
Estatística - 1o Teste (N2) Duração: 1 hora 30 minutos

Licenciaturas: Economia/Gestão Data: 18 de Abril de 2012

1. Prove as seguintes afirmações:

(a) [] Se C e E são acontecimentos independentes então P (C ∪E) = 1−P (C̄)P (Ē).

(b) [] Se A e B são acontecimentos incompatíveis, então:

P (B|A ∪B) =
P (B)

P (A) + P (B)
.

2. [] Considere uma fila com dez pessoas à espera de serem atendidas numa caixa de
pagamento de um hipermercado. Qual a probabilidade de que três pessoas previamente
especificadas, estejam juntas?

3. Uma caixa contém seis iogurtes dos quais dois estão estragados. Retiram-se ao acaso
e sem reposição três iogurtes.

(a) [] Qual a probabilidade de obter dois iogurtes estragados?

(b) [] Se nas três extracções apenas ocorreu um iogurte estragado, qual a probabili-
dade de ter sido o 3o?

4. Num grupo de 200 estudantes universitários verificou-se que 12 praticam como modali-
dade desportiva basquetebol, 20 praticam voleibol e 4 praticam ambas as modalidades
desportivas. Escolhido um estudante ao acaso, calcule a probabilidade do estudante:

(a) [] Praticar pelo menos uma das modalidades.

(b) [] Praticar voleibol mas não praticar basquetebol.

(c) [] Praticar basquetebol sabendo que não pratica voleibol.
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5. [] Num determinado país decorre uma campanha ambiental. Nessa campanha, os
veículos automóveis são inspeccionados com o objectivo de determinar se têm índices
de poluição (I.P.) acima do permitido por lei em relação a um composto especialmente
perigoso para o ambiente. Sabe-se que:

- 10% dos veículos têm I.P. baixo, 70% têm I.P. médio e os restantes veículos
têm I.P. elevado;

- A inspecção considera aptos 80% e 50% dos veículos com I.P. baixo e médio,
respectivamente;

- 60% dos veículos com I.P. elevado são considerados inaptos.

(a) [] Qual a probabilidade de um veículo inspeccionado ser considerado apto?

(b) [] Foi inspeccionado um veículo que ficou inapto. Qual a probabilidade de ter um
I.P. médio?

6. Admita que, o número de revistas adquiridas, (X), pelos cidadãos de um determinada
cidade e por semana é descrito pela seguinte função de probabilidade:

x 1 2 3 4

f(x) 0.1 0.2 a 0.2

(a) [5] Determine o valor da constante a.
Represente graficamente a função de probabilidade e comente.

(b) [15] Construa a função de distribuição.

(c) [7] Qual é a probabilidade de um cidadão escolhido ao acaso adquirir pelos menos
3 revistas, por semana? Comente.

(d) [13] Sabendo que, um cidadão escolhido ao acaso desta cidade adquiriu no máximo
2 revistas numa semana, qual a probabilidade deste ter comprado exactamente
uma revista?

(e) [15] Em média quantas revistas são adquiridas por cidadão, por semana?
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