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1 Exercícios Complementares - primeira avaliação

1. (Bussab & Morettin (1987), exemplo 4.9) Uma urna contém duas bolas brancas e três
vermelhas. Duas bolas são sorteadas ao acaso, sem reposição. Qual a probabilidade da
segunda bola ser vermelha. Resposta: 12/20.

2. (Magalhães & Lima, exemplo 2.5) Suponha que um fabricante de sorvetes recebe 20% de
todo leite que utiliza de uma fazenda F1, 30% de outra fazenda F2 e 50% de F3. Um
órgão de �scalização inspecionou as fazendas de surpresa, e observou que 20% do leite
produzido por F1 estava contaminado com coliformes, enquanto que para F2 e F3, essa
proporção era de 5% e 2%, respectivamente. Na indústria de sorvetes os galões de leite
são armazenados em um refrigerador sem identi�cação das fazendas. Denotando por 'C' o
evento �o leite está contaminado", qual a probabilidade de um galão selecionado ao acaso
ser da fazenda 1 (F1) e estar contaminado (P(F1|C)) Resposta: 0,615.

3. Uma empresa de encomendas oferece um serviço com garantia de entrega até um determi-
nado prazo. Se a encomenda não chegar ao seu destinatário dentro do prazo contratado
todas as despesas são reembolsadas para o cliente. Por meio de informações anteriores,
sabe-se que essa empresa possui uma taxa de 2% de encomendas que não são entregues
dentro do prazo contratado. Uma empresa enviará 10 pacotes utilizando o serviço de en-
trega garantida. Qual é a probabilidade de que no máximo um pacote não seja entregue
dentro do prazo contratado? Resposta: 0,9838

4. Uma empresa monta equipamentos de informática. O tempo de montagem segue uma
distribuição Normal com média de 55 minutos e um desvio padrão de 4 minutos. A
empresa encerra suas atividades as 17 horas todos os dias da semana. Se um equipamento
tem sua montagem iniciada exatamente as 16 horas, qual é a probabilidade de que ele
seja montado antes do horário de fechamento da fábrica? Resposta: 0,8944


