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1) Uma empresa produz televisores e garante a restituição da quantia paga se qualquer 
televisor apresentar grave defeito no prazo de 6 meses. O tempo para ocorrência de 
algum defeito grave nos televisores tem distribuição normal com média de 10 meses e 
desvio padrão de 2 meses. Os aparelhos são produzidos com um lucro de 2100 u.m. e 
caso haja restituição, com um prejuízo de 7000 u.m.

a) Calcule a probabilidade de haver restituição. [0.0228 ou ~2.3%]
b) Calcule o lucro esperado [1.892,52 u.m.]

2) Se uma editora de livros não-técnicos se esforça para garantir que seus livros não 
possuem erros tipográficos, de forma que a probabilidade de uma página conter algum 
erro tipográfico é de 0,005 e os erros são independentes de página para página.

a) qual é a probabilidade de um de seus romances de 400 páginas conter apenas 
uma página com erros? [Poisson(2), X=1 0.271 ou ~27%]; Bin(400, 0.005) P(X=1)=0.2707

b) No máximo três páginas com erros? [k=0 xor 1 xor 2 xor 3, 0.857 ou ~86%]; 
Bin(400, 0.005) 0.881 ou ~88%

3) Cartões de crédito com circuito integrado (smart cards) são verificados em um teste 
funcional imediatamente 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? [~H(140,20,5)]
(b) Qual a probabilidade de no mínimo, haver um cartão defeituoso na amostra?
[1-P(0)=0.5429 ou ~54%]

4) Uma fábrica de pneus verificou que, ao testar seus pneus nas pistas, havia em média 
um estouro de pneu, por carro, a cada 5.000 km. Suponha que o número de estouros, por 
carro, tenha uma distribuição de Poisson. Um Dono de uma frota de táxi troca os pneus a 
cada 20.000 km rodados.

(a) Qual a probabilidade que para um dado carro da frota não seja necessário 
trocar os pneus antes do período programado? [X~Poi(4), k=0  p(0)=0.0183 ou ~1.83%]

(b) A frota possui 10 carros, qual é a probabilidade de que 2 deles não precise 
trocar os pneus antes do período programado? [X~B(10, 0.0183) P(2)=0.013 ou ~1.3%]

5) O número de falhas numa placa plástica tem distribuição de Poisson com média de 
0,05 defeitos por m2. Na construção de um barco é necessário cobrir uma superfície de 6 
m2 com essa placa. 

a) Qual a probabilidade de que não haja mais de uma falha nessa superfície? 
[X~Poi(0.3)  X=0 xor X=1 => p(0)+p(1)=0.96]
b) Na construção de cinco barcos, qual e a probabilidade de que mais de quatro 

barcos não apresentem defeito na superfície plástica? [Y~Bin(n=5,p=0,74) Y=5  ~22%]

6) Em um posto de gasolina, o número de automóveis que chegam para abastecimento é 
uma variável aleatória com distribuição de Poisson, com taxa de 20 automóveis por hora.

a) Determinar a probabilidade de no máximo dois automóveis chegarem a este 
posto em meia hora. [X~Poi(10), k=0 xor k=1 xor k=2   61*e^-10 =0.00277 ou ~0.3%]

b) Determinar a probabilidade de pelo menos dois automóveis chegarem a este 
posto em quinze minutos. [X~Poi(5)   k=2,3,4,…  1-e^-5(1+5)= 0.9595  95.95%].



7) O tempo para necessitar uma recarga para uma bateria de laptop é distribuído 
normalmente, com média de 260 min, e desvio padrão de 50 min.

a) qual a probabilidade da bateria durar mais do que 4 horas sem recarga? 
[P(X>240)=P(Z>-0.4)=phi(0.4) = 0.6554 ou ~65%]
b) qual o quartil 75% da vida da bateria? [260+phi^-1(0,75)50=293.5 min].

8) Suponha que a graduação alcoólica expressa em graus de uma garrafa de bebida 
tenha distribuição normal com média e desvio padrão de 75 e 10 graus, respectivamente.

a)  Qual a probabilidade que a graduação de uma dada garrafa seja maior que 
85 graus? [1-P(Z<1)=0.1587 ou ~16%]
b) Qual o valor mínimo da graduação para que a probabilidade de garrafas com 

teor abaixo desse valor seja 90%? [75+phi^-1(0.90)10= 87.9 graus]

9) 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? [0,5] Do que 1,42 cm? [1-phi(1)=0.1587]

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 
possível, que proporção das amostras do fabricante satisfazem estas especificações? 
[2phi(2)-1=0.9545]

10) Medições realizadas em um estudo prévio mostraram que 1% das lâmpadas 
incandescentes produzidas em uma fábrica são defeituosas. Trinta lâmpadas da linha de 
fabricação são selecionadas de forma aleatória e independente.

a) Calcule a probabilidade de que duas lâmpadas da amostra sejam 
defeituosas. [X~B(30, 0.01) e 0.0328]

b) Recalcule a probabilidade do item anterior usando uma distribuição 
aproximada. [X~Poi(0.3) e 0.0333]

11) A espessura de um flange de um sistema de tubulação em um componente de uma 
espaçonave é uniformemente distribuída entre 0,95 e 1,05 milímetro.

a) Determine a proporção de flanges que excedem 1,02 milímetros. [0.3 mm]
b) Que valor da espessura que é excedida por 90% dos flanges?   [0.96 mm]

12) Medidas de tesão mecânica com n=15 pontos resultaram em média de 10 Pa e desvio 
amostral de s=2 Pa. Determine o valor de tensão para o qual há apenas 2,5% de 
probabilidade de se encontrar um valor inferior a este. Use a distribuição de Student. 
[t=-2.145, df=14; X=5.71].


