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Exercício nº 1 

Os rendimentos familiares de 2 regiões seguem distribuições normais, de 
parâmetros µ1=420 u.m. e σ1=80 u.m. e µ2=280 u.m. e σ2=45 u.m., respectivamente. 
Determine: 

a) a percentagem de famílias que na 1ª região auferem rendimentos entre 400 
u.m. e 450 u.m.. 

b) a probabilidade de uma família da 2ª região auferir um rendimento superior 
a uma família da 1ª região. 

 

Exercício nº2 

Um avião só consegue descolar se a sua carga não exceder 8 toneladas. O avião 
transporta 20 pessoas, podendo cada uma levar a sua bagagem. Também transporta 
carga adicional. O peso dos passageiros é uma v.a. com distribuição N(75, 4). O 
peso da bagagem por passageiro é uma v.a. com distribuição N(15, 2). O peso da 
carga adicional é uma V.A. com distribuição N(6000, 1000). 

Não tendo havido qualquer controlo prévio da carga, qual a probabilidade do avião 
não levantar voo ? 

 

Exercício nº3 

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 nº4 

Cabos de arame são formados por 10 fios de arame, sendo a resistência de cada fio 
normalmente distribuída com desvio padrão de 24,5 lb e média 648 lb. Supondo 
que a resistência de cada cabo é dada pela soma da resistência de cada fio que o 
compõe, que proporção de cabos terão uma resistência inferior a 6350 lb ? 
Admitindo que a variabilidade permanece inalterada, de quanto a resistência média 
deveria ser aumentada se se pretender que apenas 1 em cada 1000 tenha uma 
resistência inferior a 6350 ? 
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Exercício nº5 

Numa empresa trabalham 10000 pessoas. O seu vencimento segue uma distribuição 
normal. Assume-se que metades deles ganham menos de 200 u.m. e que 4% 
ultrapassam 217,5 u.m.. Determine: 

a) a percentagem de trabalhadores ganhando mais de 230 u.m. 

b) o maior vencimento no grupo dos 2.000 trabalhadores piores pagos. 

c) o menor vencimento no grupo dos 10% melhor pagos. 

d) a probabilidade de em 10 trabalhadores seleccionados ao acaso, se encontrar 
6 ganhando mais de 202,5 u.m. 

 

Exercício nº6 

Na empresa XYZ, o montante diário de vendas, em contos, de dois dos seus 
vendedores, A e B, é aleatório e segue distribuição normal N(40;10) e N(30;3), 
respectivamente. Qual a probabilidade de que: 

a) num mês, o vendedor A venda mais de um milhão de escudos ? 

b) num dia, o vendedor B venda mais do que o vendedor A ? 

c) num dia, vendam em conjunto mais do que 100 contos ? 

 

Exercício nº7 

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 ? 

 


