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

serão anuladas.

(1) Uma empresa tem três máquinas. Cada máquina produz um formato de peça com dois tamanhos diferentes.

Num dia, a empresa produz 450 peças. Cem peças são do formato 1 e cento e vinte e cinco do formato 2.

Sessenta porcento das peças são do tamanho 1.

a)(1,0) Apresente o espaço amostral referente aos posśıveis tipos de peças produzidas na empresa.

b)(1,5) Sejam as variáveis aleatórias X assumindo o valor i se a peça for do formato i, i = 1, 2, 3 e Y

assumindo o valor i se a peça for do tamanho i, i = 1, 2. Assumindo que X e Y são independentes,

apresente a distribuição conjunta de (X,Y).

(2) O número de falhas em determinado componente tem distribuição de Poisson com média de 2 defeitos, em

cada seis meses de uso.

a)(1,25) Qual a probabilidade de que não haja falha do componente durante um ano?

b)(1,25) Qual a probabilidade de que tenham entre 3 e 6 falhas nos próximos dois anos de uso do compo-

nente?

(3) A temperatura T de destilação do petróleo é crucial para a determinação da qualidade final do produto. Suponha

que T seja considerada uma varivel aleatória com distribuição normal com média 175 graus Fahrenheits e

devio-padrão 2 graus Fahrenheits. O custo para produzir um galão de petróleo depende dessa temperatura.

a)(1,25) Se 5% das maiores temperaturas geram os maiores custos, qual temperatura ḿınima para gerar

esses custo?

b)(1,25) Sessenta galões são selecionados durante 60 dias e suas temperaturas são verificadas. Uma média

amostral de 177 é obtida. Apresente um intervalo de 97% de confiança para a média verdadeira.

(4) Suponha que as medidas da corrente elétrica, em certo tipo de fio, sigam a distribuição Normal. O fabricante

afirma que a média das medidas da corrente elétrica é de 12 miliamperes. Uma amostra de 20 fios de um

lote foi selecionada. As estimativas da média e desvio-padro das medidas calculadas na amostra foram 13.2 e

3, respectivamente. Esta amostra, ao ńıvel de significância de 4%, concorda com a afirmativa do fabricante?

Apresente:

a)(0,75) as hipóteses estat́ısticas.

b)(1,0) a regra de decisão.

c)(0,75) a sua conclusão.

Boas Férias!!!


