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1 Exerćıcios - Lista 3

1. Um farmacêutico produz um medicamento que pode ser utilizado em até 24 horas. Todo

frasco de medicamento não vendido em até 24 horas é jogado fora. Seja X a variável

aleatória que denota o número de frascos vendidos em um dia escolhido ao acaso. O

farmacêutico observou que a função de distribuição de probabilidade de X é dada pela

tabela abaixo:

x 1 2 3 4

p(x) 0,4 0,3 0,2 0,1

Quantos frascos o farmacêutico deve produzir diariamente para que evite desperd́ıcios,

maximizando o lucro? Resp.: 2,0

2. Segundo o TSE, em 1994, 65,8% dos eleitores do Piaúı não sabiam ler nem escrever

(analfabetos). Supondo que um vereador de uma pequena cidade do interior seja eleito

com 30 votos, qual a probabilidade de que:

(a) 25 analfabetos tenham votado neste vereador? Resp.: 0,019

(b) Nenhum analfabeto vote neste vereador? Resp.: 1.049× 10−14

3. Uma empresa espera encontrar 5% de falhas em seus produtos. Sabendo que, em média,

um cliente adquire 10 produtos mensalmente, quantos produtos com defeito pode esperar

que este cliente adquira em um mês? Resp.: 0,5

4. Numa rede de ensino (A), 50% dos alunos têm aulas sobre educação ambiental. Em outra

rede de ensino (B) apenas 30% dos alunos têm aulas sobre educação ambiental. Uma

empresa contratará 5 alunos egressos de cada instituição. Qual a probabilidade de que

todos os alunos tenham assistido às aulas de educação ambiental em cada uma das redes

de ensino? Resp.: (A) 3,125% e (B) 0,243%

5. Encontre a área sob a curva Normal padrão:

(a) entre z = 0 e z = 1, 90 Resp.: 0,47128

(b) entre z = 1, 25 e z = 2, 37 Resp.: 0,0966

(c) entre z = −1, 67 e z = 2, 34 Resp.: 0,9429

(d) entre z = −1, 53 e z = −2, 78 Resp.: 0,0603

6. Seja X uma variável aleatória com distribuição Normal com média 80 e desvio padrão

12. Encontre:

(a) P(70 ≤ x ≤ 35) Resp.: 0,2032

(b) P(−20 < x ≤ 12) Resp.: ∼ 0
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(c) P(x > 20) Resp.: ∼ 1

(d) P(x ≤ 20) Resp.: ∼ 0

(e) P(−2 < x < −3) Resp.: ∼ 0, 00

(f) P(x = 20) Resp.: 0

7. Um remédio tem um tempo de vida médio de 72 meses com um desvio padrão de 12

meses. A empresa que produz o remédio oferece 40 meses de garantia. Considerando que

o tempo de vida possui uma distribuição Normal,

(a) Qual a percentagem de remédios que poderão estragar antes que acabe o peŕıodo de

garantia de 40 meses? Resp.: 0,0039

(b) Qual a percentagem de remédios que poderão ultrapassar o peŕıodo de 100 meses de

vida ou de validade? Resp.: 0,0099

8. Uma universidade faz uma prova para ingresso em um de seus cursos mais procurados.

Sabe-se que no exame anterior houve uma média de 55 acertos de questões, com um

desvio padrão de 9. Considere que o número de acertos possui distribuição Normal.

(a) Um candidato fez 67 acertos, qual a percentagem de candidatos que poderão fazer

mais acertos do que ele? Resp.: 0,0918

(b) Para estar entre os 25% candidatos em melhor colocação, quantos acertos são ne-

cessários? Resp.: ∼ 61
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