
LISTA 2016.2 — 2a unidade

1) Um jogador lanc ̧a 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 distribuica̧ o de probabilidade do lucro. 
b) Calcule o lucro esperado.

2) Em um cassino virtual, um “game” gera aleatoriamente e com distribuica̧ o 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. 
b) É um jogo favorável ao jogador ou a banca?
c) um jogador decide entrar no jogo, e inicia as apostas com uma quantia de R$ 

30,00.
d) qual a quantidade esperada de jogadas efetuadas para que ele acabe com todo seu

dinheiro?

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

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

4)  O diâmetro de certo tipo de anel industrial é modelado por uma variável aleatória
com distribuiçao uniforme no intervalo (10 cm, 70 cm). Se o diâmetro do anel estiver
entre 10 cm e 30 cm, o lucro líquido para o vendedor é de -R$ 3,00, se estiver entre 30
cm e 55 cm, o lucro líquido é de R$20,00 e se estiver entre 55 cm e 70 cm, o lucro será
de R$ 35,00. Calcule

a) o valor do lucro líquido esperado.
b) o valor de desvio padrao do lucro líquido.


