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2ª Prova  de Probabilidade  

22/06/2015 
 

Nome:_________________________________ 

N º USP:_____________ 

 

 

Atenção: 

 

ESTA PROVA CONTÉM 5 QUESTÕES. 
 

 A prova tem duração de 100 minutos; não haverá tempo adicional. 

 O aluno deve comprovar sua identidade com documento oficial. 

 Alunos só podem sair da sala de prova 60 minutos após o início da 

prova. 

 Não é permitido o uso de calculadoras. Deixe resultados indicados (e.g. 

frações,   , etc). 

 Não é permitido o uso de telefones celulares ou equipamentos móveis 

similares. Esses equipamentos deverão ser colocados na frente da sala. 

 É permitido o uso de um formulário ( uma única folha A4) com 

fórmulas relacionadas à disciplina (não podem ser incluídos exemplos 

nem exercícios resolvidos). Nessa folha deverá constar nome e número 

USP do aluno, e a mesma será entregue com a prova. 
 

 

Boa Prova! 
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Questão 1 (valor 1,5)  

Uma faculdade de administração verificou, com base em sua experiência ao longo dos 

anos, que 1/3 dos alunos ingressantes concluem o curso. Com base nessa hipótese 

aprova 450 alunos no vestibular, pois considera que o número ideal de alunos numa 

turma seja 150 alunos. Calcule a probabilidade de que mais de 160 dos 450 ingressantes 

conclua o curso.  

 

Atenção: você deve necessariamente obter um número como resposta; não serão 

consideradas apenas expressões de cálculo. 

 

 

Resposta: 

 0,1587 (sem correção de continuidade) 

 0,1469 (com correção de continuidade) 
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Questão 2 (valor 2,0)  

a) O número de quilômetros que um carro pode rodar sem que a bateria 

descarregue possui distribuição exponencial com valor esperado 10.000km.  

Suponha que uma viagem de 5.000km será feita. Qual a probabilidade de que 

seja necessário trocar esta bateria durante a viagem, dado que a bateria foi usada 

por 1.000 quilômetros antes do início da viagem? 

 

b) Qual seria essa probabilidade se a distribuição de probabilidade fosse uniforme 

no intervalo [3000;7000]?  

 

 

Resposta: 

 

a) 1 - exp(-1/2) 

b) 3/4 
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Questão 3 (valor 2,0) 

Um equipamento tem tempo de vida T com distribuição normal, valor esperado de 40 

horas e desvio padrão 10 horas. Considere um conjunto desses equipamentos, e suponha 

que os tempos de vida dos equipamentos são variáveis independentes. Suponha que um 

equipamento é instalado e usado até falhar, quando é então substituído por um novo. 

 

a) Você compra 5 equipamentos, cada um ao custo de $100,00. Se os dois primeiros 

equipamentos utilizados durarem menos que 20 horas, o fornecedor lhe devolve o valor 

total pago ($500,00).  Qual é a receita esperada do fornecedor? 

 

b) Assumindo que há 25 equipamentos em estoque, qual a probabilidade de se  possa 

obter um tempo de vida total superior a 1100 horas? 

 

Nota: nessa questão, arredonde resultados intermediários na quarta casa decimal. 

 

 

Resposta: 

 

a) 500 * (1 - 0,0228^2) 

b) 0,0228 
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Questão 4 (valor 3,0)  

 

Uma loja de automóveis de luxo tem a seguinte função de probabilidade do número de 

vendas por semana: 

 

x 0 1 2 3 

P(X=x) 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

Considere um conjunto de N pessoas em que todas compraram automóveis. Para cada 

uma dessas pessoas que comprou automóvel, considere ainda o evento ``a pessoa 

comprou blindagem”. Suponha que esses N eventos sejam independentes (dado que as 

N pessoas compraram automóveis). Suponha também que a probabilidade de uma 

pessoa comprar blindagem, dado que ela pertence ao grupo de pessoas que comprou 

automóvel, é 0.60.  

 

Seja Y o número de compradores em uma semana que solicitaram blindagens.  

 

a) Determine a distribuição conjunta de X e Y   

 

b) Determine P(X>Y) 

 

c) Determine a função de probabilidade marginal de Y 

 

 

Resposta: 

 

a) P(X=0, Y=0) = 0,25  ;  P(X=1, Y=0) = 0,1  ;  P(X=2, Y=0) = 0,04  ;  P(X=3, Y=0) = 0,016 ; 

 P(X=1, Y=1) = 0,15  ;  P(X=2, Y=1) = 0,12  ;  P(X=3, Y=1) = 0,072 ; 

 P(X=2, Y=2) = 0,09  ;  P(X=3, Y=2) = 0,108 ; 

 P(X=3, Y=3) = 0,054. 

 

b) 0,456 

 

c) P(Y=0) = 0,406 ; P(Y=1) = 0,342 ; P(Y=2) = 0,198 ; P(Y=3) = 0,054. 
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Questão 5 (valor 1,5)  

a) O número de bactérias coliformes no rio Santa Genoveva, no estado do 

Maranhão, é aleatoriamente distribuído com concentração esperada de 1 por 

20cc de água e distribuição de Poisson. Retira-se um tubo contendo 10cc de 

água. Qual a probabilidade de encontrar exatamente duas bactérias coliformes?  

 

b) No rio São Severino, em Recife,  a concentração esperada é de 6 bactérias por 

30 cc de água. Suponha que as concentrações são variáveis independentes. Você 

retira um tubo de 15 cc de água do rio São Severino e um de 10 cc do rio Santa 

Genoveva. Qual a probabilidade de haver exatamente 2 bactérias coliformes nos 

25 cc de água coletados?  

 

 

Resposta: 

 

a) exp(-1/2) / 8 

 

b) 6,125 * exp(-3,5) 

 
 


