
LISTAS AUXILIARES 2015.2

1) Em um cassino virtual, um “game” gera aleatoriamente e com distribuição uniforme, um número entre 0 e 36 em cada jogada (independentes). O
apostador escolhe apenas um número e ganha R$ 70,00 caso este número seja sorteado. Se ele perde a rodada, ele paga R$ 2,00 à banca.

a) calcule o valor do jogo, i.e., o lucro esperado. É um jogo favorável ao jogador ou a banca?
b) Um jogador decide entrar no jogo, e inicia as apostas com uma quantia de R$ 30,00. 
Qual a quantidade esperada de jogadas efetuadas para que ele acabe com todo seu dinheiro?

2) Uma corretora aplica dinheiro de clientes na Bolsa de Valores e classifica as ações das empresas através do risco: alto, médio ou baixo. A evolução
do lucro por ação, no último mês, apresentou os seguintes valores (em porcentagem sobre o valor unitário)

ações \ lucro    mínimo   máximo médio
alto risco -15 17 3
médio risco -7 9 4
baixo risco -2 2 1,5

a tabela se refere a um conjunto de ações de um mesmo tipo (preferencial ou ordinária). Suponha que não há crises ou boatos envolvendo estas ações
de forma que o comportamento expresso na tabela espera-se ser praticamente repetido nos próximos períodos. A escolha da corretora foi aplicar em sua
carteira de aplicações em reais, 10% em ações de alto risco, 55% em ações de médio risco e o restante em ações de baixo risco.

a) qual o lucro global esperado sobre os ativos em ações?
b) Estime o lucro mínimo esperado e o lucro máximo esperado.
c) um corretor ousado propõe aplicar todo o montante (100%) em ações de alto risco. Compare com a estratégia precedente.



3) Uma empresa produz televisores de luxo e garante a restituição da quantia paga se qualquer televisor apresentar grave defeito no prazo de 6 meses.
O tempo para ocorrência de algum defeito grave nos televisores tem distribuição normal com média de 10 meses e desvio padrão de 2 meses. Os
aparelhos são produzidos com um lucro de 2100 u.m. e caso haja restituição, com um prejuízo de 7000 u.m.

a) Calcule a probabilidade de haver restituição.
b) calcule o lucro esperado.

4) um jogador lança uma moeda honesta até a ocorrência de dois resultados iguais sucessivos. Determine o valor esperado do número de lançamentos.

5) O escore em um teste de proficiência em língua estrangeira varia de 0 a 700 pontos. Um modelo foi estabelecido para o desempenho neste teste.

Pontos (0-200] (200-300] (300-400] (400-500] (500-600] (600-700]
        prob. 0,06 0,15 0,16 0,25 0,28 0,10

Um escore mínimo de 600 pontos é exigido para aceitar candidatos estrangeiros. De um grupo de pessoas que prestaram o exame, escolhe-se 20 deles 
ao acaso. Qual a probabilidade de no máximo 3 deles obterem o escore superior a 600?


