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DISTRIBUIÇÃO NORMAL 

1) (Martins, 2010) Uma pessoa tem 20 minutos para chegar ao escritório. Para 
tal, pode optar entre dois caminhos: A ou B. Sabendo que o tempo para 
percorrer o caminho A é N(18; 25) e que o tempo para percorrer B é N(20; 4). 
Supondo que, em uma amostra de n= 20 pessoas, 10 escolheram o caminho A 
e 10 escolheram o caminho B. Em média as pessoas que escolheram o 
caminho A levaram 19,5 minutos para chegar ao escritório e, os que 
escolheram o caminho B levaram em média 21,8 minutos. Com base nesses 
resultados, qual a melhor escolha do trajeto? Considerando um nível de 
confiança de 95%, qual o melhor caminho? 

RESPOSTA:  

X: Tempo até chegada no escritório 

XA ~ N(18 ; 25) 

XB ~ N(20 ; 4) 

P[X<20/A] = P[  <  ] = P[Z < 0,4] = 0,6554 

P[X<20/B] P[  <  ] = P[Z < 0] =0,50 

O melhor caminho é o A, pois, a chance de se chegar ao escritório em 
até 20 minutos é de 65,54% enquanto que no trajeto B essa mesma 
chance cai para 50%. 

Calculando um intervalo de confiança de 95% para o tempo de chegada 
para cada um dos trajetos, temos: 

IC(µA, 95%) = [ ] = [19,5  1,96 ] = [16,4 ; 22,6] 

IC(µB, 95%) = [ ] = [19,5  1,96 ] = [20,6 ; 23,0] 

O melhor caminho é o A, pois o tempo de chegada varia, em média, de 
16,4 até 22,6 minutos, ao nível de confiança de 95%, enquanto que o 
tempo de chegada percorrendo o caminho B varia, em média, de 20,6 a 23 
minutos, ao nível de confiança de 95%. 

 

 



 

2) (Triola, 2008) Os tempos de gravidez são normalmente distribuídos, com 
uma média de 268 dias e um desvio-padrão de 15 dias. 

a) Um uso clássico da distribuição normal é inspirado em uma carta para “Dear 
Abby”, na qual uma mulher afirma ter dado à luz 308 dias depois da visita de 
seu marido, que estava em serviço da Marinha. Encontre a probabilidade de 
uma gravidez durar 308 dias ou mais. É possível situações como essa? 

RESPOSTA:  

X: Tempo de gravidez 

X ~ N(268; ) 

P[X > 308] = P[Z > 2,67] = 0,0038 

Vemos que a probabilidade de o tempo de gravidez durar 308 dias ou 
mais é muito pequena, apenas 0,38%. Pode-se dizer que um evento muito 
raro ocorreu ou que o marido não é pai da criança. 

b) Um bebê é classificado como prematuro no caso de a duração da 
gravidez estar dentro dos 4% tempos inferiores. Encontre o tempo de gravidez 
que separa os bebês prematuros dos demais. O que pode ser concluído com 
base nesse resultado? 

RESPOSTA: 

Na tabela da distribuição normal, em que nos é fornecida P[0 < Z < Zi], ou 
seja, a probabilidade acumulada até o ponto Zi, procuramos pela área de 0,46 
(0,5 – 0,04), e encontramos o valor de z = -1,75. 

z =   -1,75 =   x = 241,75  242 dias 

Bebês prematuros requerem tratamentos especiais, e esse resultado 
pode ser útil para os administradores de hospitais no planejamento de 
tais cuidados. 

 

 

 

 

 

 



3) (Martins, 2010) A vida média útil de lavadoras de pratos automáticas é de 
1,5 ano, com desvio-padrão de 0,3 ano. Se forem vendidas 12.000 unidades, 
quantas esperamos que precisem de conserto no período de garantia de um 
ano? 

RESPOSTA: 

X: tempo de vida de lavadoras de prato 

Considerando: X ~ N(1,5 ; ) 

P[X < 1] = P[Z < -1,67] = 0,0475 

0,0475 * 12.000  570 lavadoras de prato 

Suponha que o preço de custo de uma lavadora é R$500,00 e o lucro é 
de R$188,00 por lavadora. Quando há qualquer tipo de falha no período da 
garantia, o lucro cai para R$128,00 e a diferença vai para quitar o 
conserto. Então, podemos calcular o lucro esperado pela empresa no 
período da garantia, bem como o valor esperado do conserto, o que é de 
muita relevância. Nesse caso o lucro esperado será de R$ 2.221.800,00 e 
valor esperado a ser pago para o conserto será de R$ 34.200,00.  

 

4) (Magalhães, 2004) Doentes, sofrendo de certa moléstia, são submetidos a 
um tratamento intensivo cujo tempo de cura foi modelado por uma densidade 
Normal, de média 15 e desvio-padrão 2 (em dias). Seja X o tempo de cura e, 
portanto, temos X~N(15, 4). 

Deseja-se saber o tempo máximo necessário para a cura de 25% dos 
pacientes. 

RESPOSTA: 

P[X < t] = 0,25  P[Z < ]  = -0,67  t = 13,66 dias 

O tempo necessário para a cura de 25% dos pacientes é de, 
aproximadamente, 13,66 dias.  

 

 

 

 

 



5) (Magalhães, 2004) Um serviço de fiscalização é criado para averiguar se 
garrafas de um certo refrigerante contém, de fato, o volume especificado pelo 
fabricante. Para tanto, 10 garrafas do produto são compradas no varejo, em 
várias regiões da cidade. Cada uma dessas garrafas é esvaziada e o volume 
de seu conteúdo, que denotaremos por V, é aferido. Uma vez obtidos os 10 
valores, a média M é calculada e, se M < 290 ml, a companhia é multada. 
Estudos na linha de produção do fabricante mostraram que variações sempre 
ocorrem, mesmo se as especificações forem seguidas. Por essa razão, 
considera-se o volume do conteúdo das garrafas como seguindo um modelo 
Normal, com média µ = 300 ml e desvio-padrão σ = 25 ml. É de interesse do 
fabricante saber a probabilidade de que ele seja multado injustamente. 

RESPOSTA: 

A multa será injusta se, apesar de dentro das especificações, o valor de M 
for baixo de 290 ml. E isto pode ocorrer devido à natureza aleatória do 
enchimento das garrafas. 

Denotando por Vi o volume da i-ésima garrafa a ser aferida e supondo que o 
fabricante esteja dentro das especificações, temos que Vi ~ N(300, 252) , i = 1, 
2, ... 10. A média é dada por: 

M =  = , 

que corresponde a uma combinação linear com ai = , para todo i. Logo, 
assumindo independência entre as variáveis aleatórias Vi i = 1, 2, ... 10, temos 
que M ~ N( ), com 

 

 

Logo, 

P[Multa] = P[M < 290] = P[Z < -1,26] = 0,1038 

Portanto, a probabilidade de que a empresa seja multada, 
indevidamente será de, aproximadamente, 10,38%. 

 


