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(1) Um inspetor de qualidade extrai uma amostra aleatória de 10 tubos armazenados 

num depósito onde, de acordo com os padrões de produção, se espera um total 

de 20% de tubos defeituosos. Qual é a probabilidade de que não mais do que 2 

tubos extraídos sejam defeituosos? Se X denotar a variável “número de tubos 

defeituosos em 10 extrações independentes e aleatórias”, qual o seu valor 

esperado? Qual a variância? 

(2)   Uma empresa de aluguel de carros anota o número de carros alugados. Em um 

determinado período, a probabilidade de alugar 10 carros é de 25%, a de alugar 

11 carros é e 30%, de alugar 12 carros é de 35% e de alugar 13 carros é de 10%. 

Calcule o número médio de carros alugados nesse período e o desvio padrão. 

(3) Sabe-se que a cada 30 segundos chegam, em média, 3 chamadas telefônicas em 

determinada central de telefonia. Estas chamadas chegam independente uma da 

outra. Calcule a probabilidade de que: 

a) Chegue, no máximo, uma chamada telefônica, em 10segundos. 

b) Cheguem mais que duas chamadas em 1 minuto. 

(4) Em uma rede de computadores, em 50% dos dias ocorre alguma falha. 

Considere a variável aleatória X = número de dias com falha na rede. Considere 

o período de observação de 30 dias e suponha que os eventos são independentes. 

Qual a probabilidade de ocorrer 12 ou mais dias de falha na rede, considerando 
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os 30 dias de observação? Qual a probabilidade de ocorrer exatamente 12 dias 

de falha na rede, considerando os mesmos 30 dias de observação? 

(5) O número de clientes X que enchem o tanque de gasolina em um dia qualquer da 

semana, entre as 8:00 e 18:00, é, em média, 68. Assuma que neste intervalo de 

tempo, X tem distribuição Poisson. Calcule E(X), Var(X) e P(X > 5|1 hora). 

(6)  Uma fábrica de Jaraguá do Sul produz rolamentos para a Fórmula 1. Os 

rolamentos são feitos de esferas de aço polido. Para avaliar a qualidade dos 

rolamentos produzidos, um engenheiro coletou uma amostra aleatória de 12 

esferas da produção diária. Usando um paquímetro ele obteve as seguintes 

medições para as esferas. Calcule o intervalo de confiança para a média das 

esferas produzidas pela máquina com nível de confiança de 95%.  

(7) O inspetor de controle de qualidade de um laboratório clínico recebe um lote 

muito grande de reagentes que, segundo o fabricante, não contém mais do que 

5% de produtos defeituosos. O inspetor toma uma amostra de 10 produtos e 

decide rejeitar o lote completo se a amostra tem pelo menos um reagente 

defeituoso. Qual a probabilidade de rejeitar o lote? E se o lote, ao invés de ser 

grande”, tiver apenas 80 reagentes? 2

(8) O diâmetro do eixo principal de um disco rígido segue a distribuição Normal 

com média 25,08 pol. e desvio padrão 0,05 pol. Se as especificações para esse 

eixo são 25,00 ± 0,15 pol., determine o percentual de unidades produzidas em 

conformidades com as especificações. 
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(9) (UERJ-ADAPTADA) Uma transportadora de cargas possui quatro caminhões 

de aluguel. O aluguel é realizado por dia e a distribuição diária do número de 

caminhões alugados por dia (X) é dada por: 

!  

Sabendo que o aluguel por dia é da ordem de R$300,00 para cada 
caminhão alugado e que a despesa total diária com a manutenção de 
cada veículo é igual a R$140,00 quando este é alugado e de R$15,00, 
quando tal fato não ocorre, encontre: 

a) O número médio diário de caminhões alugados e seu desvio padrão; 

b) A média e o desvio padrão do lucro diário; 

10)(UERJ-ADAPTADA) Os funcionários de uma empresa, A, B, C e D, 
ganham 1, 2, 2 e 4 salários mínimos respectivamente. Retiram-se 
amostras com reposição de 2 indivíduos e, mede-se o salário médio da 
amostra retirada. Calcule a média e o desvio padrão do salário médio 
amostral. 

11)(PUC-RIO) Em um histórico de provas P1 de PROBEST sabe-se que 5% 
dos alunos faltam no dia da prova. O professor decide fazer uma prova 
em uma sala onde tem 57 lugares e a turma para fazer a prova é de 61 
alunos. Qual a probabilidade de que não haverá lugar suficiente para 
todos os alunos? 

12)(UFRJ-ADAPTADA) Em um pequeno restaurante existem 4 mesas para 
seus clientes. Com base no que se vem sendo observado, a gerência 
sabe que, todos os dias, as 4 mesas serão reservadas e que a chance 
de alguém que tenha reservado comparecer é sempre igual a uma 
mesma constante p. A distribuição acumulada de X (número de clientes 
com reserva que comparecem) é: 

!  

a) Qual o valor de p? 

b) Qual a probabilidade de que, durante os 3 de um fim de semana de 
trabalho, em exatamente 2 dias desses todos os clientes que fizeram 
reserv a compareçam? 3
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13)(UERJ) Cada amostra de água tem 10% de chance de contar um 
particular poluente orgânico. Suponha que as amostras são 
independentes com relação à presença do poluente. Encontre a 
probabilidade de que tenhamos que examinar 10 amostras até que se 
encontre a terceira com poluente. 

14)(CEFET-RJ) Em seu caminho matinal, você se aproxima de uma 
determinado sinal de trânsito, que está verde em 20% do tempo. 
Suponha que cada manhã represente uma tentativa independente. 

a) Qual a probabilidade de que a primeira manhã que a luz esteja verde 
seja a quarta manhã que você se aproxima? 

b) Qual é a probabilidade de que a luz não esteja verde durante 
exatamente 10 manhãs consecutivas? 

15)(UERJ-ADAPTADA) Um lote contém 100 peças de um fornecedor 
brasileiro e 200 peças de um fornecedor chinês. Se quatro peças são 
selecionadas aleatoriamente, sem reposição, qual é a probabilidade de 
que: 

a) Todas elas sejam de um fornecedor brasileiro? 

b) Duas ou mais peças na amostra sejam de um fornecedor brasileiro? 

c) Pelo menos 1 peça seja de um fornecedor brasileiro? 

16)(PUC-RIO-ADAPTADA) Você vai fazer uma análise  estatística com 
dados de carros que passam pelas catracas do estacionamento da 
PUC-Rio. Foram coletados a quantidade e marcas dos veículos que 
entraram no estacionamento em 1 semana de expediente (segunda a 
sábado; 6 dias). Pelos dados, durante toda a semana de expediente, 
passaram pelas catracas 5 carros da marca BMW no estacionamento; 
ou seja, um evento realmente “raro”. Qual a probabilidade de entrar mais 
que 2 carros da marca BMW em um dia qualquer da semana de 
expediente? 

17)(UFRJ-ADAPTADA) Ocorrem, em média, 10 desintegrações por minuto 
numa amostra de material radioativo. Suponhamos que o número, X, de 
desintegrações por seja uma variável aleatória de Poisson e que T seja 
o intervalo de tempo em minutos entre duas desintegrações sucessivas. 
Qual a probabilidade de que em um intervalo de 6 segundos não haja 
desintegrações?  4

18)(CEFET-RJ) A espessura de um semicondutor está uniformemente 
distribuída entre 0,2050µm e 0,2150 µm (micrômetros). 

Lista de Exercícios para Segundo Exercício Escolar, Estatística - ÁreaII 
Monitores: Fernando Neves, Laís Xavier, Lucas Quintanilha, Paulo Guedes



a) Determine a função de distribuição da espessura do semicondutor; 

b) Determine a proporção de semicondutores que excedem 0,2125µm 
em sua espessura; 

c) Que espessura é excedida por 10% dos condutores? 

19)(UERJ) Suponha que o tempo necessário para atendimento de clientes 
em uma central de atendimento telefônico siga uma distribuição normal 
de média de 8 minutos e desvio padrão de 2 minutos.  

a) Qual a probabilidade de que um atendimento dure menos de 5 
minutos? 

b) E mais do que 9,5 minutos? 

c) E entre 7 e 10 minutos? 

d) 75% das chamadas telefônicas requerem pelo menos quanto tempo 
de atendimento?5
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