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*1) Num teste tipo certo-errado, com 10 questões, qual é a probabilidade de

que um candidato acerte 80% das questões, supondo que ele as responde ao acaso,

“no chute”?

*2) Suponha que 300 erros tipográficos estejam distribuídos aleatoriamente

através de um livro de 500 páginas. Ache a probabilidade de que uma dada página

contenha:

(a) Exatamente 2 erros tipográficos.

(b) Dois ou mais erros.

*3) 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 notificada de possíveis problemas. Suponha que o número

exato de itens defeituosos é 30. Qual a probabilidade da gerência ser

notificada:

(a) se cada item pode ser selecionado todas as vezes?

(b) se cada item pode ser selecionado apenas uma vez?

*4) Cartões de crédito com circuito integrado (smart cards) são verificados

em um teste funcional imediatamente após de serem preenchidos com chip

semicondutor. Em cada expediente, produz-se um lote com 140 cartões e 20 deles

são selecionados sem reposição para o teste funcional. Admita que há 5 cartões

defeituosos no lote.

(a) Qual a distribuição adequada para modelar este problema?

(b) Qual a probabilidade de no mínimo, haver um cartão defeituoso na

amostra?

*5) O número de erros de gravação ao longo de uma superfície magnética

gravadora de um HD com defeito pode ser modelado por uma distribuição de

Poisson, com uma média de um erro a cada 105 bits. Um setor de dados consiste

em 4.096 Bytes.

(a) Qual a probabilidade de ocorrência de mais de um erro em um setor?

(b) Em um processo de checkdisk, qual o número médio de setores lidos

até que um bit errado seja encontrado?



*6) 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.

*7) Em uma experiência de laboratório passam por um contador, em média, quatro

partículas radioativas por milissegundo. Qual a probabilidade do contador

registrar seis partículas num dado milissegundo?

*8) Uma fábrica de pneus verificou que, ao testar seus pneus nas pistas, havia

em média um estouro de pneu, por carro, a cada 5000 km. Suponha que o número

de estouros, por carro, tenha uma distribuição de Poisson. Um Dono de uma

frota de taxi troca os pneus a cada 20.000 km rodados.

(a) Qual a probabilidade que para um dado carro da frota não seja

necessário trocar os pneus antes período programado?

(b) A frota possui 10 carros, qual é a probabilidade de que 9 deles não

precise trocar os pneus antes do período programado?

*9) Em média, 3 acidentes de trânsito ocorrem por mês em certo cruzamento.

Qual é a probabilidade que, em dado mês, neste cruzamento:

(a) exatamente 5 acidentes ocorram?

(b) menos do que 3 acidentes ocorram?

(c) pelo menos 2 acidentes ocorram?

*10) Num canal de comunicação, a taxa de erro de bit recebido é modelada por

uma variável de Bernoulli, p(bit errado)=p =10−
5
,

p(bit correto)=1−p. Um enlace transmite 16 milhões de bits em uma sessão

de conexão. Deseja-se avaliar a probabilidade de se receber menos do que 150

bits errados nesta transmissão.Avalie esta probabilidade:

a) modelando com uma distribuição binomial (comente sobre os cálculos

envolvidos).

b) Vale o uso de uma aproximação grandes números? Normal ou Poisson?

Justifique. Calcule numericamente.

*11) Número de acessos a página da Internet da empresa em que você trabalha

é modelado por uma distribuição de Poisson com uma média de 10.000

acessos/dia.

a) qual a probabilidade de, em um dia particular, ter-se mais do que

20.000 acessos?



b) calcule a probabilidade que em um dia particular, o número de acessos

seja inferior a 9.900 acessos.

A notar que a distribuição de Poisson pode ser aproximada por uma

gaussiana quando  >> 1.


