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

serão anuladas.

(1) Suponha dois portos A e B cujas capacidades de atendimento diários são 2 e 3 navios por dia. Sejam X e

Y as variáveis aleatórias que representam respectivamente o número de navios atendidos diariamente em A

e em B. A operação em um dos portos não exerce influência sobre a operação do outro, isto é , X e Y são

independentes. Sejam as probabilidades marginais de X: p(x)= {0.15, 0.50, 0.35}, para 0, 1 ou 2 atendimentos

e sejam as probabilidades marginais de Y: p(y)={0.10, 0.40, 0.30, 0.20}, para 0, 1, 2 ou 3.

a)(1,25) Encontre a distribuição conjunta de X e Y.

b)(1,25) Calcule a probabilidade do porto A atender mais navios que o porto B?

(2) Um pacote de informações é enviado pelo transmissor ao receptor através de uma conexão, sendo p=0.95 a

probabilidade de que o pacote chegue corretamente ao receptor.

a)(1,0) Seja X a variável que representa o transmissor enviar corretamente um pacote. Calcule o valor

esperado e a variância de X. Apresente os cálculos.

b)(1,5) Suponha que 20 pacotes de informações são enviados pelo transmissor ao receptor através de uma

conexão. Cada pacote tem resultado independentemente de outro. Defina a variável aleatória e calcule

a probabilidade de no ḿınimo 18 pacotes cheguem corretamente ao receptor.

(3) Suponha que a graduação alcoólica expressa em graus de uma garrafa de bebida tenha distribuição normal com

média e desvio padrão de 75 e 10 graus, respectivamente.

a)(1,25) Qual a probabilidade que a graduação de uma dada garrafa seja maior que 85 graus?

b)(1,25) Uma amostra de 25 garrafas desta bebida é selecionada aleatoriamente. Qual o valor ḿınimo da

graduação da média dessas garrafas para que a probabilidade da média abaixo desse valor seja 0.25?

(4) Assuma que na questão anterior a média e desvio padrão amostrais, das 25 garrafas selecionadas, foram de 74

e 9 graus respectivamente.

a)(1,25) Construa um intervalo de confiança, a 98%, para a média da população de todas as posśıveis

graduações alcoólicas produzidas pela máquina.

b)(1,25) A empresa desconfia que o desvio padrão populacional apresentado não é muito confiável e resolve

desconsiderá-lo. Nessas condições, construa um intervalo de confiança, a 95%, para a média da população

de todas as posśıveis graduações alcoólicas produzidas pela máquina.

Boas Férias!!!




