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Grupo I 5 valores

1. Uma fábrica produz certo tipo de componentes para sondas. Resultados anteriores permitem concluir
que 1% das componentes produzidas na fábrica têm defeitos. Nessa fábrica há um departamento de
controlo de qualidade, onde as componentes são testadas para detectar a posśıvel existência de defeitos.
Mas o sistema de controlo de qualidade não é perfeito: classifica correctamente uma componente como
tendo defeitos em 95% das vezes, e classifica incorrectamente uma componente como tendo defeitos
em 4% das vezes.

(a) Determine a probabilidade de uma componente escolhida ao acaso da produção da fábrica ser (1.5)

classificada como tendo defeitos.

(b) Calcule a probabilidade de uma componente escolhida ao acaso da produção da fábrica ter efec- (1.0)

tivamente defeitos dado que foi classificada como não tendo defeitos.

2. Para averiguar a taxa de absentismo escolar, foram analisadas duas escolas A e B. Os números
(mensais) de faltas dadas por um aluno em cada uma destas escolas podem ser descritos como variáveis
com distribuições de Poisson, de parâmetro 1.6 (para a escola A) e 2 (para a escola B), independentes
entre si.

(a) Determine a probabilidade de ter de indagar exactamente 5 alunos da escola B até encontrar um (1.0)

que não tenha dado faltas num mês.

(b) Calcule a probabilidade de dois alunos, escolhidos ao acaso, um da escola A e outro da escola B, (1.5)

terem dado, em conjunto, menos de 3 faltas num mês.

Grupo II 5 valores

1. O input (X) de um canal é uma variável aleatória medida em volt com distribuição Uniforme
Discreta em

{
1
4 ,

1
2

}
. O output (Y ) desse canal é também medido em volt e possui distribuição:

Exponencial(4), dado que X = 1
4 ; e Exponencial(2), dado que X = 1

2 .

(a) Determine P (Y ≤ 1|X = 1
4 ) e P (Y ≤ 1). (1.5)

O que pode concluir sobre a independência das variáveis aleatórias X e Y ?

(b) Calcule o valor esperado de Y . (1.0)

2. O tempo (em horas) que decorre até à primeira avaria de um laser, usado na leitura do código de
barras de artigos de supermercado, possui distribuição Uniforme Cont́ınua no intervalo (500, b), com
b > 500. Estudos prévios indicam que a probabilidade de o tempo até à primeira avaria exceder 550
horas é de 0.5.

(a) Prove que o valor esperado do tempo até à primeira avaria do laser é igual a 550 horas e que o (1.0)

desvio padrão é de aproximadamente 28.8675 horas.

(b) Calcule um valor aproximado para a probabilidade de a soma dos tempos de operação de 100 (1.5)

lasers a funcionar independentemente exceder 54500 horas.
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Grupo III 5 valores

1. Uma psicóloga tem vindo a estudar a fracção (X) de tempo de estudo reservado por alunos univer-
sitários para a preparação para determinado teste de aptidão. Depois de uma análise preliminar de
dados, esta especialista entendeu adoptar a seguinte função de densidade de probabilidade para X:

f(x|α) =

{
αxα−1, 0 ≤ x ≤ 1
0, c.c.

(a) Com base numa amostra aleatória de X, de tamanho n, prove que o estimador de máxima (1.5)

verosimilhança de α é dado por − nPn
i=1 ln(Xi)

.

(b) Com base numa amostra casual de 40 observações, para a qual − 40P40
i=1 ln(xi)

= 3.0, calcule a (1.0)

estimativa de máxima verosimilhança da percentagem de alunos que reservam menos de 50% de
tempo para a preparação do teste de aptidão.

2. Um fabricante de comprimidos enche embalagens de acordo com a massa (X) dos comprimidos ao
invés de o fazer de acordo com o número de comprimidos.

(a) Obtenha um intervalo de confiança aproximado a 95% para o valor esperado da massa de cada (1.5)

comprimido. Admita para o efeito que tanto o valor esperado como o desvio-padrão de X são
desconhecidos e finitos e considere que foi seleccionada uma amostra de 100 comprimidos, tendo-
se registado uma média amostral de 316mg e um desvio-padrão amostral de 22.7mg.

(b) O valor esperado da massa de cada comprimido foi recentemente anunciado pelo fabricante como (1.0)

sendo igual a 324mg. O que pode concluir acerca desta afirmação com base no intervalo de
confiança obtido na aĺınea anterior?

Grupo IV 5 valores

1. Com o intuito de avaliar a popularidade de 4 restaurantes localizados numa mesma rodovia, uma (2.0)

empresa resolveu visitá-los durante o almoço de um dia ao acaso, tendo sido apurados os seguintes
números de clientes:

Restaurante R1 R2 R3 R4

Clientes 43 41 30 34

Seja pi a probabilidade de cada cliente dos 4 restaurantes escolher o restaurante Ri, i = 1, 2, 3, 4, tal
que

∑4
i=1 pi = 1.

Poderá considerar-se que os 4 restaurantes apresentam igual popularidade, à luz dos resultados para
os 148 clientes? Calcule, para o efeito, o valor-p.

2. Uma engenheira do ambiente está a investigar a relação entre o fluxo de tráfego (x, em milhares de
carros por dia) numa via rápida e a concentração de chumbo (Y , em µg por g de matéria seca) em
folhas de árvores perto dessa mesma via. Os dados recolhidos encontram-se na tabela abaixo:

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fluxo xi 8.3 8.3 12.1 12.1 17.0 17.0 17.0 24.3 24.3 24.3

Concentração yi 227 312 362 521 640 539 728 945 738 759∑10
i=1 xi = 164.7

∑10
i=1 x

2
i = 3 069.07

∑10
i=1 yi = 5 771

∑10
i=1 y

2
i = 3 795 213

∑10
i=1 xiyi = 106 917.6

Considerando válido o modelo de regressão linear simples de Y em x, com as suposições usuais:

(a) Estime a recta de regressão. (1.0)

(b) Indique uma estimativa do aumento no valor esperado da concentração de chumbo nas folhas se (0.5)

o fluxo de tráfego passar de 17 para 20 milhares de carros por dia.

(c) Teste ao ńıvel de significância de 5% a hipótese de o valor esperado da concentração de chumbo (1.5)

ser igual a 250 µg por g de matéria seca, caso o fluxo de tráfego seja de 10 milhares de carros
por dia.
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