
5a LISTA DE EXERCICIOS ET101
{H.M. DE OLIVEIRA 2017.1}

(1) Suponha que a v.a. discreta X assuma valores 1, −1 e 3 com igual probabilidade. Seja a
variável aleatória Y = 2X2 + 3.
a) ache a distribuição de probabilidade de Y . resp. {P (Y = 5) = 2/3, P (Y = 21) = 1/3}
b) ache a esperança de X e a esperança de Y . resp. 31/3.

(2) Para uma v.a. uniforme, X ∼ U(1, n), calcule E(X) e V ar(X).

Resp. E(X) = (n+1)
2 e V ar(X) = (n2−1)

12 .

(3) Se E(X) = 1 e V ar(X) = 5, determine:
a) E(2 + X2) resp. 8
b) V ar(4 + 3X) resp. 45.

(4) Num teste do tipo certo-errado, com 10 questões, qual é a probabilidade de que um candidato
acerte 80% das questões propostas, supondo que ele as responde ao acaso, “no chute”? E
de acertar mais do que 80%? resp. Y ∼ B(10, 0.5), P (Y = 8) ' 4.4%;P (Y ≥ 8) = 5.5%.

(5) Uma empresa fabricante de pastilhas para freio efetua um teste para o controle de qualidade
de seus produtos. Sabe-se que 2% das pastilhas fabricadas apresentam desempenho defi-
ciente quanto a velocidade de desgaste. Qual a probabilidade de que sejam encontradas 3
ou menos pastilhas com problemas numa amostra contendo 100 unidades? resp. 85,9%.

(6) O sistema de gestão de qualidade de uma fábrica é implementado de acordo com o seguinte
critério: selecionam-se 20 itens ao acaso dentre um universo de 100 itens e conta-se o
número de itens defeituosos encontrados; caso exista mais de dois itens defeituosos nesta
seleção, a gerência é notificada de posśıveis problemas na linha de fabricação. Suponha que
o número exato de itens defeituosos em dada realização seja de 30. Qual a probabilidade
da gerência ser notificada:
a) se cada item pode ser selecionado todas as vezes? resp. 0.9645
b) se cada item pode ser selecionado apenas uma vez na amostra? resp. 0.9773.

(7) Uma remessa de 150 arruelas contém 40 peças defeituosas e 110 perfeitas. Vinte arruelas
são escolhidas ao acaso (sem reposição) e classificadas.
a) Qual a probabilidade de que sejam encontradas exatamente 9 peças defeituosas?
resp. 3.21%
b) Qual a probabilidade de que se encontrem ao menos 2 peças defeituosas? resp. 98.8%

1



(8) Cartões de crédito com circuito integrado (smart cards) são verificados em um teste funci-
onal imediatamente após de serem preenchidos com chip semicondutor. Em cada expedi-
ente, produz-se um lote com 140 cartões e 20 deles são selecionados sem reposição para o
teste funcional. Admita que em dado dia, o teste contenha 5 cartões defeituosos no lote.
a) Qual a distribuição adequada para modelar este problema?
b) Qual a probabilidade de que no mı́nimo, haja um cartão defeituoso na amostra seleci-
onada? resp. H(D,n,N) = H(5, 20, 140);' 0.5429.

(9) Admita que para uma escuderia de Fórmula 1, o motor tem 40% de probabilidade de
”explodir”, independente das corridas anteriores. Suponha que a equipe é limitada e possui
apenas um motor e sua participação no compeonato encerra se o motor ficar inutilizado.
a) Qual a probabilidade deste escuderia completar 8 corridas? resp. 0.67%
b) Qual a probabilidade dela participar de 8 corridas ou mais? resp. 1.68%

(10) Em um treinamento com śımios, usa-se a repetição como estratégia de aprendizagem (re-
petitio est mater studiorum). Num experimento, um Bonobo realiza uma tarefa especifica
corretamente, pela primeira vez, com probabilidade 50%. Caso falhe, ele o repetirá e a
probabilidade de realizá-la corretamente na 2a tentativa cresce 10% (ou seja, passa a 0.55),
e assim sucessivamente. Admita que o experimento termina em 4 tentativas ou antes, na
primeira vez que for constatado sucesso na realização da tarefa. Descreva o comporta-
mento probabiĺıstico do número de tentativas realizadas neste experimento.
resp. o modelo é similar a uma distribuição geométrica.
acerto na 1a tentativa 0.5
acerto da 2a tentativa 0.275
acerto na 3a tentativa 0.136125
acerto na 4a tentativa 0.05914631
findo sem acerto 0.02972869

(11) Um jogo de loteria consiste em selecionar seis números do conjunto de cem números de
00 a 99, com uma bola para cada número e sem reposição. Num cartão aposta, o jogador
pode escolher marcar entre 6 a 12 números.
a) qual é a probabilidade dele acertar a sena, marcando 6 números no volante?
b) qual é a probabilidade dele acertar a sena, marcando 10 números no volante?
c) Qual é a probabilidade de acertar-se a quina, marcando-se 6 números no volante?
d) Qual é a probabilidade de acertar-se a quina, marcando-se 10 números no volante?
resp. 0,00000008%, 0,00002%, 0,00005%, 0,002%
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