
LISTAS AUXILIARES 2015.2

1) Suponha que X é uma v.a. X~U(2,b). com b>2. Sabendo-se que E(X)=3, calcule P(X>3 | X>2,5).

2) Uma empresa produz televisores, e garante a restituição da quantia paga se qualquer televisor
apresentar defeito grave no prazo de seis 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 lucro de 2100 u.m. e, caso haja restituição, com prejuízo 7000 u.m.

a) Calcule a probabilidade de haver restituição.
b) Calcule o ganho médio para a empresa.

3) Suponha que X tenha uma distribuição X~N(=2; 2=0,16). Empregando a tábua de distribuição
normal, calcule P(X≥2,3).

4) Certo tipo de bateria elétrica dura, em média, três anos com um desvio padrão de 0,5 anos.
Partindo que a vida da bateria é normalmente distribuída, encontrar a probabilidade que uma bateria
selecionada ao acaso dure menos de 2,3 anos.

5) Os pesos de 600 estudantes são normalmente distribuídos  P~N(65,3;  =5,5).   Encontre o
número de alunos que pesam:

a) entre 60 e 70 kg.
b) mais do que 63,2 kg.

6)  Uma máquina de empacotar dado produto oferece variações de peso com desvio de =20 g. Em
quanto deve ser regulado o peso médio do pacote para que apenas 10% tenham menos que 400 g?
Calcule a percentagem de um pacote sair com menos de 475 g, sabendo que este pesa mais que
450g.

7) O tempo T necessário, em uma oficina, para o conserto da transmissão de um tipo de automóvel é
T~N(45 min, =8 min). O mecânico planeja começar a consertar o carro de um cliente 10 min. após
o carro ter sido deixado na oficina, comunicando ao cliente que o carro estará pronto em um tempo
total não superior a uma hora.

a) qual a probabilidade que o mecânico se atrase?
b) qual deveria ser o tempo total estipulado pelo mecânico ao cliente, de forma que com

probabilidade de 95% não haja atraso na entrega do veículo?

8) 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?



9)  A resistência  à  compressão  de  corpos  de  prova  de  cimento  pode  ser  modelada  por  uma
distribuição normal, com média 6000 kg/cm2 e desvio de 100 kg/cm2.

a) qual a probabilidade da resistência de uma amostra ser menor do que 6250 kg/cm2?
b) que resistência é excedida por 95% das amostras?

10) Um centro industrial possui um equipamento necessita de um cilindro de titânio com 1,41 cm
de espessura. As especificações fornecidas por um fabricante informam que a espessura nominal  é
de 1,41 cm, com desvio padrão de 0,01 cm e seguindo uma distribuição normal.

a) Qual a probabilidade da espessura de um cilindro adquirido ser maior que 1,41 cm? Do
que 1,42 cm?

b)  Se  as  especificações  do  projeto  do  equipamento  requerem  que  a  espessura  esteja
obrigatoriamente  entre  [1,39cm-1,43cm],  caso  contrário  a  instalação  não  será  possível,  que
proporção das amostras do fabricante satisfazem estas especificações?

11) As notas finais na disciplina ESTATISTICA referentes a duas turmas distintas são: Turma T2:
média=75, desvio=10    &     Turma T7: média=65, desvio=8,6. Dois alunos, com notas 85 na turma
T2,  e  75  na  turma  T7,  respectivamente,  concorrem  à  monitoria  da  disciplina.  Que  candidato
apresenta nota relativamente maior?

12) 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 150 (ou menos) 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.

ESTUDE. REVISE TODAS AS QUESTÕES. Boa Prova.


