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Grupo I 5 valores

1. Considere que, em qualquer dia, a probabilidade de ocorrer alguma descarga de efluentes industriais na

ribeira dos Milagres é de 0.3. Um sistema de monitorização detecta a presença de um certo poluente

particularmente nefasto com probabilidade 0.75 quando ocorre alguma descarga na ribeira e com

probabilidade 0.2 quando não ocorrem descargas.

(a) Calcule a probabilidade de o sistema de monitorização detectar a presença do referido poluente (1.0)

num qualquer dia.

(b) A pesca desportiva na ribeira é interditada em 80% dos dias em que não há qualquer descarga (1.5)

poluente mas é detectada a presença do dito poluente e é sempre permitida quando não há

descargas nem é detectada a presença do poluente. Determine a probabilidade de ser permitido

pescar na ribeira num dia em que se sabe que não ocorreram descargas poluentes.

2. Acredita-se que 15% dos clientes de uma agência bancária compram produtos financeiros do banco

quando contactados pelo mesmo. Nesse sentido, os funcionários do banco contactam sucessiva e

independentemente os seus clientes oferecendo aqueles produtos financeiros.

(a) Determine a probabilidade de o total de contactos dos funcionários do banco até efectuarem a (1.0)

primeira venda não ser superior a quatro.

(b) Qual o número esperado e mediano de contactos infrut́ıferos, isto é, sem venda de produtos (1.5)

financeiros, efectuados pelos funcionários até ser obtida a primeira venda.

Grupo II 5 valores

1. Admite-se que o peso, em Kg, das encomendas despachadas por uma loja virtual tem distribuição

Normal com valor esperado 1 Kg e desvio padrão 0.2 Kg.

(a) Qual é a probabilidade de o peso de uma encomenda não exceder 1.2 Kg, sabendo que excede (0.5)

0.5 Kg?

(b) Em 10 encomendas escolhidas ao acaso e com reposição, qual é a probabilidade de haver pelo (1.0)

menos 2 encomendas cujo peso exceda 1 Kg?

(c) Determine a probabilidade de o peso total de 50 encomendas ser superior a 54 Kg, admitindo (1.0)

que os pesos de diferentes encomendas são independentes.

2. Considere um par aleatório (X,Y ) em que Y tem distribuição Bernoulli(0.7) e cuja função de proba-

bilidade conjunta é dada, resumidamente, por:

X\Y 0 1

0 0.01 0.09

1 a b

2 0.09 c

(a) Sabendo que P (X = 1|Y = 1) = 0.4, determine os valores de a, b e c. (1.0)

(b) Calcule P (Y = 1|X.Y = 0). (0.5)

(c) Determine E[X|Y = 0] e caracterize a variável aleatória E[X|Y ]. (1.0)
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