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1. Um parque de estacionamento frente a um edif́ıcio de habitação tem alguns lugares reservados para a largada
de crianças, deficientes e idosos ou para efectuar descargas rápidas.

Os utilizadores do parque de estacionamento foram classificados em 3 categorias: moradores-proprietários,
moradores-inquilinos e visitantes. De acordo com um estudo sobre a ocupação dos lugares reservados, as
probabilidades de um ocupante dos mesmos ser de cada uma das três categorias são 0.4, 0.5 e 0.1, respec-
tivamente. Considere que o uso indevido dos lugares reservados por utilizadores das categorias moradores-
proprietários, moradores-inquilinos e visitantes ocorre com probabilidades iguais a 0.2, 0.3 e 0.8, respectiva-
mente.

(a) Qual é a probabilidade de um utilizador do parque de estacionamento fazer uso indevido dos lugares (1.5)

reservados?
(b) Ao encontrar um automóvel estacionado indevidamente num dos lugares reservados, qual é a probabi- (1.0)

lidade de ele ser de um visitante?

2. Ao chegarem a um entroncamento os condutores das viaturas decidem — de forma independente de condutor
para condutor — virar ou à esquerda ou à direita, sendo a probabilidade de virar à esquerda igual a 0.3 para
qualquer condutor.

(a) Determine a probabilidade de pelo menos 10 dos próximos 15 condutores virarem à esquerda. (1.0)

(b) Calcule a probabilidade de chegarem no total mais de 3 carros ao entroncamento até que se observe (1.5)

uma primeira viragem à esquerda.

Grupo II 5 valores

1. Uma empresa fabrica peças que devem ter um comprimento de 100 miĺımetros (mm), com tolerância admis-
śıvel de +1mm ou −1mm. O sector de controlo de qualidade da empresa verificou que o comprimento das
peças à sáıda da linha de produção segue uma distribuição normal com valor esperado igual a 100.4mm e
desvio-padrão igual a 0.8mm.

(a) Determine a probabilidade de uma peça, seleccionada ao acaso, possuir comprimento entre os limites (1.0)

de tolerância admisśıvel.
(b) O custo-base de produção é de 0.12 euros por peça e as peças com comprimento para além dos limites

de tolerância admisśıvel são vendidas para sucata a 0.02 euros por peça. Qual o preço a que devem ser (1.5)

vendidas as restantes peças (i.e. com comprimento entre os limites de tolerância admisśıvel) para que
o valor esperado do lucro por peça seja nulo?

2. Uma estação de serviço possui duas zonas de abastecimento de combust́ıvel: uma zona de self-service e outra
de serviço completo. Em cada zona há uma única bomba de gasolina com duas mangueiras. Suponha que
as variáveis aleatórias X e Y representam o número de mangueiras em utilização nas zonas de self-service e
serviço completo (respectivamente) e possuem função de probabilidade conjunta dada por:

YX
0 1 2

0 0.10 0.04 a
1 b 0.20 0.06
2 c 0.14 0.30

(a) Determine os valores de a, b e c, sabendo que P (X = 0) = 0.16 e P (X = 1|Y = 0) = 1
3 . (1.0)

(b) Calcule P (X ≤ 1) e P (X ≤ 1|Y = 2). Serão X e Y variáveis aleatórias independentes? (1.5)

Nota: Caso não tenha resolvido a aĺınea (a), considere que a = 0.02, b = 0.08 e c = 0.06.
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