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(1) Um algoritmo A tem probabilidade de 1/4 de resolver um dado problema em 3 horas de computação. Já o

algoritmo B tem probabilidade de 2/5 de resolver o mesmo problema no mesmo tempo dispońıvel. Se ambos

são postos para rodar simultânea e independentemente durante este tempo, qual a probabilidade que:

a)(1,0) Ao menos um dos algoritmos resolva o problema.

b)(1,0) Ambos o resolvam?

(2) Um supermercado vende ovos em pacotes de 20 unidades. Por engano uma funcionária mistura 4 pacotes que

contém alguns ovos estragados com pacotes bons, formando um lote de 30 pacotes em total. Um cliente escolhe

ao acaso 3 desses pacotes.

a)(1,0) Determine a probabilidade do cliente encontrar pelo menos um pacote com algum ovo estragado.

b)(1,0) Qual a probabilidade do cliente não reclamar ao gerente do supermercado pela compra dos 3 pacotes

de ovos?

(3) Uma indústria recebe pedidos através de telefone e Internet. O número de pedidos que chegam por qualquer meio

é uma variável aleatória com distribuição de Poisson com taxa de 5 pedidos por hora.

a)(1,0) Em um expediente (8 h), qual a probabilidade de haver pelo menos 3 pedidos?

b)(1,0) Não haver nenhum pedido, em meio expediente de trabalho, é um evento raro?

(4) O intervalo de confiança a 98% [35.21 , 35.99] foi constrúıdo com uma amostra de tamanho 100, para a média de

uma população com desvio padrão 1,7.

a)(1,0) Qual o valor encontrado para a média amostral?

b)(1,0) Se fosse utilizado a mesma amostra, mas com uma confiança de 90%, qual seria o intervalo de confiança?

(5) O relatório da principal companhia de perfuração de poços do estado afirma que 40% da água de poços artesianos

em Pernambuco é salobra. Há controvérsias. O governo solicita um relatório ao DNPM (Departamento Nacional

de Produção Mineral) uma avaliação e você foi encarregado de produzi-lo. Lá, dados relativos a 400 poços

perfurados foram sorteados e observou-se que em 120 deles, a água era salobra.

a)(1,0) Formule adequadamente um teste de hipóteses para verificar a validade do relatório independente.

b)(1,0) Construa a regra de decisão ao ńıvel de 3% e estabeleça que conclusão deve ser estabelecida neste ńıvel

de significância.

Boa Prova e boas férias!


