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ASSUNTO:  Modelos de probabilidade: discretos e contínuos

FICHA DE TRABALHO N.O 10

NOME: ___________________________________________________________________________________________________  TURMA: ______________  N.O: ________

1. Na ponte Vasco da Gama, o número de automóveis (em centenas) que a atravessam, por minuto, é uma variá-

vel aleatória que tem distribuição de Poisson com parâmetro  λ = 3,2 

1.1Determine o número médio de automóveis que atravessam a ponte Vasco da Gama por minuto.

1.2Qual é a probabilidade que, em determinado minuto, a ponte Vasco da Gama seja atravessada por:

1.2.1Nenhum automóvel?

1.2.2 100 automóveis?

1.2.3 400 automóveis?

1.3Determine o número médio de automóveis que atravessam a ponte Vasco da Gama, por hora.

2. Numa fábrica de produtos químicos, o número de intoxicações, num certo período de tempo, é uma variável

aleatória que segue uma distribuição de Poisson. Sabe-se que a probabilidade de não haver intoxicações em

determinado mês é, aproximadamente, 0,135.

2.1Qual é o número médio de intoxicações por mês?

2.2 Determine a probabilidade de acontecerem mais do que duas intoxicações num mesmo mês.

2.3Qual é a probabilidade de, num ano, haver apenas três intoxicações?

3. Numa linha de montagem de monitores de computadores, a probabilidade de um monitor chegar ao fim da

montagem com defeito é igual a 0,012.

3.1 Determine o número médio de monitores que chegam ao fim da linha de montagem com algum defeito.

3.2 Calcule a probabilidade de, em determinado dia, o primeiro monitor a chegar ao fim da linha de monta-

gem com algum defeito seja:

3.2.1O terceiro.

3.2.2O décimo.

4. O peso de um pão de centeio especial confecionado na padaria Brites Almeida é uma variável aleatória que

varia uniformemente entre 940 gramas e 1076 gramas.

4.1Qual é o peso médio de um desses pães de centeio?
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4.2 Calcule a probabilidade de, escolhido ao acaso um desses pães de centeio especiais, ele tenha um peso:

4.2.1 Superior a 1 quilograma.

4.2.2 Inferior a 900 gramas.

4.2.3 Superior a 990 gramas, mas inferior a 1,015 quilogramas.

5. O tempo de vida, em meses, de uma lâmpada fluorescente da marca Ofuscante é uma variável aleatória que

segue uma distribuição exponencial. Sabe-se que o número médio de duração deste tipo de lâmpadas é de 

25 meses.

5.1Determine o parâmetro da distribuição.

5.2 Calcule a probabilidade de uma destas lâmpadas fluorescentes, escolhida ao acaso, ter uma duração:

5.2.1 Superior a dois anos.

5.2.2 Inferior a um ano e meio.

5.2.3 Entre 2  e  3 anos. 

6. Numa central de táxis, o tempo de espera entre dois clientes, em minutos, é aleatório e pode ser distribuído

de forma exponencial com parâmetro  λ = 0,25

6.1Determine o tempo médio de espera entre dois clientes?

6.2 Calcule a probabilidade de que o taxista que se encontra no início da fila tenha de aguardar pelo cliente

seguinte:

6.2.1Mais de 5 minutos.

6.2.2Menos de 2 minutos.

6.2.3 Entre 3,5 e 4,7 minutos. 

7. Numa fábrica de brinquedos, estima-se que 3% dos brinquedos têm defeito. Num lote de 40 brinquedos, qual

a probabilidade de que:

7.1 Estejam todos bons?

7.2 Estejam todos com defeito?

7.3Não haja mais do que um com defeito?

8. Considere que 5% dos alunos de uma turma não praticam desporto. Escolhendo 15 alunos da turma ao acaso, 

qual é a probabilidade (em percentagem com 2 c.d.) de que  dos alunos não pratiquem desporto?
1

}}

3

Matemática Aplicada às Ciências Sociais, 11.o ano –       TEXTO


