
LISTA DE EXERCICIOS ET101
{H.M. DE OLIVEIRA 04/2017}

(1) Um jogador lança um dado. Se um número primo ocorre, ele ganha aquele número em Reais.
Se um número composto ocorre, ele perde aquele número de Reais. Ache a distribuição
de probabilidade do lucro. Calcule o lucro esperado. resp. -R$ 1/6.

(2) Uma empresa produz televisores 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 prejúızo de 7000 u.m.
a) Calcule a probabilidade de haver restituição. resp. 0.0228 ou 2.3%
b) Calcule o lucro esperado resp. 1.892,52 u.m.

(3) 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). resp. 66.66%.

(4) 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? resp. E(L)= -R$ 0.05 (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?
resp. ≈ 600.

(5) 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). A tabela

ação/lucro mı́nimo máximo médio
alto risco -15 17 3
médio risco -7 9 4
baixo risco -2 2 1,5

se refere a ações de um mesmo tipo (preferencial ou ordinária). Suponha que não há
boatos envolvendo estas ações de forma que este comportamento é esperado ser repetido
nos próximos peŕıodos. A escolha da corretora foi aplicar em sua carteira, 10% em ações
de alto risco, 55% em ações de médio risco e o restante em ações de baixo risco.
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a) qual o lucro global esperado sobre os ativos em ações? resp. +3.025%.
b) Estime o lucro mı́nimo esperado e o lucro máximo esperado. resp. -6.05%, +7.35%.
c) um corretor ousado propõe aplicar todo o montante (100%) em ações de alto risco.
Compare com a estratégia precedente. resp. 3.0%, -15%, 17% (o que vc faria?)

(6) Uma variável aleatória W é descrita por uma densidade de probabilidade fW (w) = 6 +
6w − 12

√
(w) para 0 < w < 1. Esboce o gráfico e mostre que vale o axioma AX3ã

(normalização). Determine o valor esperado e a variância desta variável aleatória. resp.
E(W ) = 1/5, V ar(W ) = 11/350.

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

(0-200] (200-300] (300-400] (400-500] (500-600] (600-700]
0,06 0,15 0,16 0,25 0,28 0,1

Um escore mı́nimo 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? resp. Bin(20,0.1), 86.7%.

(8) Na produção de petróleo, a temperatura e destilação T (graus cent́ıgrados) é decisiva na
determinação da qualidade do produto final. Suponha-se que T seja considerada uma
variável aleatória uniformemente distribúıda sobre (150, 300). Admita-se que produzir um
galão de petróleo custe C1 dólares. Se o óleo for destilado a uma temperatura menor que
2000C, o produto é conhecido como nafta e se vende por C2 dólares o galão. Se o óleo
for destilado a uma temperatura maior que 2000C, o produto é denominado óleo refinado
destilado e se vende por C3 dólares o galão. Determinar o lucro ĺıquido esperado (por
galão). resp. E(C) = 1

3 (2C3 + C2 − 3C1).

(9) Uma certa liga é formada pela reunião da mistura em fusão de dois metais. A liga resultante
contém uma certa percentagem de chumbo X, que pode ser considerada uma variável
aleatória. Suponha que tenha a seguinte fdp: fX(x) = 3

510−5x(100− x), 0 ≤ x ≤ 100.
Suponha-se que P , o lucro ĺıquido obtido pela venda dessa liga (por libra), seja a seguinte
função de percentagem do chumbo contida: P = C1 +C2X. Calcule o lucro esperado (por
libra). resp. E(P ) = C1 + 50C2.

(10) Uma companhia de seguros descobriu que somente cerca de 0,1 por cento da população
está inclúıda em certo tipo de acidente cada ano. Se seus 10.000 segurados são escolhidos,
ao acaso, na população, qual é a probabilidade de que não mais do que 5 de seus clientes
venham a estar inclúıdos em tal acidente no próximo ano? (tente também com aproximação
assintótica...) resp. ≈ 0, 0067.

Bom trabalho!
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