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{H.M. DE OLIVEIRA 2017.1}

(1) Sendo X uma variável aleatória cont́ınua, com X ∼ U [0, 4], determine:
a) P (1 < X < 4) Resp. 75%,
b) P (X < 2|X > 1) Resp. circa 33%.

(2) Como simplificação, admite-se que um curto possa ocorrer em qualquer ponto de uma rede
elétrica de 10 quilometros. O custo de reparo da rede depende da distância do centro de
manutenção e o local da pane. Considere que o centro de manutenção situa-se na origem
da linha e que o custo é de R$ 200,00 para distâncias até 3 km, de R$ 400,00 entre 3 e 8
km e de R$ 1.000,00 para distâncias acima de 8 km.
a) Qual é a probabilidade de o curto ocorrer nos primeiros 500 m? Resp. 5%,
b) Qual o custo médio de reparo nesta rede? Resp. R$ 460,00.

(3) Suponha que X, a carga de ruptura de um cabo trançado (em kgf), tenha distribuição
N(µ = 100, σ2 = 16). Cada rolo de 100 metros de cabo dá um lucro de R$ 25,00 desde
que a carga de ruptura seja superior 95 kgf. Se X ≤ 95, o cabo deverá ser utilizado para
uma finalidade “menos nobre” (cabos de segunda linha) obtendo um lucro de apenas R$
10,00 por rolo. Determinar o lucro esperado por rolo. Resp. R$ 23,42.

(4) Sabe-se que a precipitação anual de chuva, em certa localidade, é uma variável aleatória
normalmente distribúıda, com média igual a 29,5 cm e desvio-padrão 2,5 cm. Quantos
cent́ımetros de chuva (anualmente) são ultrapassados em cerca de 5 por cento do tempo?
Resp. 33,62 cm.

(5) Um equipamento com dois terminais com uma resistência equivalente de 1 Megohm opera
em uma sala com temperatura de 300 K. A voltagem térmica V que ele gera é observada
na banda de 1,5 GHz até 2,5 GHz. Qual é a probabilidade que a magnitude da voltagem
exceda 8 milivolts? Assuma que V ∼ N(0;σ2), em que σ2 = 4κTRB, κ é a constante de
Boltzman que é igual a 1.38 1023, V é medido em volts, T é medido em Kelvin, R medido
em ohms, e B medido em Hertz. Resp. 45,6%.

(6) Um combust́ıvel para motor de uma máquina especial deve conter uma certa percentagem
de um aditivo espećıfico. As especificações exigem que esteja entre 30 e 35 por cento.
O fabricante obterá um lucro ĺıquido sobre o combust́ıvel (por galão), que é dado pela
seguinte função de X, porcentagem do aditivo presente: (dado σ2=9)

L(X) =


R$ 0, 10/galão 30 ≤ X < 35
R$ 0, 05/galão 35 ≤ X < 40
−R$ 0, 10/galão, outras faixas.

Calcular E(L(X)), quando X tiver distribuição N(33, 9). Resp. E(L)=R$ 0,08 (0,077).
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(7) Uma fábrica produz juntas mecânicas das quais 20% (valor artificialmente inflado para
facilitar cálculos) são defeituosas. As juntas são vendidas em caixas de 3 peças (mais
uma vez, valor meramente ilustrativo). Se a caixa não contiver peças defeituosas, o lucro
auferido é de R$ 120,00. Entretando, apresentando 1 ou 2 peças defeituosas, há devolução
ao comprador e o lucro cai, respectivamente, para R$ 80,00 ou R$ 40,00. No caso de todas
as peças apresentarem defeitos, há ressarcimento completo e nenhum lucro é obtido.
a) encontre a distribuição de probabilidade do número de juntas defeituosas numa caixa.
Resp. P (k)={0.512 0.384 0.096 0.008}
b) Qual o lucro esperado por caixa? Resp. R$ 96,00.

(8) Uma corretora negocia t́ıtulos na BOVESPA e usa um modelo simples para avaliar seus
lucros. As ações negociadas são separadas por área: Agricultura (A), Indústria (I) e
Comercio (C). O modelo para o comportamento do lucro diário (em 1000×R$) é L =
2LA+5LI +3LC , em que LK identifica os lucros diários btidos nas carteiras K ∈ {A, I, C}.
Se o lucro nos setores forem assumidos praticamente independentes e modelados como
LA ∼ N(3, 4), LI ∼ N(6, 9), LC ∼ N(4, 16), qual é a probabilidade de se ter um lucro
diário acima de R$ 50.000,00? Resp. L ∼ N(48, 385); circa 46%.

(9) Um teste de aptidão é realizado para candidatos a uma vaga em uma linha de montagem a
qual exige uma série complexa de operações realizadas em sucessão. Foi modelado usando
os funcionários que o tempo necessário para completar o teste é distribúıdo de acordo com
N(90, 202) minutos.
a) se 65 candidatos participam da seleção e considera-se aprovados apenas os candidatos
que completem o teste em menos que 80 min, quantos candidatos são esperados serem
aprovados? Resp. 20 candidatos
b) Se se deseja contratar em torno de 10 participantes, qual o ńıvel de tempo mı́nimo que
deveria ser estabelecido para aprovação? Resp. tempo inferior a 69,6 min.

(10) Um estudo do Departamento de Psicologia revelou que cerca de 30% dos professores uni-
versitários em ciências exatas sofrem de estresse. Numa amostra aleatória contendo 200
professores, qual a probabilidade de se encontrar pelo menos 50 neste estado? Resp.
X ∼ B(200, 0.3), X ∼ N(60, 42), 94%.

(11) Uma fábrica de pneus fez testes para medir o desgaste de pneus e verificou que o tempo
de vida obedecia a uma distribuição normal, de média 48000 km e desvio padrão 3000 km.
a) A fábrica garante aos fornecedores que 90% dos pneus produzidos rodam até 42000 km.
Podemos acreditar na afirmação do fabricante? Justifique sua resposta.
Resp. sim, pois X ∼ normal(48000, 30002), P (X > 42000) = 97, 7%.
b) O fabricante deseja agora estipular uma garantia de forma que 95% dos pneus rodem
sem apresentar maiores desgastes. Que quilometragem deverá ser utilizada como referência
pela fábrica? Resp. 43065 km.
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