
 
Exercício nº 1 

Num processo de fabrico de componentes mecânicos, estes são inspeccionados por um 
sensor, cujos dados são processados por computador, determinando assim se o 
componente tem defeitos ou não. Sabe-se que 2% dos componentes são rejeitados por este 
processo. 

a) Qual a probabilidade de se ter 2 componentes rejeitados em 30? 

b) Qual a probabilidade do trigésimo componente observado ser o segundo a ser 
rejeitado? 

c) Qual o valor esperado de componentes a observar até aparecer o segundo 
defeituoso? E a variância? 

 

Exercício nº 2 

O número de carros que chegam, por minuto, a uma portagem tem distribuição de Poisson 
de parâmetro 5. As actuais instalações têm uma capacidade máxima de atendimento de 6 
carros/minuto. 

a) Qual a probabilidade de que, num minuto, cheguem mais carros do que aqueles que 
a portagem tem capacidade para atender? 

b) Pretendendo-se uma probabilidade máxima de 5 % de se formarem filas de trânsito, 
qual o aumento de capacidade de atendimento, em carros/minuto, que a portagem 
deve sofrer?  

c) Qual a probabilidade de que num período de três minutos cheguem ao posto de 
portagem mais de 18 carros? 

 

Exercício nº 3 

O tempo, em minutos, que um trabalhador leva a executar uma determinada tarefa é uma 
v.a. com distribuição normal. Sabe-se que a probabilidade do trabalhador demorar mais de 
13 minutos é de 0,0668 e a de demorar menos de 8 minutos é de 0,1587. Calcule: 

a) o tempo médio requerido para executar a tarefa, assim como o respectivo desvio-
padrão. 

b) a probabilidade do trabalhador demorar entre 9 minutos e 12 minutos para executar 
a referida tarefa. 

 

Exercício nº 4 

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? 

 

Exercício nº 5 

Determinado fabricante afirma que o comprimento, em cm, de certo tipo de hastes segue 
uma distribuição aproximadamente normal com média 60 cm e desvio padrão igual a 2 cm. 
Certo cliente crê que os valores fornecidos pelo fabricante não são correctos: as hastes não 
têm esse comprimento médio e a variabilidade é maior. Por isso, decidiu analisar 9 hastes 
metálicas, tendo obtido uma média de 58 cm e um desvio padrão de 1.8 cm.  

a) Calcule um intervalo de confiança a 95% para o comprimento médio das hastes.  
b) Qual a amplitude do intervalo de confiança anterior? Como poderia melhorar este 

valor? 
c) Com a mesma significância, o que tem a dizer quanto à afirmação feita pelo cliente 

sobre o comprimento médio? E sobre o desvio padrão? 
 
 

Exercício nº 6 

Uma amostra de 16 barras de aço foi testada relativamente à tensão suportada, tendo-se 
registado os seguintes valores já ordenados: 
 

12 18 21 22 22 23 23 24 25 26 27 29 29 31 32 36 
 

Nota:       400ix =∑ 2 10504ix =∑  

Admite-se que a tensão é uma variável aleatória normal com desvio padrão igual a 2 kg.  

a) Com base na amostra, calcule a média, o desvio padrão e a amplitude interquartil da 
tensão das barras. 

b) Calcule um intervalo de confiança a 98% para a verdadeira tensão média das barras. 
c) Quantas barras se devem acrescentar à amostra de forma a garantir que a amplitude 

é inferior a dois kg? 
d) Com base no passado, acredita-se que as barras suportam até 26 kg. Uma vez que 

têm existido várias reclamações, solicita-se que através de um teste de hipóteses 
adequado analise a razão de ser das reclamações ( 5%α = ). 


