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1. O tempo T, em minutos, necessário para um operário processar certa peça 

é uma variável aleatória com a seguinte distribuição de robabilidades:  

 

T (tempo) 2    3  4  5  6  7  
 

P (T)  0,1  0,15  0,3  0,2  0,2  0,05  

 

a) Calcule o tempo esperado de processamento;  

b) Obtenha a variância e o desvio padrão do tempo.  

 
 

2. Um chefe de polícia sabe que as probabilidades de 0, 1, 2, 3 ou 4 

ocorrências em um dia são 0,12; 0,25; 0,39; 0,18 e 0,06. Considerando 

desprezível a probabilidade de mais de 4 ocorrências em um dia, quantas 

ocorrências diárias ele pode esperar? Obtenha também o desvio padrão.  

 
3. Considere que um produto pode estar perfeito (B), com defeito leve (DL) 

ou com defeito grave (DG). Seja a seguinte distribuição do lucro (em R$), 

por unidade vendida desse produto:  

 

Produto x Lucro  p(x)  

 
B     6   0,7  

DL     0  0,2  

DG    -2    0,1  

 

 

a) Calcule o valor esperado e a variância do lucro;  
b) Se, com a redução de desperdícios, foi possível aumentar uma unidade no 

lucro de cada unidade do produto, qual é o novo valor esperado e a variância 

do lucro por unidade?  

 

4-Um time X tem 2/3 de probabilidade de vitória sempre que joga. Se X 
jogar cinco partidas, calcule a probabilidade de: 

 

(a) X vencer exatamente três partidas; 

(b) X vencer ao menos uma partida; 

(c) X vencer mais da metade das partidas; 

(d) Calcule a esperança, a variância e o desvio padrão. 



 

5- A probabilidade de um atirador acertar o alvo é 1/3. Se ele atirar seis vezes, 

qual a probabilidade de: 

 
(a) Acertar exatamente dois tiros? 

(b) Não acetar nenhum tiro? 

(c) Calcule a esperança, a variância e o desvio padrão. 

 

6- Se 5% das lâmpadas de certa marca são defeituosas, ache a probabilidade 

de que, numa amostra de 100 lâmpadas, escolhidas ao acaso, tenhamos: 
 

(a) Nenhuma defeituosa; 

(b) Três defeituosas; 

(c) Mais do que uma boa; 

(d) Calcule a esperança, a variância, o desvio padrão e a moda. 


