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THE

NORMAL
LAWOF ERROR

STANDSOUT IN THE
EXPERIENCEOFMANKIND
ASONEOF THE BROADEST

GENERALIZATIONSOFNATURAL
PHILOSOPHY IT SERVES AS THE

GUIDING INSTRUMENT INRESEARCHES
IN THE PHYSICAL AND SOCIAL SCIENCES AND

INMEDICINE AGRICULTURE AND ENGINEERING
IT IS AN INDISPENSABLE TOOL FORTHEANALYSIS ANDTHE

INTERPRETATIONOF THE BASICDATAOBTAINED BYOBSERVATIONAND EXPERIMENT*

1 ▶ (2,0) No jass (um jogo de baralho originário
da Suíça, comum também em Liechtenstein, Al-

sácia e Áustria), após cada distribuição, tem-se nove
cartas na mão. Existem quatro naipes (espadas, co-
pas, paus e ouros) e nove cartas por naipe (6, 7, 8, 9,
10, valete, dama, rei, ás).

(a) (0,5) Modele o problema usando apenas variá-
veis aleatórias discretas.
Qual é a probabilidade:

(b) (0,5) de se ter os 4 valetes em uma mão?

(c) (0,5) de ter por quatro vezes todos os 4 valetes,
após jogadas 935 mãos?

(d) (0,5) Dê o resultado com uma aproximação
adequada para a distribuição normal (identifi-
que o teorema da aproximação usado). Com-
pare com o item anterior.

2 ▶ (1,0) O número médio acessos ao site de uma
empresa é modelado por uma distribuição de

Poisson, com 10.000 acessos/dia.

(a) (0,5) qual a probabilidade de, em um dia, ter-se
mais do que 10.100 acessos?

(b) (0,5) calcule a probabilidade que em um dia, o
número de acessos seja inferior a 9.900 acessos.

3 ▶ (2,0) A maior ponte da Europa (em extensão)
fica em Portugal. O número de automóveis (ex-

presso em centenas de veículos automotores) que
atravessam-na, por minuto, pode ser descrito por
uma variável aleatória comuma distribuição de Pois-
son com parâmetro 3,2. Em determinado minuto,
calcule a probabilidade de que esta ponte seja atra-
vessada por:

(a) (0,5) Nenhum automóvel? 

(b) (0,5) Algum automóvel?

(c) (0,5) 400 automóveis?

(d) (0,5) Qual o número médio de automóveis que
atravessam a ponte em uma hora?

4 ▶ (2,0) Duas pequenas companhias aéreas con-
correntes fazem um voo semanal entre duas cida-

des do estado, com duração (nominal) de 2:30h. O
tempo de duração do voo pode ser modelado como
sendouniformemente distribuídopara ambos casos.
Assuma que a distribuição da duração dos voos da
companhia A seja uniforme entre 2:15 e 2:45h, en-
quanto que para a companhia B, o modelo é uni-
forme entre 2h e 3h. SendoX a variável da variação
do tempo de chegada do voo da companhia A com
relação ao horário previsto e Y denotando a variável
aleatória correspondente no caso do voo da compa-
nhia B:

(a) Especifique as distribuições de probabilidade de
X e Y , sendo o tempo avaliado emminutos.

(b) Qual a probabilidade de que diferença entre
a duração dos voos das duas companhias, na
mesma semana, resulte em uma diferença de
duração superior a 5 min.?

5 ▶ (2,0) Candidatos a uma vaga em uma linha
de montagem industrial necessitam realizar uma

série complexa de operações sucessivas. O tempo
requerido para completar o teste de aptidão ado-
tado foi determinado para os funcionários já con-
tratados e mostrou-se ser modelado de acordo com
N(90, 202)minutos.

(a) (1,0) Se 65 candidatos participam da seleção e
considera-se aprovados apenas os candidatos
que completem o teste em menos que 80 min,
quantos candidatos são esperados serem apro-
vados?

(b) (1,0) Quando se deseja contratar em torno de
10 participantes, qual o nível de tempo mí-
nimo que deveria ser estabelecido para aprova-
ção?

Atenção: As respostas devem estar acompanha-
das dos cálculos.
*William Youden, statisticien (1900-1971).
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