
 LISTAS AUXILIARES 2015.2

1) Em uma indústria são fabricadas até cinco unidades/mês de um equipamento. O número de unidades fabricadas mensalmente pode ser modelado por
  X 0 1 2  3  4  5
_____________________________________________________
prob.  1/10 1/10  2/10  3/10  2/10   1/10 

a) Encontre E(X) e a Variância de X, var(X).
b)  O lucro L(X) obtido depende do número X de unidades vendidas, de acordo com:

    X      0   1  2   3   4    5
L(X) -200 120 240 360 480 600   (em kR$)

Qual o lucro mensal esperado?

2) Um jogador lança um dado. Se um número primo ocorre, ele ganha aquele número em Reais. Se um número composto ocorre, ele perde aquele
número de Reais.

a) ache a distribuição de probabilidade do lucro.
b) Calcule o lucro esperado.

3) Um número telefônico é escolhido aleatoriamente de um catálogo. Considere que o último digito seja igualmente provável de ser 0,1,...8 ou 9. Seja
X este dígito final.

a) Calcule o valor esperado E(X).
b) Calcule o desvio padrão de X.



4) um produtor de sementes vende pacotes com 10 sementes cada. Os pacotes que apresentarem mais de uma semente sem germinar serão indenizados.
A probabilidade de uma semente germinar é 0,95.

a) qual é a probabilidade de um pacote não ser indenizado?
b) Quando o pacote é indenizado, o produtor tem um prejuízo de R$ 1,20 e se o pacote não for indenizado, ele tem lucro de R$ 2,50. 
Qual o lucro líquido esperado por pacote?

5) Suponha um jogo com um dado equilibrado e com a seguinte regra: em cada jogada, o jogador paga à banca a quantia de R$1,00 para jogar. Nas 
jogadas “baixas”, com face 1, 2 ou 3, ele perde o jogo e nada ganha. Porém ele ganha R$ 2,00 se der face 6, e tem de volta o valor apostado (R$1,00) 
se der face 4 ou 5.

a) Para quem esse jogo é interessante? Justifique.
b) qual o valor que deveria ser pago na jogada “face 6” para que o jogo não penda para nenhum dos lados, banca ou jogador?

6) 1) A função de distribuição acumulada  Fx(x) de uma v.a. X é dada por
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a) calcule E(X)
b) calcule E(X2).


