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Exercício nº1 

A probabilidade de um atirador acertar no alvo é de 0,6. Calcule: 

a) A probabilidade desse atirador ter de atirar pelo menos 3 vezes para acertar 
no alvo. 

b) A probabilidade de serem necessários 10 tiros para obter o 3º tiro certeiro. 

c) A probabilidade de em 10 tiros acertar 3 vezes. 

Exercício nº2 

Realizado um inquérito sobre se as pessoas gostavam ou não da série televisiva “Os 
Simpsons”, estimou-se em 55% o número de pessoas que gostam muito, em 30% as 
que gostam assim-assim e em 15% as que não gostam. Num jantar de Domingo da 
família Gomes estão 15 pessoas à mesa e perguntou-se uma a uma qual a sua 
opinião sobre a série. 

a) Qual a probabilidade de encontrarmos no máximo 2 pessoas que não 
gostem da série ? 

b) Qual a probabilidade de termos de perguntar a 5 pessoas até encontrar uma 
que goste “assim-assim” ? 

c) Admitindo que se sabe que na família Gomes existem 3 pessoas que não 
gostam da série, qual a probabilidade de ao escolher 5 pessoas ao acaso entre 
elementos da família, e perguntar a essas pessoas qual a sua opinião, 
encontrarmos pelo menos uma que goste muito ou “assim-assim” ? 

Exercício nº3 

O número de computadores avariados que chegam diariamente (8 horas) ao serviço 
de reparação da empresa LOGICOMP segue uma distribuição de Poisson de 
parâmetro igual a 4, sendo a capacidade de reparação diária de 6 computadores. 

a) Qual a probabilidade de que num determinado dia a capacidade de 
reparação seja insuficiente, sabendo que não existem computadores por 
reparar dos dias anteriores ? 

b) Qual a probabilidade de chegarem ao serviço de reparação mais de 12 
computadores em dois dias de trabalho ? 

c) Qual deveria ser a capacidade de reparação diária se  se pretendesse que a 
probabilidade de que um computador que chegue ao serviço de reparação 
não possa ser reparado nesse mesmo dia, seja no máximo 1% ? 

d) Num dia de trabalho, qual a probabilidade de o segundo computador 
avariado chegar uma a duas horas depois do primeiro computador avariado 
ter chegado ? 

e) Num dia de trabalho, qual a probabilidade de o terceiro computador 
avariado chegar uma a duas horas depois do primeiro computador avariado 
ter chegado ? 
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Exercício nº4 

O verdadeiro peso de sacos de um kg de café de certa marca é aleatório e apresenta 
uma densidade de probabilidade uniformemente distribuída entre 0,8 kg e 1,05 kg. 

a) Indique a f.d.p. em questão. 

b) Qual a probabilidade de um saco de café pesar menos de 1 kg ? 

c) Qual o peso médio dos referidos sacos ? E o peso mediano? 

Exercício nº5 

Um operário tem como trabalho olhar um monitor e avisar quando o monitor 
indica que o processo de fabrico precisa de ser ajustado. O intervalo, em horas, 
entre dois sinais sucessivos segue uma distribuição exponencial com parâmetro 
0.08. 

a) Qual a probabilidade de que o intervalo entre os próximos dois sinais seja 
entre 10 e 20 horas ? 

b) O operário decide ler um jornal por alguns minutos em vez de olhar para o 
monitor. Quanto tempo pode ler o jornal para que a probabilidade de perder 
um sinal seja inferior  a 0.01 ? 

c) Num período de 100 horas, qual a probabilidade de que o processo tenha de 
ser ajustado mais de 8 vezes ? 

Exercício nº6 

Suponha que T, tempo de trabalho sem falhas de um dispositivo, em horas, segue 
uma lei exponencial com parâmetro 0,03. 

a) Determine a probabilidade de o dispositivo trabalhar sem falha nas 
primeiras 200 horas de funcionamento. 

b) Sabendo que o dispositivo não falhou nas primeiras 100 horas, qual a 
probabilidade de não falhar nas 200 horas seguintes ? 

c) Que distribuição segue o número de falhas por unidade de tempo? Use essa 
distribuição para responder à alínea a). 

 

Exercício nº7 

Considere a v.a. X com distribuição Normal de média 10 e variância 16. Calcule as 
seguintes probabilidades: 

a) ( )12<XP  

b) ( )8≥XP  

c) ( )146 <≤ XP  

d) ( )108 ≤< XP  

e) ( )27>XP  
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Exercício nº8 

Uma máquina produz esferas metálicas cujo diâmetro, em mm, é uma v.a. com 
distribuição normal com média 9 mm e desvio padrão 0,5 mm. Toda a esfera 
produzida é testada em dois calibres, um de 9,5 mm e outro de 8,5 mm, sendo 
aceite pelo controlo da qualidade se passa pelo maior e não passa pelo menor; caso 
contrário é rejeitada. 

a) Escolhida uma esfera ao acaso, qual a probabilidade de que venha a ser 
rejeitada ? 

b) Se soubermos que uma esfera passou pelo maior calibre, qual a 
probabilidade de que venha a ser aceite ? 

c) Numa amostra de 5 esferas, qual a probabilidade de que pelo menos uma 
venha a ser rejeitada ? 

Exercício nº9 

Determinado fabricante produz por um determinado processo de fabrico (A) certo 
tipo de peças, sendo o intervalo de aceitação [5,50; 6,00] e a unidade utilizada o mm. 
Supondo que essa dimensão se comporta segundo uma distribuição normal e que 
15% das peças produzidas ficam aquém da tolerância inferior e 5 % excedem a 
tolerância superior, calcule: 

a) Os parâmetros da distribuição. 

b) Admitindo que o fabricante poderia utilizar um outro processo de fabrico 
(B) com média 5,75 mm e desvio padrão 0,17 mm, qual dos processos 
aconselharia ? Porquê ? 

c) Quantas peças deveria o fabricante produzir para que pudesse satisfazer 
encomendas de 500 peças todas situadas no intervalo [5,50; 6,00] ? (admita o 
fabrico pelo processo A). 

 

Exercício nº10 

Suponha que os salários anuais em milhões de escudos dos dirigentes de uma 
grande empresa seguem uma distribuição );(N 110  e que os do restante pessoal 

seguem uma );(N 24 . 

a) Qual a probabilidade de que um dirigente ganhe mais de 13 milhões de 
escudos ? 

b) Numa sala está um dirigente e um empregado, qual a probabilidade de que 
a diferença dos seus salários exceda 5 milhões de escudos ? 

c) Extraiu-se uma amostra aleatória de 10 dirigentes e outra de 20 empregados 
(não dirigentes), qual a probabilidade de que o salário médio dos 10 
dirigentes seja superior ao correspondente salário médio dos 20 empregados 
(não dirigentes) em mais de 5 milhões de escudos ? 

d) Qual a probabilidade de que na amostra dos 10 dirigentes mais de metade 
ganhe mais de 10,4 milhões de escudos ? 
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Exercício nº11 

Numa determinada linha de fabrico uma máquina enche sacos de adubo. O peso de 
cada saco obedece a uma lei de probabilidade normal com média 10 kg e variância 
0,25. 

a) Qual a probabilidade de um saco pesar menos de 9,25 kg ? E mais de 11 kg ? 

À medida que vão sendo cheios os sacos são empilhados, em grupos de 10, num 
tabuleiro mecânico que os transporta para o armazém de expedição. Esse tabuleiro 
não suporta um peso superior a 103 kg; quando tal sucede o tabuleiro não arranca. 
Por outro lado se o peso dos sacos for inferior a 96 kg o tabuleiro ganha uma 
velocidade excessiva, deixando cair sacos pelo caminho, os quais não se podem 
aproveitar. 

b) Qual a probabilidade de o tabuleiro não arrancar ? E qual a probabilidade de 
o tabuleiro levar uma pilha de 10 sacos até ao armazém ? 

c) Para que valor deveria ser ajustado o tabuleiro mecânico se se pretendesse 
que a probabilidade do tabuleiro ganhar velocidade excessiva fosse 
praticamente nula ( 0,1%≤ )? 

Exercícios nº12 

Suponha que 30 dispositivos são utilizados da seguinte maneira: logo que o 1º falhe 
entra em funcionamento o 2º; quando este falhar entra em funcionamento o 3º, e 
assim sucessivamente. 

Sabe-se que o tempo de funcionamento de cada dispositivo é uma v.a. com 
distribuição exponencial com média 10 horas. Qual a probabilidade de que o tempo 
total da operação dos 30 dispositivos ultrapasse 350 horas ? 

Exercícios nº13 

A observação dos diâmetros de um grande número de peças produzidas por uma 
máquina permitiu concluir que o diâmetro se comportava segundo uma lei de 
probabilidade normal com média 12,51 cm e variância 0,01. Para que a peça seja 
aceite o seu diâmetro deve satisfazer a seguinte condição: 12,35 ≤ diâmetro ≤ 12,67. 

a) Qual o número esperado de peças defeituosas numa série de fabricação de 
10.000 ? 

b) Qual será o lucro esperado por peça, se soubermos que o custo da peça é de 
2 u.m., o seu preço de venda 3 u.m. e que as peças maiores podem ser 
recuperadas, porém na sua recuperação gasta-se mais 10% do custo inicial. 

c) Qual a probabilidade de que numa amostra de 50 peças se rejeitem no 
máximo seis peças ? 

d) Determine os limites do menor intervalo que contenha 98% das peças.  

 

 


