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1 ▶ (2,0) Contagem e probabilidade básica.

(a) (1,0) No espaço de 30-uplas ternárias, quantas
sequências delas têm exatamente dez 1’s?

(b) (1,0) Uma grande empresa de desenvolvimento
de software emprega 100 programadores de
computador. Destes, 45 são proficientes em
Java, 30 em C++, 20 em Python, seis em
C++ e Java, um em Java e Python, cinco em
C++ e Python e apenas um programador é
proficiente nas três linguagens. Determine,
usando o princípio da inclusão-exclusão de Poincaré,
a probabilidade de selecionar ao acaso um pro-
gramador que não é proficientes em nenhuma
dessas três linguagens.

2 ▶ (3,0) A vida de um tipo de lasers semicon-
dutores, trabalhando a uma potência constante,

foimodelada como sendo normalmente distribuída,
com uma média de 7.000 horas e desvio-padrão de
600 horas.

(a) (1,0) Qual aprobabilidadedeum laser falhar an-
tes de completar 5000 horas de operação?

(b) (1,0) Qual o tempo de vida, em horas, que 95%
dos lasers excedem?

(c) (1,0) Se três lasers foremusados emumproduto
e se eles falharem independentemente, qual a
probabilidade dos três estarem ainda em funci-
onamento, decorridas 7.000h de operação?

3 ▶ (2,0)

(a) (1,0) Odiâmetro nominal dos orifícios de certo
tipo de cabo deve ser avaliado. Uma amostra
aleatória de 10 cabos foi colhida, resultando em
um diâmetro médio de 1,5045”. Sabe-se que o
processo de fabricação dos cabos gera um des-
vio padrão de 0,01”. Encontre um intervalo bi-
lateral de confiançade 99%para odiâmetromé-
dio do orifício.

(b) (1,0) Na concessionária estatal de distribuição
de energia do distrito de Adiyaman, Turquia,
existiam 1394 transformadores instalados (ano
de 2001) em níveis combinados de média e
baixa tensão e ocorreram 37 falhas de transfor-
madores. Use a distribuição de Poisson para
prever as falhas do transformador na rede dos
sistemas de energia. Considerando a previsão
mensal, calcule a taxa de falha dos transforma-
dores e a probabilidade de haver mais de 5 fa-
lhas no período.

4 ▶ (3,0) (Apoio a uma Discussão sobre Telefones
Celulares e Câncer). Nos Anos 90, vários pro-

cessos forammovidos nos EUA contra fabricantes e
operadoras (alegação frequente: provocam câncer).
A CTIA (the Cellular Telecommunication Industry
Association) investiu cerca de U$ 25 milhões para
avaliar os possíveis danos biológicos envolvidos no
uso de aparelhos celulares. Em um estudo técnico
realizado na Dinamarca, envolvendo 420.095 usuá-
rios de telefone celular, constatou-se que 135 usuá-
rios desenvolveram câncer de cérebro ou do sistema
nervoso. Teste a afirmativa da crença que tais cânce-
res seriam afetados pelo uso do telefone celular. Isto
é, teste a afirmativa de que os usuários de telefone ce-
lular desenvolvemcâncer de cérebro a uma taxa que é
distinta da taxa de 0,0340%, aquela que ocorre entre
as pessoas que não usam telefone celular. Essa ques-
tão revelou-se algo polêmica, de modo que se pro-
põe assumir umnível de significância baixo, digamos
0,005. Deseja-se investigar:

Os usuários de telefone celular devem se
preocupar sobre o câncer de cérebro ou de
sistema nervoso?

Justifique sua resposta combase no teste de hipó-
teses efetuado.

Sugestões: Há evidências de que usar aparelho celular modifica
a incidência de câncer de cérebro?
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