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DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL 
 
1) Uma empresa de turismo faz reservas para a próxima temporada. A empresa sabe que 

10% das pessoas que fazem reservas não comparecem para o embarque. Assim, adota a 
política de fazer reservas para 22 clientes em grupos de viagem de no máximo 20 pessoas. 
Qual a probabilidade de que no próximo grupo: 
a) Algum cliente que fez reserva fique de fora do grupo? 
b) O grupo viaje com 19 pessoas? 
 
2) Um dispositivo eletrônico é composto de 15 componentes  que funcionam 
independentemente, cada um com a mesma probabilidade de falha no período de garantia. 
O dispositivo terá problemas de funcionamento durante a garantia se algum dos seus 
componentes falhar nesse período. 

a) Sabendo-se que 11,35% desses dispositivos têm problemas de funcionamento 
durante a garantia, qual a probabilidade de falha de cada um dos seus componentes 
nesse período? 

b) Qual deveria ser a probabilidade de falha de cada um dos componentes no período 
da garantia para que apenas 3% desses dispositivos tenham problemas de 
funcionamento nesse período? 

 
DISTRIBUIÇÃO POISSON 

 
3) O número de veículos que chegam a posto de pedágio em uma rodovia em um horário 

de pico segue uma distribuição de Poisson, com média 50 veículos por minuto. 
a) Qual a probabilidade de que em um intervalo de 2 segundos cheguem mais do que 

2 veículos ao posto de pedágio? 
b) Dividindo-se um período de 1 minuto em 12 intervalos de 5 segundos, qual a 

probabilidade de que haja pelo menos um desses intervalos de 5 segundos em que 
não chegue nenhum veículo ao posto de pedágio? 

 
4) Uma balsa que faz a travessia de uma represa inicia a viagem quando há 10 carros a 

bordo. A experiência mostra que os carros chegam à balsa independentemente a uma taxa 
média de 7 carros por hora. Calcule a probabilidade de que o tempo entre viagens 
sucessivas da balsa seja de menos de 1 hora. 
 
DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL 
 
5) O tempo (em horas) que uma máquina fica ociosa durante um mês qualquer segue 

uma distribuição exponencial. Sabe-se que a probabilidade de a máquina ficar ociosa por 
mais de 4 horas durante um mês qualquer é 13%.  
a) Qual é o tempo correspondente ao 3o quartil? 
b) Qual é a probabilidade de que o tempo mensal em que a máquina fique ociosa seja de 
no máximo 2 horas em pelo menos 4 dos próximos 6 meses de trabalho? 
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6) O tempo de duração (T, em horas) de um equipamento eletrônico segue uma distribuição 
exponencial. Um cliente comprou 10 unidades deste equipamento e calculou, com o 
Minitab, a probabilidade de no máximo 2 deles  durarem menos do que 5100 horas. O 
resultado é apresentado abaixo: 

 
Sendo assim, qual é a porcentagem dos equipamentos desse tipo que duram entre 5000 
e 7000 horas? 
 
DISTRIBUIÇÃO WEIBULL 
 
7) Suponha que a vida de um disco magnético de armazenamento exposto a gases 
corrosivos tenha uma distribuição de Weibull com α = 0,5 e vida média igual a 600 horas. 

a) Determine a probabilidade de um disco de armazenamento durar no mínimo 500 h. 
b) Determine a probabilidade de um disco de armazenamento falhar antes de 400 h. 
 

DISTRIBUIÇÃO NORMAL 
 
8) A voltagem de saída de uma bateria é normalmente distribuída com média 12V e desvio 

padrão 0,05V. Se as especificações inferior e superior para a voltagem são 11,90V e 12,10V 
respectivamente, pergunta-se: 

a) Qual é a probabilidade de que uma dessas baterias, selecionada aleatoriamente, 
atenda  às especificações de voltagem? 

b) Considerando-se o processo de fabricação das baterias, em quanto deve ser 
reduzida a sua variabilidade para que, em média, apenas uma entre 100 unidades 
não atenda às especificações para voltagem 

 
9) Em uma indústria, o consumo diário de determinada matéria prima segue uma 
distribuição normal, com média 23 toneladas e desvio padrão de 1,5 toneladas. Sabendo-
se que em uma determinada semana o estoque inicial dessa matéria prima é de 120 
toneladas, qual a probabilidade de que esse estoque seja suficiente para o consumo dos 
cinco dias dessa semana? 
 
10) O volume de vendas anual de uma empresa A segue distribuição normal com uma 
venda média de 500,00 unidades monetárias (u.m.). Sabe-se que a probabilidade da 
empresa A ter um volume de vendas anual inferior a 330,80 u.m. é igual a 3%. 
a) Qual a probabilidade do volume de vendas anual da empresa A ficar entre 450,00u.m. e 
700,00u.m.? 
b) Se o volume de vendas anual da empresa A superar o da empresa concorrente em pelo 
menos 20% do valor do volume de vendas anuais da concorrente, os funcionários da 
empresa A recebem um bônus no final do ano. Sabendo-se que o volume de vendas anual 
da empresa concorrente segue uma distribuição normal com média igual a 550,00u.m. e 
desvio padrão igual a 45,07u.m., qual é a probabilidade de os funcionários de A receberem 
o bônus no final do ano? 


