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1. A duração da gestação humana é descrita por uma normal com média  = 266 dias e desvio 

padrão  = 11 

a) Entre que durações estão 99,7% de todas as gestações humanas?  

b) Quão curtas são as 2,5% mais curtas de todas as gestações? 

 

RESPOSTA: 

a) entre 233 e 299 

b) inferiores a 244 

 

2. Consideremos uma normal N(,). Calcule as seguintes probabilidades: 

a) P([,  + ]) 

b) P([ - , ]) 

c) P([ + ,  + 2]) 

d) P([ + 2,  + 3]) 

 

3. A distribuição de alturas de homens jovens é uma normal com média 1,77 m e desvio 

padrão 6,4 cm. Esboce a curva normal desta distribuição. 

 

4. A variável X tem distribuição tem distribuição normal com parâmetros  = 100 e  = 100. 

Calcule: 

a) P(X < 115) 

b) P(X  80) 

c) P(|X – 100|  10) 

d) O valor de a tal que P(100 – a  X  100 + a) = 0,95 

 

RESPOSTA: 

a)0,559 

c)0,0797 

 

5. As alturas de 10.000 alunos de um colégio têm distribuição aproximadamente normal, com 

média 170 cm e desvio padrão 5 cm. 

a) Qual o número esperado de alunos com altura superior a 165 cm? 

b) Qual o intervalo simétrico em torno da média que conterá 75% dos alunos? 

 



6. Suponha que as amplitudes de vida de dois aparelhos elétricos, D1 e D2, tenham distribuição 

normal N(42,6) e N(45,3), respectivamente. Se os aparelhos são feitos para serem usados 

por um período de 45 horas, qual aparelho deve ser preferido? E se for por um período de 49 

horas? 

RESPOSTA: N(45,3), N(42,6) 

7. O diâmetro X de rolamentos esféricos produzidos por uma fábrica tem distribuição 

N(0,614;0,0025). O lucro T de cada rolamento depende de seu diâmetro. Assim: 

T = 0,10, se o rolamento for bom (0,61 < X < 0,618) 

T = 0,05, se o rolamento for recuperável (0,608 < X < 0,61) ou (0,618 < X < 0,62) 

T = -0,01, se o rolamento for defeituoso (X < 0,608) ou (X > 0,62). 

Encontre o lucro esperado E(T). 

 

8. Um estudo demonstrou que a demanda por assentos em um vôo que liga duas cidades pode 

ser descrita por uma normal com média 125 e desvio padrão 45. Sabemos que um 727 tem 

148 assentos e o 757 tem 182. 

a) Qual é a probabilidade de que a demanda exceda a capacidade do 727? E a do 757? 

b) Se usarmos o 727 neste trecho, qual a probabilidade de que um ou mais assentos fiquem 

vazios? Responda a mesma pergunta para o 757. 

c) Se usarmos o 727, qual a probabilidade de que mais do que 100 pessoas não consigam 

embarcar? 

RESPOSTA: 

a) 0,305;0,102, c) 0,013 

 

9. Se você pedir a um computador que gere números aleatórios entre 0 e 1, você terá 

observações de uma distribuição uniforme. Na figura abaixo vemos a curva de densidade de 

probabilidades de tal distribuição. Use esta curva para responder as questões abaixo. 

a) Por que a área total sob a curva vale 1? 

b) A curva é simétrica. Qual o valor da média? E da mediana? 

c) Qual o percentual de observações que caem entre 0 e 0,4? 

 

 

 



10. Considere um experimento que consiste no lançamento de dois dados. 

a) Descreva o espaço amostral 

b) Se X é uma variável aleatória que corresponde a soma dos pontos obtidos nos dois 

dados, descreva seu contradomínio 

c) Obtenha a função de probabilidade de X 

d) Encontre a média e a variância de X 

 

11. A variável X tem distribuição binomial com parâmetros n e p. Se E(X) = 12 e Var(X) = 3, 

determine: 

a) n 

b) p 

c) P(X < 12) 

d) P(X  14) 

e) E(Z) e Var(Z), se Z = (X – 12)/3 

f) P(Y  14/16), se Y = X/n 

 

12. Suponhamos que em vôo os motores de um avião falhem com probabilidade de 0,4, 

independentemente. Suponhamos ainda que um avião voa se pelo menos metade de seus 

motores não falha. Nestas condições, um avião quadrimotor deve ser preferido a um 

bimotor? Justifique sua resposta. 

RESPOSTA: BIMOTOR. 

 

13. Considerando a situação do problema anterior, seja p a probabilidade de um motor de avião 

falhar. Determine o intervalo de valores de p que tornam preferível a utilização de um avião 

quadrimotor a um bimotor. 

RESPOSTA: p<1/3 

 

14. Seja a seguinte variável aleatória X ~ N(,). Calcule: 

a) P(X   + 2) 

b) P(|X - |  ) 

c) O número a tal que P( - a  X   + a) = 0,99 

d) O número b tal que P(X > b) = 0,90 

 

15. Um teste de QI foi aplicado a 74 alunos da sétima série de uma escola rural. Os resultados 

têm distribuição aproximadamente normal com média  = 111 e desvio padrão  = 11. Use 
esta distribuição e a regra dos três números para responder às questões abaixo. 

a) Entre que valores de QI se encontram 95% dos alunos? 

b) Qual porcentagem de alunos corresponde àqueles que têm QI maior que 100?  

c) Qual porcentagem dos alunos corresponde àqueles que têm QI maior que 144? 

Nenhum dos alunos da amostra tinha QI tão alto, isto te surpreende? Por que? 

 



 

 

 

 


