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Grupo I 5.0 valores

1. Um sistema de comunicação binária transmite “zeros” e “uns” com probabilidade 0.5 em qualquer dos
casos. Devido ao rúıdo existente no canal de comunicação há erros na recepção: transmitido um “um”
ele pode ser recebido como um “zero” com probabilidade 0.1, ao passo que um “zero” pode ser recebido
como um “um” com probabilidade 0.05.

(a) Determine a probabilidade de se receber um “zero”. (1.5)

(b) Qual a probabilidade de ter sido transmitido um “zero”, sabendo que foi recebido um “zero”? (1.0)

2. Um computador possui um número elevado de componentes de um mesmo tipo que falham de modo
independente. O número de componentes desse tipo que falham por mês é uma variável aleatória com
distribuição de Poisson com variância igual a um. Admita que o computador só falha se pelo menos
doze dessas componentes falharem.

(a) Calcule a probabilidade de o computador não ter falhado ao fim de um ano. (1.0)

(b) Recorrendo à aproximação à distribuição Normal, determine a probabilidade de o computador (1.0)

não ter falhado ao fim de cinco anos.

(c) Qual o valor esperado do tempo até à primeira falha de uma dessas componentes? (0.5)

Grupo II 5.0 valores

1. A duração, em 103 horas, de uma componente de um aparelho de vigilância é uma variável aleatória
X com função densidade de probabilidade fX(x) = 1

10e−
1
10x, se x ≥ 0.

(a) Uma componente é classificada como sendo de “qualidade inferior” se durar menos de 4 × 103
(1.0)

horas, “normal” se durar entre 4×103 e 15×103 horas e de “qualidade superior” no restante caso.
Calcule as probabilidades de uma componente, seleccionada ao acaso, ser de cada um destes três
tipos.

(b) De um lote de 10 componentes, em que 7 são “normais”, seleccionam-se ao acaso e sem reposição (1.5)

3. Qual é a probabilidade de no mı́nimo 2 serem “normais”?

2. Seja X a variável aleatória que toma, com igual probabilidade, os valores 1, 2 e 3. Um dado equilibrado
é lançado X vezes, de forma independente, sendo Y o número de vezes, nestes lançamentos, em que
é observada a face 5.

(a) Prove que a função de probabilidade conjunta de X e Y é dada por: (1.0)

P (X = x, Y = y) =
(
x

y

)
6−x5x−y

3

para x ∈ {1, 2, 3} e y ∈ {0, 1, . . . , x}, sendo igual a zero para os restantes casos.

(b) Determine os valores esperados de Y e de Y dado X = 3. Compare os resultados e comente. (1.5)
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Grupo III 5 valores

1. O tempo de reparação X (em horas) de uma componente electrónica é por vezes considerada como
tendo uma distribuição com função de densidade de probabilidade

fX(x|σ2) =
1

x
√

2π σ2
e−

1
2 σ2 (log x−µ)2 , x ≥ 0, σ2 > 0,

de modo que logX ∼ N(µ, σ2), E(X) = eµ+ σ2
2 e E(X2) = e2(µ+σ2), com µ conhecido.

(a) Com base numa amostra aleatória de X, de dimensão n, obtenha o estimador de máxima vero- (1.5)

similhança de σ2.

(b) Calcule a estimativa de máxima verosimilhança da variância de X, ao considerar que µ = 4 e que (1.0)

a concretização da amostra em (a) é formada pelos tempos de reparação de três componentes,
40, 45 e 50 horas.

2. O controlo de qualidade dos produtos congelados num certo supermercado é feito através da inspecção
diária de uma amostra aleatória de 85 produtos. Num certo dia, verificou-se que 10 dos 85 produtos
inspeccionados estavam impróprios para consumo. Com base neste resultado:

(a) Obtenha um intervalo de confiança aproximado a 95% para a proporção populacional de conge- (1.5)

lados impróprios para consumo existentes nesse dia.

(b) Qual deve ser a dimensão da amostra se se quiser ter uma confiança de pelo menos 95% de que (1.0)

o erro de estimação (em valor absoluto) dessa proporção seja inferior a 0.05?

Grupo IV 5 valores

1. Um certo tipo de radiação foi observado ao longo de um peŕıodo de 2000 horas, tendo-se registado o
número de sinais recebidos por hora, de acordo com a tabela abaixo:

No de sinais por hora 0 1 2 3 ≥ 4
No de horas em que se registam esse no de sinais 1420 500 70 8 2

Pode afirmar-se que o número de sinais recebidos por hora segue uma distribuição de Poisson de valor (2.0)

médio 0.3? Use o ńıvel de significância de 2.5%.

2. Em dez animais inspeccionados ao acaso, foram medidos o respectivo peso (Y, em quilograma) e a
quantidade de um produto de engorda inclúıdo na sua ração diária (x, em grama), tendo-se obtido os
resultados seguintes:

10∑
i=1

xi = 29.0;
10∑
i=1

x2
i = 89.28;

10∑
i=1

yi = 43.9;
10∑
i=1

y2
i = 207.31;

10∑
i=1

xiyi = 135.80.

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

(a) Estime a recta de regressão. (2.0)

Obtenha um intervalo de confiança a 99% para o declive da recta de regressão.

(b) Avalie, justificando, a qualidade do modelo estimado em (a). (1.0)
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