
 
Estatística	

Lista	de	Exercícios	–	Distribuição	Normal	-	PONTUADA	
01) Uma população normal tem média 40 e desvio-padrão 3. Determine os valores da população 

correspondentes aos seguintes de Z: 
a) 0,10 b) 2,00 c) 0,75 d) -3,00 e) -2,53 

 
02) Uma distribuição normal de eixos tem um diâmetro médio de 50 mm e desvio padrão igual à 5 mm. 

Que percentagem de eixos tem diâmetro entre 40 e 50? 
 
03) Supõe-se que a vida média de um circuito eletrônico tenha uma distribuição normal com média de 

50.000 horas e desvio-padrão de 8.000 horas. Qual a probabilidade de um circuito escolhido ao 
acaso durar mais de 55.000 horas? 

 
04) O gerente da Loja Consul do “Shopping do Vale do Aço” fez uma coleta aleatória do tempo de 

permanência de clientes na fila de pagamento e descobriu que o tempo médio é igual á 6 minutos e 
o desvio-padrão igual a 1 minuto. Para diminuir a ansiedade de seus clientes na fila, ele deseja 
dispor um quadro indicativo com o tempo previsto para o atendimento. Supondo que estes tempos 
tenha uma distribuição normal, se for disposto que o tempo de atendimento será de 8 minutos, qual 
a percentagem máxima de clientes que poderão reclamar com o gerente? 

 
05) Uma pesquisa com 100 pessoas mediu o tempo de reação para frear um carro em milisegundos. O 

valor médio obtido foi de 180ms com desvio padrão de 50ms. Considerando que o tempo de reação 
é normalmente distribuído, qual é a probabilidade de uma pessoa que tenha tempo de reação 
menor que 80ms? 

 
06) Pesquisas mostram que o percentual de gênios na população obedece uma curva normal com 

média de QI = 100 e desvio padrão de 15. Qual a probabilidade de encontramos pessoas com QI 
superior a 140 em uma população? 

 
07) Uma fábrica de cimentos necessita encher sacos com peso médio de 50kg. No entanto, a massa é 

normalmente distribuída com desvio padrão de 2kg. Selecionando-se um saco de cimento 
aleatoriamente, qual a probabilidade de que ele tenha massa menor que 40kg? 

 
08) Em uma fábrica, um grande lote de resistores possui resistência elétrica normalmente distribuída 

com valor médio de 40 ohms e desvio padrão de 2 ohm. Qual a probabilidade de encontrarmos um 
resistor com resistência maior que 45 ohms? 

 
09) O engenheiro de uma fábrica de motores elétricos sabe que a vida média dos equipamentos 

produzidos é de 10 anos com desvio padrão de 2 anos. Os motores com defeito são trocados se 
estiverem na garantia. Se a fabrica quiser trocar somente 3% dos motores que apresentarem 
defeito, qual deve ser o tempo de garantia? 

 
 
 


