
Monitor: Giovani e Prof. Jomar 

Lista de Exercícios - Distribuição Normal 

01. Em indivíduos sadios, o consumo renal de oxigênio tem distribuição Normal de média 12 cm³/min 
e desvio padrão 1,5 cm³/min. Determinar a proporção de indivíduos sadios com consumo renal de 
oxigênio: 
 
a) inferior a 10 cm³/min;  
 

 

    

Computador: 0,09121122 

b) superior a 8 cm³/min; 
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 Computador: 0,9961696 

c) entre 9,4 e 13,2 cm³/min; d) igual a 11,6 cm³/min. 
 

 

Computador: 0,7466264 

Interpretação: Espera-se que 74,63% dos indivíduos tenha consumo renal de oxigênio entre 9,4 e 13,2 

cm³/min. 

 
02. 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. 

X: Diâmetro do eixo (pol). Suposição: X~N(25,08; 0,052) 

P(24,85<X<25,15) = P(-4,60<Z<1,40) =  0,5 + 041924 = 0,91924 

Portanto, cerca de 91,924% das unidades produzidas estarão dentro das especificações. 

03. Num determinado processo industrial, as peças com mais de 22 kg e menos de 18 kg são 

consideradas defeituosas. O processo atual tem 30% de defeituosas. Foi proposta a troca por um 

processo com média de 21 kg e variância de 0,81 kg². A troca deve ser feita? 

 

 



 

 

 

Conclusão: Com a implementação do novo processo, a proporção de itens defeituosos 

cairia de 30% para 13,3%, portanto, recomenda-se a troca. 

04. Uma pessoa precisa tomar um trem que parte dentro de 20 min, podendo, para chegar à estação, 

optar por um de dois trajetos: C1 e C2. Sabe-se que o tempo para percorrer C1 é uma variável normal 

de média 18 min e desvio-padrão 5 min, e idem para C2, com média 20 min e desvio-padrão 2 min. 

Qual será a melhor escolha de trajeto? No momento em que ia escolher o trajeto, a pessoa foi 

informada que o trem está com um atraso de 3 min. Qual será agora a melhor decisão? 

C1= , portanto 65% de chance de percorrer o caminho C1 em até 20 min. 

C2= , portanto 50% de chance de percorrer o caminho C2 em até 20 min. 

Então, nesse caso, o melhor trajeto a ser escolhido seria o C1. 

No momento em que ia escolher o trajeto, a pessoa foi informada que o trem está com um atraso de 3 

min. Qual será agora a melhor decisão? 

C1= , portanto 84% de chance de tomar o trem usando o caminho C1 

C1= , portanto 93% de chance de tomar o trem usando o caminho C2 

Agora, considerando a informação de que o trem está atrasado três minutos, a melhor opção passou a 

ser o C2 isso devido a variação em C1 ser maior do que em C2, assim sendo, um afastamento em relação a 

média terá maior efeito em C1. 

05. 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. Qual é a 

probabilidade de que um atendimento dure menos de 5 minutos? E mais do que 9,5 minutos? E entre 

7 e 10 minutos? 75% das chamadas telefônicas requerem pelo menos quanto tempo de atendimento? 

X: tempo necessário para atendimento de clientes em uma central de atendimento telefônico. 

  

P(X<5)=P(Z<-1,5)= 0,0668072 

Portanto, espera-se que a porcentagem de atendimentos que durem menos de 5 minutos 

seja de 6,68%. 

  

Portanto, a probabilidade de que um atendimento dure mais do que 9,5 minutos é 22,66%. 

E entre 7 e 10 minutos? 



 

Portanto, a probabilidade de que um atendimento dure entre 7 e 10 minutos é 53,28%. 

  

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

 

X é tal que  

Então,  

 

Portanto, 75% das chamadas telefônicas requerem pelo menos 6,7 minutos de 

atendimento. 

 

06. Uma empresa produz televisores de dois tipos, tipo A (comum) e tipo B (luxo), e garante a 

restituição da quantia paga se qualquer televisor apresentar defeito grave no prazo de seis meses. O 

tempo para ocorrência de algum defeito grave nos televisores tem distribuição normal sendo que, no 

tipo A, com média de 10 meses e desvio padrão de 2 meses e no tipo B, com média de 11 meses e 

desvio padrão de 3 meses. Os televisores de tipo A e B são produzidos com lucro de 1200 u.m. e 

2100 u.m. respectivamente e, caso haja restituição, com prejuízo de 2500 u.m. e 7000 u.m., 

respectivamente. 

a) Calcule as probabilidades de haver restituição nos televisores do tipo A e do tipo B. 
b) Calcule o lucro médio para os televisores do tipo A e para os televisores do tipo B. 
c) Com base nos lucros médios, a empresa deveria incentivar as vendas dos aparelhos do tipo A ou 
do tipo B? 

Sejam,  

XA: Tempo de ocorrência de algum defeito grave nos televisores do tipo A (meses) 

XB: Tempo de ocorrência de algum defeito grave nos televisores do tipo B (meses) 

XA~N(10; 2)  LucroA: 1200 u.m.    PrejuízoA: 2500 u.m. 

XB~N(11; 3)  LucroB: 2100 u.m.    PrejuízoB: 7000 u.m. 

(a) Calcule as probabilidades de haver restituição nos televisores do tipo A e do tipo B. 

P(restituição de A) = P(XA < 6) = P(Z < (6-10)/2) = P(Z<-2,0) = 1 - A(2) = 1-0,9772 = 0,0228 

P(restituição de B) = P(XB < 6) = P(Z < (6-11)/3) = P(Z<-1,67) = 1- A(1,67) = 1-0,9525 = 0,0475 

A probabilidade de haver restituição nos televisores do tipo A e do tipo B, respectivamente, são 2,28% e 

4,75%. 



(b) Calcule o lucro médio para os televisores do tipo A e para os televisores do tipo B. 

P(não restituição de A) = 1 – P(restituição de A) = 1 – 0,0228 = 0,9772 

P(não restituição de B) = 1 - P(restituição de B) = 1 - 0,0475 = 0,9525 

Lucro médio de A = 1200 x 0,9772 – 2500 x 0,0228 = 1115,64 u.m. 

Lucro médio de B = 2100 x 0,9525 – 7000 x 0,0475 = 1667,75 u.m. 

(c) Com base nos lucros médios, a empresa deveria incentivar as vendas dos aparelhos do tipo A ou do tipo 

B? 

A empresa deveria incentivar as vendas dos aparelhos do tipo B, pois o lucro médio de B é maior que o 

lucro médio de A. 

07. Uma enchedora automática de refrigerantes está regulada para que o volume médio de líquido em 

cada garrafa seja de 1000 cm3 e desvio padrão de 10 m3. Admita que o volume siga uma distribuição 

normal. 

a) Qual é a porcentagem de garrafas em que o volume de líquido é menor que 990 cm3? 
b) Qual é a porcentagem de garrafas em que o volume de líquido não se desvia da média em mais do 
que dois desvios padrões? 
Seja, 

X: volume médio de líquido em cada garrafa (cm
3
) . 

X~N(1000, 10) 

Qual é a porcentagem de garrafas em que o volume de líquido é menor que 990 cm
3
? 

 

Portanto, em 15,9% das garrafas o volume de líquido é menor que 990 cm3. 

Qual é a porcentagem de garrafas em que o volume de líquido não se desvia da média em mais do que 

dois desvios padrões? 

σ=10 → 2σ=20 

µ-2σ = 1000-20 = 980 e  µ+2σ = 1000+20 = 1020. 

 

Portanto, em aproximadamente 95% das garrafas, o volume de líquido não se desvia da média em mais 

que dois desvios padrões. 

 
08. Os fios elétricos produzidos por certa empresa são cortados automaticamente e vendidos em rolos 

de 100 m. Devido aos erros da máquina, os comprimentos nos rolos se distribuem normalmente com 

desvio padrão igual a 1 m. O custo de cada metro de fio para a empresa é R$3,00. Para reduzir as 

reclamações dos consumidores, estabeleceu-se que a empresa pagará multa de R$ 21,00 para cada 

rolo que apresentar comprimento menor que 99 m. Sabendo-se que a máquina pode ser regulada 



para produzir rolos com comprimento médio de 100, 100,5 m ou 101 m e considerando-se o 

comprimento do fio uma variável normalmente distribuída, determine a regulagem mais econômica 

para a empresa. 

Para rolos de comprimento médio 100m: 
- X: comprimento do rolo (m) 
- Custo do rolo = 100m x R$ 3,00 = R$ 300,00 
- Prejuízo com pagamento de eventual multa: R$ 21,00/rolo se X<99m 

 

Portanto neste caso custo total de R$ 303,33 

Para rolo de comprimento médio 100,5m: 

Custo do rolo = 100,5m x R$ 3,00 = R$ 301,50 

Prejuízo com pagamento de eventual multa. 

 

Portanto neste caso custo total de R$ 302,90 

Para rolo de comprimento médio 101m: 

Custo do rolo = 101m x R$ 3,00 = R$ 303,00 

Prejuízo com pagamento de eventual multa. 

 

Portanto neste caso custo total de R$ 303,48 

Conclusão: A regulagem da máquina para o comprimento médio de 100,5 m é a mais 

econômica, pois o custo total esperado é R$302,90 enquanto os custos para as regulagens do 

comprimento médio para 100 e 101 m acarretam custos totais esperados de R$303,33 e R$ 

303,48, respectivamente. 

09. O número de pedidos para compra de certo produto que uma companhia recebe por semana 

distribui-se normalmente, com média 125 e desvio padrão 30. Se em uma semana o estoque 

disponível é de 150 unidades, qual a probabilidade de que todos os pedidos sejam atendidos? Qual 

deveria ser o estoque para que se tivesse 98% de probabilidade de que todos os pedidos sejam 

atendidos? 

 

 

Interpretação: Com uma disponibilidade de 150 unidades no estoque a probabilidade de que 

todos os pedidos sejam atendidos é de aproximadamente 79,67%. 

Em relação ao estoque necessário para 98% probabilidade de atendimento dos pedidos: 

2,06 é o valor que retorna uma probabilidade de 98% 

 



Logo, 
30

125
06,2

−
=

x
 ⇒ x = 186,8 unidades 

Interpretação: Seriam necessárias no mínimo 187 unidades no estoque para que se tenha uma 

probabilidade de atendimento dos pedidos de 98%. 

 


