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Em todas as questões, apresente todos os cálculos e as justificações necessárias.
Se apresentar apenas o resultado final, ou estiver mal justificado, a resposta será considerada
errada. Nos arredondamentos que efetuar, se nada for dito em contrário, arredonde às
milésimas
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Regra 68, 95, 99.7
Nas questões 3 e 4, use obrigatoriamente a seguinte informação: Se X é uma variável
aleatória normal de valor médio  e desvio padrão , então:
P(-  < X < + )  68,27 %

P(- 2 < X < + 2)  95,45 %

P(- 3 < X < + 3)  99,73%
1) Recentemente, o GAP levou a cabo um inquérito a 200 condutores encartados,
selecionados ao acaso, com o intuito de saber quantos exames de condução realizaram até
ficarem encartados. O número de exames realizados variou entre 1 e 4. Na Tabela, apresentase a informação recolhida.

Escolhem-se, ao acaso, dois dos encartados considerados na Tabela. Seja X a variável
aleatória: «número de encartados que realizaram pelo menos dois exames».
Construa uma tabela de distribuição de probabilidades da variável X, apresentando o valor
das probabilidades na forma de dízima, arredondado às centésimas. Caso proceda a
arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve, no mínimo, três casas decimais.
A partir da tabela obtida, calcule a média e a variância da distribuição, apresentado todos os
cálculos.

2) Num dos muitos sites em que se joga xadrez online, na internet, a entrada de um jogador é
condicionada pelo gestor do site, com probabilidade fixa igual a 0.6 em cada tentativa de
entrada na sala de jogo. Calcule a probabilidade de um candidato conseguir entrar na sala de
jogo apenas à quinta tentativa. Apresente o resultado com 6 casas decimais.

3) O gabinete de apoio ao comércio de Altivo determina, mensalmente, para todos os
estabelecimentos comerciais, um determinado índice. Considere que o índice de cada
estabelecimento comercial é uma variável aleatória com distribuição normal de valor médio 1
e desvio padrão 0,2.
Utilize a regra regra 68, 95, 99.7, indicada no início do enunciado, junto ao formulário.
3.1) Num determinado mês, escolheu-se, ao acaso, um estabelecimento comercial de Altivo.
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Determine a probabilidade de o índice desse estabelecimento pertencer ao intervalo]5 , 5[ e
apresente o resultado na forma de percentagem, com arredondamento às centésimas. Caso
proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve, no mínimo, cinco casas
decimais.
3.2) Noutro mês, escolheram-se, ao acaso, três estabelecimentos comerciais de Altivo.
Determine a probabilidade de apenas dois desses estabelecimentos apresentarem índices
3
pertencentes ao intervalo ]5 , 1[ e apresente o resultado na forma de percentagem, com
arredondamento às centésimas. Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios,
conserve, no mínimo, cinco casas decimais.
4) Nesta questão, utilize a regra 68, 95, 99.7, indicada no início do enunciado, junto ao
formulário. O Sr. Pereira é motorista da empresa PTM. No final do primeiro semestre, feita a
contabilidade da empresa, verificou-se que os gastos diários de cada veículo em portagens
seguem uma distribuição normal com valor médio igual a μ euros e desvio padrão igual a σ
euros. Escolhe-se, aleatoriamente, um dia. A probabilidade de, nesse dia, o gasto em
portagens ser superior a μ+σ é, aproximadamente igual a:
(A) 67,27%

(B) 84,135%

(C) 97,725%

(D)15,865%

Nesta questão, indique apenas a letra correspondente à resposta correta.
5) Sabe-se que a duração de uma aplicação financeira é uma variável aleatória X com
distribuição normal de valor médio igual a μ. Sejam a e b dois números inteiros positivos, tais
que a<μ<b. Na Figura 2, estão representados a curva de Gauss e os números a, μ e b.

Determine o valor de P(a<X<b), sabendo que: P(a<X<μ)=0.18 e P(X<b)=0.75)

6) Numa fábrica de produtos químicos, o número de intoxicações, num certo período de
tempo é uma variável aleatória que segue uma distribuição de Poisson. Por ano, ocorrem em
média 36 intoxicações. Determine a probabilidade de num mês acontecerem duas
intoxicações. (indique todos os cálculos)
7) O comprimento das peças produzidas por uma determinada máquina é uma variável
aleatória contínua que está uniformemente distribuída entre 150 cm e 220 cm.
Qual é a probabilidade de uma peça, escolhida ao acaso, ter comprimento inferior a 2 metros?
8) Num determinado consultório, o tempo de espera, em minutos, entre duas pessoas a serem
atendidas é uma variável aleatória e pode ser representado por um modelo exponencial de
parâmetro λ= 0.05. Calcule a probabilidade de que o tempo de espera entre duas pessoas seja
superior a 20 mas inferior a 25 minutos.
9) Seja U uma variável aleatória com distribuição normal standard, isto é, com média zero e
desvio-padrão igual a 1. Utilizando a tabela da normal, podemos obter o valor de
P(1.5<U<2.5) igual a:
(A) 0.8413

(B) 0.9938

(C) 0.9332

(D) 0.0606

Nesta questão, indique apenas a letra correspondente à resposta correta.

10) Use a tabela da normal para resolver a questão que se segue e apresente todas as
justificações. Se apresentar apenas o resultado final, ou estiver mal justificado, a resposta será
considerada errada. Seja X uma variável aleatória que segue uma distribuição normal de valor
médio igual a 15 e desvio padrão igual a 2. Calcule P(13,2 < X < 17). Apresente o resultado
com 4 casas decimais.

11) O peso X, em gramas, de um certo tipo de peças produzidas numa fábrica é uma variável
aleatória normal com média μ e desvio padrão σ. Sabemos também que a probabilidade de
obtermos uma peça com um peso inferior a 14 gramas é 0.6103 e que μ=σ + 9.84
Determine os valores de μ e de σ, com 4 casas decimais. Apresente todos os cálculos e todas
as justificações. Se apresentar apenas o resultado final, ou estiver mal justificado, a resposta
será considerada errada. Use a tabela da normal para resolver esta questão.
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