
Listas de Exercicios XI

prof H.M. de Oliveira, 2a unidade, 2015.1: Questões sugeridas: ET101 (área II)

(01) O Número de acessos á 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 particular, ter-se mais do que 20.000 acessos?
b) calcule a probabilidade que em um dia particular, o número de acessos seja inferior a 9.900 acessos.

A notar que a distribuição de Poisson pode ser aproximada por uma gaussiana quando λ >> 1.

(02) Cartões de crédito com circuito integrado (smart cards) são verificados em um teste funcional ime-
diatamente após de serem preenchidos com chip semicondutor. Em cada expediente, produz-se um lote
com 140 cartões e 20 deles são selecionados sem reposição para o teste funcional. Admita que há 5 cartões
defeituosos no lote.

a) Qual a distribuição adequada para modelar este problema?
b) Qual a probabilidade de no mı́nimo, haver um cartão defeituoso na amostra?

(03) Admita que o número de part́ıculas de asbestos em uma amostra de 1 cm2 de poeira é modelado
por um distribuição de Poisson.

Qual a probabilidade de que em 10 cm2 de poeira contenham mais do que 10.000 part́ıculas?

(04) Um centro industrial possui um equipamento necessita de um cilindro de titânio com 1,41 cm de
espessura. As especificações fornecidas por um fabricante informam que a espessura nominal é de 1,41 cm,
com desvio padrão de 0,01 cm e seguindo uma distribuição normal.

a) Qual a probabilidade da espessura de um cilindro adquirido ser maior que 1,41 cm? Do que 1,42 cm?
b) Se as especificações do projeto do equipamento requerem que a espessura esteja obrigatoriamente entre

[1,39cm - 1,43cm], caso contrário a instalação não será posśıvel, que proporção das amostras do fabricante
satisfazem estas especificações?

(05) Dois trens TGV (train á grande vitesse), A e B, chegam independentemente a uma estação na ’gare’ de
Lyon. O trem A faz uma parada de a minutos, enquanto que o trem B pára naquela estação por b minutos.
Modele os instantes de chegada dos trens por variáveis U(0, T ). Calcule a probabilidade do trem bala A
chegar antes do trem B. Calcule também a probabilidade de que os trens se encontrem. Finalmente, dado
que eles se encontram, avalie a probabilidade de o trem A ter chegado antes do trem B.

(06) O número de erros de gravação ao longo de uma superf́ıcie magnética gravadora de um HD com
defeito pode ser modelado por uma distribuição de Poisson, com uma média de um erro a cada 105 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 en-

contrado?

1


