx) =

√
m

2πkBT
exp

(
−mv2x
2kBT

)
.

Calcule:

(a) O valor esperado da velocidade: 〈vx〉
(b) A raiz quadrada do valor esperado do quadrado da velocidade: 〈v2x〉

1/2

(c) O desvio padrão da velocidade: σ.

Resp: (a) 0, (b)

√
kBT

m
, (c)

√
kBT

m
.
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