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

serão anuladas.

(1) Um empreteiro tem uma probabilidade de 1/2 de ganhar a parte elétrica de um contrato. Caso ele ganhe a

parte elétrica, a probabilidade de ganhar a parte hidráulica deste contrato é de 1/3 e caso ele não ganhe a

parte elétrica, a probabilidade de ganhar a parte hidráulica é de 3/4.

a)(1,0) Apresente o espaço amostral referente aos posśıveis resultados que o empreiteiro pode ter.

b)(1,5) Qual a probabilidade do empreiteiro ganhar exatamente um contrato?

(2) O número de falhas numa placa plástica tem distribuição de Poisson com média de 0, 05 defeitos por m2. Na

construção de um barco é necessário cobrir uma superf́ıcie de 6 m2 com essa placa.

a)(1,25) Qual a probabilidade de que não haja mais de uma falha nessa superf́ıcie?

b)(1,25) Na construção de cinco barcos, qual é a probabilidade de que mais de quatro barcos não apresentem

defeito na superf́ıcie plástica?

(3) Uma máquina automática de encher sabão está regulada para que o volume médio do ĺıquido em cada garrafa

seja de 1400 cm3 e sua variância seja de 100 cm6. Admita que o volume siga uma distribuição normal. Uma

amostra aleatória de 50 garrafas foi selecionada. Calcule:

a)(1,25) a probabilidade de qualquer garrafa ter mais de 1410 cm3 de volume ĺıquido.

b)(1,25) a probabilidade que a média amostral tenha volume ĺıquido inferior à 1395 cm3.

(4) Considere os seguintes dados referentes aos consumos de água, por mês, em m3, de uma amostra aleatória de

residências de um condoḿınio.
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O consumo de água, por mês, segue uma distribuição normal. Sejam µ e σ2 a média e a variância de consumo

de água de todas as residências do dado condoḿınio. Encontre:

a)(1,0) as estimativas pontuais para µ e σ2.

b)(1,5) o intervalo, com um ńıvel de confiança de 99%, para µ .

Boas Férias!!!


