
6a LISTA DE EXERCICIOS ET101
{H.M. DE OLIVEIRA 2017.1}

(1) Um site da Internet contém 3 servidores com mesma configuração, sendo que um deles é
usado para operar e os demais como sobressalentes (nobreak), acionados caso o sistema em
operação falhe. A probabilidade de falha em cada servidor (independente dos demais) é
0.0005. Cada solicitação representa uma tentativa independente, e X é a variável aleatória
de contagens do número de solicitações atendidas até que todo o sistema falhe (ocorra falha
geral). Desconsidere, numa primeira anaálise, as estratégias de manutenção.
a) Qual a distribuição de X? resp. X ∼ Pas(3, 0.0005)
b) Qual o número médio de atendimentos antes da ocorrência da falha geral? resp. consulte
E(X) para esta distribuição; 6.000
c) Qual a probabilidade de se realizar mais do que 5.350 atendimentos antes da falha geral?
resp. ' 50%.

(2) O número de erros de gravação ao longo de uma superf́ıcie magnética gravadora de um
harddisk (HD) com defeito pode ser modelado por uma distribuição de Poisson, com uma
média de um erro a cada 100.000 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? resp. X ∼ Poi(0.32768); P ' 4.33%; em média 3 setores lidos.

(3) Sabe-se que a cada 30 segundos chegam, em média, 3 chamadas telefônicas em determinada
central local de telefonia. Estas chamadas chegam independentes umas das outras. Calcule
a probabilidade de que:
a) chegue no máximo uma chamada telefônica em 10 segundos. resp.' 74%
b) cheguem mais do que duas chamadas em 1 minuto resp.' 94%.

(4) Em uma experiência de laboratório de f́ısica de part́ıculas passam por um contador Gei-
ger, em média, quatro part́ıculas radioativas por milissegundo. Qual a probabilidade do
contador registrar seis part́ıculas num dado milissegundo? resp. X ∼ Poi(4); P ' 10%.

(5) Uma fábrica nacional de pneumáticos verificou que, ao testá-los em suas pistas de prova,
havia, em média, um estouro de pneu a cada 5.000 km rodados.
a) Qual a probabilidade de que num teste de 3.000 km haja, no máximo, um pneu estou-
rado? O que você deve admitir sobre as condições das rodagens em que o carro efetua o
teste? resp. ' 88%
b) Qual a probabilidade de que um carro equipado com pneus novos deste fabricante per-
corra uma distância de 8.000 km sem que ocorra nenhum estouro de pneu? resp. ' 20%.
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(6) Numa linha adutora de água com extensão total de 60 km, o número de vazamentos cons-
tatados segue a uma distribuição de Poisson, com um número médio de 4 vazamentos
mensais detectados. Qual a probabilidade de ocorrer, durante um mês, pelo menos um
vazamento em certo setor de 3 km de extensão? resp. 18% (0,181269).

(7) Em um cruzamento de duas avenidas de tráfego intenso a probabilidade de um carro so-
frer acidente é de 0,004. Se no horário de pico circulam diariamente 1000 véıculos nesse
cruzamento, qual é a probabilidade de que dois ou mais acidentes ocorram durante esse
peŕıodo? resp. ' 91%.

(8) Estima-se em 0, 005 a probabilidade de vender uma apólice de seguro a pessoas que res-
pondem a um anúncio especial. Nessa base se 1200 pessoas respondem ao anúncio, qual a
probabilidade de que:
a) Nenhuma apólice seja vendida resp. X ∼ Poi(6); ' 0.25% (0, 002478)
b) Pelo menos duas apólice sejam vendidas resp. ' 98%

(9) A probabilidade de um paciente sofrer reação alérgica por uso oral de certo medicamento é
de 1%. Qual é a probabilidade de 200 pacientes, quando submetido a este remédio, não
sofrer nenhuma reação alérgica? resp. np = 2; ' 13.5%

(10) O 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, ter-se mais do que 10.100 acessos? resp. ' 16%
b) calcule a probabilidade que em um dia particular, o número de acessos seja inferior a
9.900 acessos. resp. ' 16%
A notar que a distribuição de Poisson pode ser aproximada por uma gaussiana quando
λ� 1.
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