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SUGESTÕES DE QUESTÕES PARA 2a AVALIAÇÃO

1) A variável aleatória X representa o número de �lhos dos funcionários de
uma empresa e a variável aleatória Y representa o valor gasto com lazer desses
funcionários. A distribuição de probabilidade conjunta dessas variáveis está
apresentada na tabela abaixo. Sabe-se que 40% dos funcionários gastam R$
150,00 com lazer.

X 0 1 2
Y
R$ 50,00 0,00 p p
R$ 100,00 2p 0,30 2p
R$ 150,00 0,20 0,05

a) Encontre a distribuição de probabilidade do número de �lhos destes
funcionários e a média de �lhos.

b) Qual a probabilidade de um funcionário gastar mais que R$ 100,00
com lazer, sabendo-se que ele tem dois �lhos?

2) Sabe-se que a cada 30 segundos chegam, em média, 3 chamadas telefônicas
em determinada central de telefonia. Estas chamadas chegam independentes
uma da outra. Calcule a probabilidade de que:

a) chegue no máximo uma chamada telefônica em 10 segundos.
b) cheguem mais que duas chamadas em 1 minuto.

3) Sacas de feijão são empacotadas automaticamente por uma máquina. O
peso de cada saca segue uma distribuição normal com média 50 kg e desvio
padrão de 10 kg. No processo de armazenamento e transporte até a venda
da saca há uma perda, esta segue uma distribuição gaussiana com média 5
kg e variância de 4 kg2.

a) Qual a probabilidade de uma saca ser empacotada com peso maior que
64 kg.



b) Qual a probabilidade de uma saca ser vendida com peso menor que 50
kg.

4) 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 noti�cada de possíveis problemas. Suponha que o número exato de itens
defeituosos é 30. Qual a probabilidade da gerência ser noti�cada:

a) se cada item pode ser selecionado todas as vezes?
b) se cada item pode ser selecionado apenas uma vez?
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