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1. No final de uma linha de soldadura automática 7% das peças são retocadas 

manualmente por um operador e 3% das peças não têm recuperação. O 

departamento de controlo da qualidade escolheu um conjunto de 20 peças das 

quais 3 têm defeito e colocou-as numa caixa selada. Sabe-se ainda que o ritmo 

de produção é em média de uma peça por minuto. Considere as seguintes 

variáveis aleatórias: 

 X = v. a. que representa o número de peças que necessitam de ser 
retocadas num lote de 10 peças. 

 Y = v. a que representa o número de peças produzidas até existir uma que 
não seja recuperável. 

 Z = v. a. que representa o número de peças produzidas até existirem duas 
que necessitem de ser retocadas. 

 W = v. a. que representa o número de peças produzidas durante 1/4 de 
hora. 

 H = v. a. que representa o número de peças com defeitos num conjunto de 
5 peças retiradas de forma aleatória e sem reposição da caixa do controlo 
da qualidade. 

 T = v. a. que representa o tempo entre a produção de duas peças, em horas. 

a) Para cada uma das variáveis definidas identifique a distribuição teórica 
associada e os parâmetros que a caracterizam. 

b) Utilizando as variáveis atrás definidas calcule as probabilidades dos 
seguintes acontecimentos (sempre que possível utilize as tabelas): 

i. “O tempo entre a produção da 3ª e da 4ª peça ser de pelo menos um quarto 
de hora.” 

ii. “Produzirmos 10 peças até encontrar uma não recuperável”. 

iii. “A sexta peça produzida ser a segunda que necessita de ser retocada”. 

iv. “A probabilidade de no próximo quarto de hora serem produzidas pelo 
menos 10 peças”. 

v. “A probabilidade de num lote de 10 peças existir no máximo uma que 
necessite de ser retocada”. 

vi. “A probabilidade de encontrarmos no máximo duas peças defeituosas 
num conjunto de 5 peças retiradas de forma aleatória e sem reposição da 
caixa do controlo da qualidade. 

c) Nas alíneas seguintes defina as variáveis que achar convenientes, indique a 
sua distribuição, os parâmetros que a caracterizam e calcule o valor 
pretendido: 
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i. Em média quantas peças devem ser produzidas até encontrarmos uma que 
seja retocada. 

ii. Em média quantas peças defeituosas existem num lote de 15 peças. 

iii. Em média quantas peças devem ser produzidas até encontrar 10 que estejam 
em condições (sem necessidade de serem retocadas). 

iv. Qual o tempo médio entre a produção de duas peças. 

v. Em média quantas peças defeituosas são encontradas quando retiramos de 
forma aleatória 5 peças da caixa do controlo da qualidade. 

vi. Numa hora, quantas peças são em média produzidas. 

 

 

2. Num processo de fabricação de placas de vidro produzem-se bolhas que se 
distribuem aleatoriamente pelas placas, com uma densidade média de 0,4 bolhas 

por m2 . 

a) Calcule a probabilidade de numa placa de 1,5 3m m×  haver pelo menos 

uma bolha. 

b) Calcule a probabilidade de num conjunto de 6 placas de 1,5 3m m×  haver 

pelo menos 4 sem bolhas. 

 

 

3. Uma máquina que funciona em contínuo tem em média, duas avarias por cada 
turno de 8 horas de funcionamento. 

a) Qual a probabilidade de numa semana (10 turnos) ser necessário reparar a 
máquina pelo menos 10 vezes ? 

b) Os técnicos de reparação acabaram de reparar a última avaria. Qual a 
probabilidade de voltarem a ser chamados durante as próximas duas 
horas ? 

c) Qual o valor esperado e a variância do tempo entre reparações ? 

 

 

4. Admita que as notas dos alunos de EP segue uma distribuição uniforme entre 6.0 
e 15.0 valores.  

a) Qual a probabilidade de um aluno ter mais de 14.3 valores sabendo que tem 
positiva no teste ? 

b) Qual a nota média dos alunos de EP ? Qual o desvio padrão das notas ? 
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5. A procura mensal de certo bem produzido numa empresa tem-se comportado de 
acordo com uma distribuição normal. Dados relativos ao passado de uma certa loja 
da empresa permitiram concluir que, em 96,78% dos meses a procura foi inferior a 
187 e em 1,22% foi superior a 195.  

a) A loja tem em stock para o próximo mês 200 unidades do produto. Calcule 
a probabilidade de no próximo mês não existir ruptura. 

b) Numa segunda loja da empresa a procura do mesmo produto segue uma 
distribuição Normal de média 100 unidades e desvio padrão 20 unidades. 
Qual a probabilidade de no próximo mês existir uma procura maior na 
segunda loja comparativamente com a primeira ? 

 

6. O peso, em kg, de animais de abate em certa exploração agrícola pode ser 
considerado uma v. a. com distribuição normal de média 3,5 e desvio padrão 0,5. 

a) Calcule a probabilidade de uma animal escolhido ao acaso pesar entre 2,8 e 
4,12 kg. 

b) Se o custo por animal for de 40 €, quanto se espera ganhar em cada lote de 
40 animais, sendo estes vendidos a 20 € por quilo ? 

c) Num lote de 10 animais qual a probabilidade de o peso médio dos 10 
animais ser superior a 4 kg ? 

 

 

7. Certo produtor possui uma linha de empacotamento de amendoins em sacos de 
plástico destinados à venda em distribuidores automáticos. Os sacos são cheios 
automaticamente, encontrando-se a máquina regulada para colocar 125 gramas em 
cada saco. Foi levado a cabo um estudo que provou conterem os sacos uma média 
de 125 gramas com uma variância de 4, segundo uma lei de probabilidade normal. 
Finalmente sabe-se que os sacos foram etiquetados como contendo 120 gramas e 
embalados em caixas de 144 unidades. 

a) Qual a probabilidade de um saco pesar menos que o seu peso nominal ? 

b) Qual a proporção de caixas que pesam menos de 17,28 kg ? 

c) Qual a probabilidade de que uma caixa contenha pelo menos 3 sacos com 
peso inferior ao nominal ? 

 


