
Universidade Federal de Pernambuco
2a
¯ Avaliação de Estat́ıstica 1 -Área II- 18/10/2016

Atenção: As respostas devem estar acompanhadas dos cálculos, respostas sem cálculos serão anuladas.

Professor: Equipe Área II

(1) Uma fábrica produz juntas de selagem, das quais 10% são defeituosas. As juntas são vendidas em caixas com três

peças. Se a caixa não contiver nenhuma junta defeituosa, o lucro ĺıquido é de 120 u.m. Caso haja uma peça

defeituosa, o lucro é reduzido para 80 u.m e sendo de apenas 40 u.m se houver mais do que uma junta defeituosa

na caixa.

a)(1,0) Encontre a distribuição de probabilidade do número de juntas defeituosas numa caixa.

b)(1,5) Em uma venda de 300 caixas por mês, qual o lucro esperado?

(2) Um professor ministra, de segunda a sexta feira, aulas para uma turma de 30 mulheres e 20 homens. Suponha

que todos os alunos estão presentes nos cinco dias de aula. Durante uma dada semana, ele decide sortear um

aluno por dia para ser examinado.

a)(1,25) Sabendo que o mesmo aluno pode ser sorteado mais de uma vez, qual a probabilidade de que 3 homens

sejam sorteados?

b)(1,25) O professor decide sortear os 5 alunos no mesmo dia, e o mesmo aluno não poderá ser sorteado mais

de uma vez. Qual é probabilidade de que 3 homens sejam sorteados?

(3) Quando um cliente faz um pedido de financiamento a uma certa empresa, o sistema de informações contábeis

automaticamente faz uma análise a fim de verificar se o cliente é um bom pagador de seus compromissos

financeiros. Registros passados indicam que a probabilidade de que clientes não sejam bons pagadores é de 0,07.

Além disso, sabe-se que a média de pedidos de financiamento que chegam á empresa é de 0,75 pedidos por hora.

a)(1,25) Suponha que a empresa funcione oito horas por dia. Num determinado dia, qual é a probabilidade de

receber exatamente 5 pedidos de financiamento?

b)(1,25) Se em um determinado dia cinquenta clientes fizeram pedidos, qual é a probabilidade de que 5 deles

não sejam bons pagadores? Use uma distribuição de Poisson adequada para o cálculo.

(4) As contas de água dos funcionários de uma empresa apresentam distribuição normal com média de R$ 110,00 e

variância de 500,00 (R$2). Por outro lado, as contas de energia que também têm distribuição normal têm média

50% maior que a de água, porém com desvio padrão de R$ 20,00. Suponha ainda que a conta de acesso a banda

larga é um valor fixo de R$ 80,00. Supondo que as contas de água e de energia são independentes e que as

despesas finais correspondem a soma das duas despesas aleatórias mais o valor fixo, responda:

a)(1,0) Qual a probabilidade de algum dos funcionários gastar mais de R$ 330,00 nas contas no próximo mês?

b)(1,5) Com 99,43% de chances, qual o valor mı́nimo que um funcionário gastará nestas três contas?

Boa Prova!


