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

serão anuladas.

(1) Seja X o número de ocasiões em que uma determinada máquina de controle numérico apresentará defeito: 1,

2 ou 3 vezes em um dia qualquer. Seja Y o número de vezes que se solicita um técnico para um atendimento

de emergência. A distribuição de probabilidade conjunta é dada por

p(x, y) x
1 2 3

1 0 p p
y 3 2p 0,30 2p

5 0,20 0,05

a)(1,5) Apresente a distribuição marginal e o valor esperado de X.

b)(1,0) Encontre P (Y = 3 | X = 2) e P (X = 3 | Y = 5).

(2) Sabe-se que a cada 30 segundos chegam, em média, 3 chamadas telefônicas em determinada central de tele-

fonia. Estas chamadas chegam independentes uma da outra. Calcule a probabilidade de que:

a)(1,5) chegue no máximo uma chamada telefônica em 10 segundos.

b)(1,0) cheguem mais que duas chamadas em 1 minuto.

(3) O sistema de controle de uma fábrica é feito da seguinte forma: selecionam-se 20 itens dentre um universo de

100 itens e conta-se o número de itens defeituosos, caso exista mais de dois itens defeituosos nesta seleção a

gerência é notificada de posśıveis problemas. Suponha que o número exato de itens defeituosos é 30. Qual a

probabilidade da gerência ser notificada:

a)(1,5) se cada item pode ser selecionado todas as vezes?

b)(1,0) se cada item pode ser selecionado apenas uma vez?

(4) Uma empresa produz televisores de luxo, e garante a restituição da quantia paga se qualquer televisor apresentar

defeito grave no prazo de seis meses. O tempo para ocorrência de algum defeito grave nos televisores tem

distribuição normal com média de 10 meses e desvio padrão de 2 meses. Os aparelhos são produzidos com

lucro de 2100 u.m. e, caso haja restitução, com prejúızo 7000 u.m..

a)(1,5) Calcule a probabilidade de haver restituição.

b)(1,0) Calcule o ganho médio para a empresa.

Boa Prova!


