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1 ▶ (2,0) A protanopia é um tipo de dalto-
nismo que afeta acomete aproximadamente

1 a cada100homens (comprevalência bem infe-
rior em mulheres). Indivíduos com protanopia
apresentam uma alteração na percepção visual
e não percebem normalmente a cor vermelha e
têm algumgrau de dificuldade emdistinguir en-
tre vermelho e verde e também entre vermelho
e azul. Suponha que 100 homens sejam seleci-
onados aleatoriamente em uma grande popula-
ção masculina.

(a) (0,5) Usandodistribuição de probabilidade
binomial, encontre a probabilidade deque
exatamente 2 desses 100 homens tenham
protanopia.

(b) (1,0) Usando distribuição binomial, en-
contre a probabilidade de que nãomais do
que 2 desses 100 homens tenham prota-
nopia. Encontre também a probabilidade
aproximada com base em um teorema as-
sintótico adequado.

(c) (0,5) Com base na distribuição binomial,
qual é a variância do número de ho-
mens com protanopia? Qual é a vari-
ância com base na aproximação assintó-
tica? VIDEhttps://arxiv.org/abs/
1502.03723 (around 30.000 visualiza-
ções no mundo)

2 ▶ (2,0) A probabilidade de que um pernam-
bucano da Zona da Mata (ZM) selecionado

aleatoriamente seja engenheiro é de aproxima-
damente 0,002.

(a) (0,5) Se moradores da Zona da Mata fo-
rem selecionados aleatoriamente, qual é a
probabilidade de a quarta pessoa selecio-
nada ser a primeira com diploma de enge-
nheiro?

(b) (0,5) Se80pernambucanos (ZM) foremse-
lecionados aleatoriamente, qual é a pro-
babilidade de exatamente um ser enge-
nheiro?

(c) (1,0) Para os mesmos 80 habitantes selecio-
nados no item anterior, qual é a probabili-
dade de quemais de dois deles sejam enge-
nheiros?

3 ▶ (3,0) Considere um dado (honesto)
usual de 6 faces, lançado um número

infinito de vezes. Uma das faces do dado é
pintada em vermelho (V) e as demais 5 são
pintadas em azul (A). Escrevemos então os
resultados sucessivos do experimento em
forma de uma sequência de cores observadas,
por exemplo, AVVAAAVVVAVAVVV · · ·
(emqueA significa azul e V significa vermelho).

Estamos interessados na primeira série de nú-
meros obtidos, no seguinte sentido, mais sim-
ples de definir através dos exemplos ilustrativos
a seguir:

▷ AAAVAV · · · : a primeira série é AAA e tem
comprimento 3.

▷ VAVAAAVAA · · · : a primeira série é redu-
zida a V e tem comprimento 1.
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▷ VVVVVVVVVAV · · · : a primeira série é
VVVVVVVVV e tem comprimento 9.

Denotamos por X a variável aleatória corres-
pondente ao comprimentodaprimeira série ob-
servada (número de elementos que a compõe).

(a) (1,5) Avalie inicialmente o resultado do
comprimento esperado, condicionado à
cor observada no primeiro lançamento.

(b) (1,5) Calcule o valor esperado para a variá-
vel aleatóriaX , i.e., a expectativa E(X).

4 ▶ (2,0) Em instalações de petróleo, disposi-
tivos de segurança são colocados perto da ca-

beça do poço submarino, produzidas por fabri-
cantes como VETCO, FMC, Cameron, Dril-
Quip e etc. Eles permitem que a área de produ-
ção seja isolada em “caso de sobrepressão”. Este
dispositivo de segurança consiste em um disco
cerâmico de ruptura que é configurado para dis-
parar a 730 bar ± 3 bar, por meio de que acio-
nará um sistema airlock. Os testes mostraram
que para garantir o disparo entre 727 e 733 bar,
a espessura do disco deveria ser de 3 mm ± 20
mícrons (1 mícron = 0,001 mm), ou seja, cuja
espessura está entre 2,98 mm e 3,02 mm.

(a) (1,0) A indústria atual permite que tolerân-
cias da ordem de um centésimo de mm se-
jam alcançadas. Se a fabricação gera discos
de espessura segundo uma lei normal com
uma média de 3 mm e um desvio padrão
de 0,01 mm, calcule a taxa de rejeição de
discos produzidos.

(b) (1,0) Para atender as especificações das
companhias de seguro, exige-se um desvio
padrão aindamenor, i.e. fabricação de dis-
cos de espessura segundo uma lei normal

com uma média de 3 mm e um desvio pa-
drão de apenas 0.0032 mm. Poucas má-
quinas no mundo são capazes de alcançar
essa precisão (apenas a NASA foi qualifi-
cada para produzir tais discos de ruptura).
Para não correr riscos, serão entregues ape-
nas discos verificados entre 2,995 mm e
3,005 mm. Recalcule a taxa de rejeição de
peças produzidas nestas máquinas de alta
precisão, com tais requisitos.

Atenção: As respostas devem estar acompa-
nhadas dos respectivos cálculos.
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