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Grupo I 5 valores

1. Uma fábrica possui 3 linhas de produção de lâmpadas (A, B e C) que são responsáveis por 15%, 35% e 50%
da produção global. Suponha que a probabilidade de uma lâmpada ser defeituosa sabendo que foi produzida
por cada uma dessas linhas de produção é 0.01, 0.05 e 0.02, respectivamente, para A, B e C.

(a) Se for escolhida ao acaso uma lâmpada da produção global, qual é a probabilidade dessa lâmpada ser (1.5)

defeituosa?

(b) Se uma lâmpada é considerada não defeituosa, qual é a probabilidade de ser proveniente da linha de (1.0)

produção A?

2. O número de autocarros de certa carreira que passam numa paragem durante uma hora tem distribuição
de Poisson com valor esperado igual a 3. Admita que o número de autocarros dessa carreira que passam
nessa paragem, em intervalos de tempo disjuntos, são variáveis aleatórias independentes com distribuição de
Poisson.

(a) Calcule a probabilidade de em duas horas passarem menos de 4 autocarros dessa carreira nessa paragem. (1.0)

(b) Determine a probabilidade de o intervalo entre 2 passagens consecutivas de autocarros dessa carreira, (1.5)

nessa paragem, exceder 30 minutos.

Grupo II 5 valores

1. Numa loja junto ao IST verificou-se que 25% dos seus clientes compram tinteiros de impressora. Considere
que a compra de artigos nessa loja é efectuada de forma independente de um cliente para outro.

(a) Obtenha a probabilidade de pelo menos 7 clientes adquirirem tinteiros, em 10 clientes que adquirem (1.0)

artigos nessa loja.

(b) Em 1000 clientes dessa loja, qual é, aproximadamente, a probabilidade de haver quando muito 300 que (1.5)

adquirem tinteiros?

2. Ao fazer um estudo sobre o grau de satisfação obtido pelos visitantes de determinado museu, após a visita
a uma exposição temporária, conclui-se que são determinantes as respostas relativamente ao grau de satis-
fação do visitante (X) e ao seu conhecimento prévio do artista representado na exposição temporária (Y ),
classificados como: X = 0 – insatisfeito; X = 1 – indiferente; X = 2 – satisfeito; Y = 0 – desconhecia o
artista; Y = 1 – conhecia o artista.

As variáveis aleatórias X e Y são tais que:

• as distribuições marginais de X e Y são binomial(2, 0.6) e Bernoulli(0.8), respectivamente;

• P (X = 1|Y = 0) = 0.3 e P (X = 0, Y = 0) = 0.01.

(a) Determine a função de probabilidade conjunta de (X, Y ). (1.0)

(b) Obtenha a função de probabilidade de Y condicionada a X = 0. Serão X e Y variáveis aleatórias (1.5)

independentes?

Nota: Caso não tenha resolvido a aĺınea (a), considere que P (X = 0, Y = 1) = 0.15.
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