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Gabarito do Exercício Escolar

1) Uma fábrica produz juntas de selagem, das quais 10% são defeituosas. As caixas-padrão 
contém n=3 peças. Xi denota a variável indicadora do estado da i-ésima peça da caixa:

                     {0 se a peça não está defeituosa
Xi :=  {1 se a peça for defeituosa. 

Então Xi ~ Ber(0.1)     P(Xi =1)=0.1 e P(Xi =0)=0.9   (AX3)               i=1,2,3.  BERNOULLI.

A contagem do número de peças defeituosas em uma caixa é uma variável aleatória binomial:
X:= SUM i=1 to 3 Xi  ~ Bin(3, 0.1)

a) Determinando a distribuição do número total de juntas defeituosas em uma caixa, P(X=k).
      As opções são k=0,1,2,3.   —> no mínimo nenhuma defeituosa; no máximo 3 defeituosas.

P(X=k)= (3, k) 0.1k 0.93-k para k=0,1,2,3.                    Notar o comportamento monótono ↓.
          k 0 1 2 3      
          P(k) 0.729 0.243 0.027 0.001

        b)  O lucro obtido é uma função de variável aleatória, L(X):

L(X)= { 120 u.m se X=0
  {  80 u.m. se X=1
  {  40 u.m. se X≥2.

Assim, E( L(X) ) =120 P(X=0) + 80 P(X=1) +40 {P(X=2)+P(X=3)}  em u.m. por caixa.
Note que o último termo decorre de AX4, pois os eventos são mutuamente exclusivos.

E( L(X) ) =120 x 0.729 + 80 x 0.243 + 40 x 0.028 = 108.04 u.m./cx

Para uma venda de 300 cx/mês, o lucro esperado é de 

E( lucro mensal ) = 108.04 u.m./cx  x 300 cx/mês=  32.412 u.m.

2) Dados: M=30 (mulheres/turma) e H=20 (homens/turma) 
totalizando T=M+H = 50 alunos.

a) sorteio de 1 aluno por dia, cada dia de aula da semana implica em n=5 escolhidos.
se um aluno pode serão sorteado mais de uma vez, a amostragem é com reposição:
A distribuição é binomial

Probabilidade de sortear um homem em uma dia arbitrário:  P(H)=20/50=0.4

{ 0 se o sorteado é mulher
Xi := { 1 se o sorteado é homem variável indicadora de homem na escolha.

Então Xi ~Ber(0.4)     P(Xi =1)=0.4 e P(Xi =0)=0.6   (AX3)    i=1,2,3,4,5.

X:= SUM i=1 to 5 Xi  ~ Bin(5, 0.4) variável de contagem do número de homens sorteados na semana

P(X=k)= (5, k) 0.4k 0.65-k para k=0,1,2,3,4,5.

Serem sorteados exatamente 3 homens na semana (k=3):    P(X=3)=0.2304    (~23%).



b) Se não há reposição, então a distribuição é hipergeométrica. Os parâmetros são:
N=50 (população), n=5 (amostra), D=20 (total de fichas marcadas=sucesso).

X ~Hyp(5,20,50).

P(X=k) = (20, k) . (50-20, 5-k) / (50, 5)
Para avaliar a probabilidade de 3 homens serem sorteados, tem-se:

P(X=3) = (20, 3) . (30, 2) / (50, 5) = 0.2341   (23%)

Vale comparar a resposta com o item (a): Sabe-se que a distribuição hipergeométrica pode ser 
bem aproximada por uma distribuição binomial, provido que N>>n. De fato, boa concordância há.

3) Dados P(mau pagador)=0.07 => P(bom pagador)=1-0.07
Foi explicitada uma taxa = 0,75 pedidos/h (Poisson).

a) Em um determinado dia (referência 8 h de funcionamento) tem-se:
λ=0,75 pedidos/h x 8 h = 6  pedidos,  ou seja, X~Poi(6)
De E(X)=λ, tem-se que em média são efetuados 6 pedidos por dia.
Assim, no período de referência, P(X=k)=e-6.6k/k! k=0,1,2,…
A probabilidade de ocorrerem exatamente 5 pedidos é P(X=5)=0.1606  ou ~16%

b) Em determinado dia, 50 clientes fizeram pedidos (n=50). Cada cliente é "bom ou mau pagador“ 
com uma distribuição de Bernoulli:

                     { 0 se bom pagador
Xi :=  { 1 se mau pagador. 

Então Xi ~ Ber(0.07)      P(Xi =1)=0.07 e P(Xi =0)=0.93   (AX3)    i=1,2,…,50.

A contagem do número de maus pagadores solicitando financiamento no dia é uma variável 
aleatória binomial:

X:= SUM i=1 to 50 Xi  ~ Bin(50, 0.07).

Vamos calcular usando uma distribuição aproximada. Investigamos n.p = 50 x 0.07 = 3,5
Como n.p>>1 não é válida, não se deve aplicar o teorema de “De Moivre-Laplace”, porém se pode 
utilizar o teorema de Poisson, usando λ=n.p=3,5

X~Poi(3.5) P(X=k)=e-3.5.3.5k/k! k=0,1,2,…

Deseja-se avaliar a probabilidade de que 5 deles seja maus pagadores, i.e. P(X=5)= e-3.5.3.55/5!
Logo P(X=5)=0.1322 ou ~13%.

4) Consideremos as seguintes variáveis:

CA := valor da conta de água   CA ~N(110,500)
CE := valor da conta de energia CE ~N(165, 202)
CBL = 80 (fixa)

valores expressos em R$. Note que foi usado 1,5 x 110 para estabeler a média de CE.

Os gastos totais decorrentes destas contas é uma variável aleatória {G=gastos} definida por:

G := CA + CE +CBL.
A distribuição de G é uma soma de v.a.’s normais independentes e é também uma variável 
normalmente distribuída. Além disso:
                    E(G) = E {CA + CE +CBL}= E(CA) + E(CE) + E(CBL),    pois E(.) é um operador linear.



Como E(cte)=cte, tem-se E(G)= 110 + 165 + 80 = 355   
O valor esperado do “pacote de contas” é de R$ 355,00.

var(G)=var({CA + CE +CBL})= var(CA) + var(CE) + var(CBL)     (em vista da independencia).
Logo var(G) = 500 + 202 + 0 = 900.   var(G)=σ2= 900 (R$)2 e o desvio padrão de G é σ =30.
Chega-se a G ~ N(355, 302),  valores expressos em R$.

a) Superior a R$ 330,00         
P(G≥330)

      Usando a variável escore reduzido z (normalizada e adimensional), 

Z := (X - 355)/30

Assim, P(G≥330)=P(Z≥-0.833)     [eventos equivalentes]
Pelo evento complementar, P(G≥330)=1-P(Z<-0.833)
Assim, P(G≥330)=1-[1-P(Z<0.833)]=P(Z<0.833)~=φ(0.83)=0.7967 ou ~80%

b) Assumindo 99,43% de chances, usa-se a curva normal padronizada para encontrar o escore 
normalizado correspondente.

Procurando-se na tabela uma área de 0.9943, chega-se ao escore z*=2.53

Deseja-se o z* valor mínimo normalizado com 99,43% a direita, i.e., deve ser z*=-2.53

Para descobrir o valor mínimo correspondente, basta "denormalizar" usando a transformação z

              Z := (X - 355)/30              z* = (x* - 355)/30   ou x* = 279,1  ou seja, ao se escolher um 
func ioná r i o ao acaso , 99,43% das vezes as contas resultam em valores superiores 
a R$ 279,10.



GABARITO

1a) 
k 0 1 2 3       
P(k) 0.729 0.243 0.027 0.001

1b)            E( lucro mensal ) =  32.412 u.m.

2a) P(X=3) = 0.2304    (~23%) 

2b) P(X=3) = 0.2341   (~23%) 

3a) P(X=5)=0.1606  ou ~16%

3b) P(X=5)=0.1322 ou ~13%

4a) P(G≥330) = φ(1.10)=0.7967 ou ~80%

4b) valores superiores a R$ 279,10.


