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QUESTÃO VALOR MÁXIMO NOTA OBTIDA

1 ou 2 2,0

3 ou 4 2,0

5 ou 6 2,0

7 ou 8 2,0

9 ou 10 2,0

TOTAL 10,0

EXTRAS 2,5

NOTA OBTIDA 10,0

INSTRUÇÕES:

• A PROVA TERÁ DURAÇÃO DE 100 MINUTOS;

• A NOTA OBTIDA É DADA POR MIN{10,0 ;TOTAL+BONUS+EXTRAS}

Anote as questões selecionadas:

1 ou 2 3 ou 4 5 ou 6 7 ou 8 9 ou 10

Obs.: Caso não esteja definida a escolha para um par de questões, será corrigida como questão

escolhida sempre a primeira do par. Por exemplo, se o aluno faz as questões 1 e 2 e não defina sua

escolha, será corrigida a questão 1 valendo 2 pontos e a outra será considerada questão extra e valerá

0,5 pontos.
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Questão 1

Eventos ocorrem de acordo com um processo de Poisson não homogêneo cuja função média é dada

por: m(t) = t2+2t; t ≥ 0. Qual a probabilidade de n eventos ocorrerem entre os tempos t = 4 e t = 5?

Questão 2

Mensagens chegam a um servidor de acordo com um processo de Poisson de taxa 36 por hora.

a) Qual a probabilidade de que chegue pelo menos 1 mensagem no primeiro minuto a esse servidor?

b) Determine a probabilidade de que a quarta mensagem chegue em mais de 3 minutos após a chegada

da terceira mensagem a esse servidor.

Questão 3

A quantidade de tempo que certo tipo de componente funciona antes de falhar é uma variável aleatória

com distribuição exponencial de parâmetro λ. Assim que o componente falha, ele é imediatamente

substitúıdo por outro do mesmo tipo. Se Xi representa o tempo de vida do i-ésimo componente

utilizado, então Sn = Σn
i=1Xi representa o instante da n-ésima falha. A taxa de falhas r a longo prazo

é definida por

r = lim
n→∞

n

Sn
.

Suponha que as variáveis aleatórias Xi, i ≥ 1, sejam independentes.

a) Determine r.

b) A fim de estimar λ verificou-se que num intervalo 90 dias foram utilizados 2160 componentes. Neste

caso, qual seria uma estimativa para λ?

c) Com base no item b) construa um intervalo de confiança a 95% para o estimador λ̂. Interprete o

intervalo obtido.

Questão 4

Numa partida do Goiás pela Copa do Brasil, véıculos chegam ao estacionamento do Estádio Serra

Dourada segundo um processo de Poisson de taxa λ = 100 véıculos por minuto. Calcule a probabili-

dade de se demorar pelo menos 90 segundos até a chegada de 144 véıculos.

Questão 5

Uma seguradora paga prêmios de seguro de vida de acordo com um Processo de Poisson com taxa

λ = 5 por semana. Se o total em dinheiro pago para cada apólice tem distribuição exponencial com

média R$2000, qual a média e a variância do total pago pela seguradora em um peŕıodo de quatro

semanas?
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Questão 6

Carros passam em um ponto da estrada de acordo com um processo de Poisson com intensidade um

por minuto. Se 5% dos carros são Fuscas,

(a) Qual a probabilidade de pelo menos um Fusca passar durante uma determinada hora.

(b) Dado que 10 Fuscas passaram durante uma hora, qual o número esperado de carros que passaram

durante essa hora?

Questão 7

Suponha que um grupo de 6 pessoas está subdividido em ignorantes (pessoas que não sabem da in-

formação) e informantes (pessoas que sabem da informação). Suponha que em cada instante de tempo

ocorre uma interação entre um par destas pessoas, e que cada par posśıvel tem a mesma probabili-

dade de interagir. Se uma das pessoas do par é um informante e a outra é um ignorante, o informante

conta a informação com probabilidade p e neste caso o ignorante vira informante. Em qualquer outra

situação nada acontece. Seja Xn o número de informantes no grupo no n-ésimo instante de tempo.

Determine a matriz de probabilidades de transição da cadeia {Xn}n≥0.

Questão 8

(Equações de Chapman-Kolmogorov) Considere uma Cadeia de Markov homogênea a tempo discreto

com espaço de estados E. Escreva Pn
i,j = P(Xm+n = j|Xm = i). Mostre que

Pm+n
i,j =

∑
k∈E

Pm
i,kP

n
k,j para todo i, j ∈ E.

Questão 9

Um sistema de monitoramento pode ser modelado por uma Cadeia de Markov com 3 estados: 1

(operando), 2 (em stand-by) e 3 (falhado). Sua matriz de transição obtida por histórico é dada por:

P =


0, 7 0, 2 0, 1

0, 6 0, 3 0, 1

0, 8 0, 1 0, 1


Calcule P(X2 = 3|X0 = 1).

Questão 10

A matriz de transição de uma Cadeia de Markov com espaço de estados {1, 2} é dada por

P =

 0, 1 0, 9

0, 6 0, 4


Calcule P(Xn+1 = j|Xn = i).
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