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Exerćıcio 1. Seja um processo de Bernoulli comp = 0.3. Calcule:

i) E(N4N8)

ii) E(T8T3|T1,T3)

Exerćıcio 2. Uma loja faz uma pesquisa e descobre que a cada10 fregueses que entram, cerca de
2 compram algo.

O dono da loja, esperando aumentar esta proporção, decide estimular o gerente dando-lhe
uma comiss̃ao diária, da seguinte forma. Tome a razão entre o ńumero de compradores e o total
de clientes quando o total de clientes for100e some com a mesma razão quando o total for200
clientes. Eleve esta soma ao quadrado e multiplique por cem.

Qual é a comiss̃ao esperada para cada dia? O que altera se soubermos que até o500 cliente
apenas cinco compraram algo?

Exerćıcio 3. Seja um processo de Poisson com taxaλ = 0.3. Calcule:

i) P(N3,2 > 1) ii) E(N4,2N8,1)

iii) E(T8T3|T1,T3) iv) E(N4,2N8,1|N3,1)

Exerćıcio 4. Em um porto chegam navios de duas rotas, uma vinda da Europa e outra vinda da
Ásia. Assuma que estas chegadas ocorrem de acordo com um processo de Poisson, e que a média
de chegadas da Europáe de um navio por hora e dáAsia de dois navios por hora.

Cada navio vindo da Europa tem 1, 2 ou 3 contêiners, na proporç̃ao1/5, 2/5 e2/5 respectiva-
mente. Cada navio vindo dáAsia tem 1 ou 3 contêiners, na proporç̃ao4/5 e1/5 respectivamente.

Qual é o ńumero esperado de navios que chegam em um dia de operação do porto? Quaĺe o
número esperado de contâiners? Quaĺe a probabilidade de que, em uma hora, o número de navios
chegando com três cont̂ainers seja menor que 3?

Exerćıcio 5. Em uma localidade, o ńumero de telefonemas ocorre de acordo com um processo de
Poisson com taxa variável no tempo,

λ(t) = 500+100sin
( t

2π
)

sendot em “dias”. Qual é o valor esperado do número de chamadas em um dia? ObtenhaE(Nt).

Exerćıcio 6. Uma cadeia de Markov́e caracterizada pela seguinte matriz de probabilidade de
transiç̃ao: [

.5 .5

.1 .9

]

ConsidereS= {1,2} Pergunta-se: (i) se no instanten = 1 a cadeia encontra-se no estado1, qualé
a probabilidade dela se encontrar em1 no instanten= 5? (ii) se no instanten= 1 o estado assumir
qualquer valor emSde forma equiprov́avel, qualé a distribuiç̃ao emn = 10?

Exerćıcio 7. Uma loja tem dois departamentos, o “A” e o “B”. Os clientes chegam de acordo com
um processo de Poisson com taxaλ = 10[h−1]. Após entrarem na loja,30%dos clientes ṽao para
“A” e o restante vai para “B”.

O gerente decide fazer uma brincadeira: em um certo dia, se o número de clientes em “A” se
igualar ao em “B” até a d́ecima chegada de clientes, então os funciońarios recebem um prêmio.

Qual é a probabilidade de os funcionários ganharem? Obs: use cadeia de Markov.


