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Atenção: As respostas de todas as questões devem estar acompanhadas dos cálculos, respostas sem cálculos

serão anuladas.

(1) Pequenos motores são guardados em caixas de 50 unidades. Um inspetor de qualidade examina cada caixa,

antes da posterior remessa, testando 5 motores. Se nenhum motor for defeituoso, a caixa é aceita. Se pelo

menos um motor for defeituoso, todos os 50 motores são testados. Há 6 motores defeituosos numa caixa.

a)(1,25) Qual a probabilidade de que seja necessário examinar todos os motores dessa caixa?

b)(1,25) Refaça o item (a) supondo que existam 500 motores guardados nas caixas. Utilize uma distribuição

aproximada apropriada.

(2) Uma loja de equipamentos de hardware tem uma demanda em média de 2, 7 impressoras por dia. Certo dia,

ao encerrar o expediente, verifica-se que existem 4 impressoras em estoque, e sabe-se que a nova remessa só

chegará depois de 2 dias. Admita que a demanda, por impressoras, segue uma distribuio de Poisson.

a)(1,25) Qual a probabilidade de que, no fim desses 2 dias, a loja não tenha deixado de atender, por falta

de estoque, às pessoas que vierem comprar?

b)(1,25) Sabendo que no fim desses 2 dias, a loja não deixou de atender, por falta de estoque. Qual a

probabilidade de que apenas 3 equipamentos tenham sido vendidos?

(3) A espessura de chapas fabricadas numa indústria está uniformemente distribúıda entre 0, 90 cm e 1, 10 cm.

Caso a espessura da chapa esteja entre 0, 92 cm e 1, 08 cm, a chapa é colocada à venda com lucro de 100

reais. Caso contrário a chapa é reprocessada e colocada à venda com lucro de 50 reais.

a)(1,25) Calcule a probabilidade de uma chapa ser fabricada com espessura entre 0, 92 cm e 1, 08 cm.

b)(1,25) Calcule o lucro esperado por chapa fabricada.

(4) A concentração de um poluente em água liberada por uma fábrica tem distribuição normal com média 8 e

desvio padrão 1.5. Para água ser liberada, um limite regulatório de 10 ppm é exigido.

a)(1,5) Qual a probabilidade, de que num dado dia, a concentração do poluente exceda o limite regulatório?

b)(1,0) Num determinado dia, o limite regulatório foi excedido, qual a probabilidade que a concentração do

poluente tenha sido inferior a 12 ppm?
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