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Quinta Lista de Exeríios

ATENÇ�O! Para ajudar no treinamento para as provas faça as listas de forma que TODAS

AS RESPOSTAS sejam DEVIDAMENTE COMENTADAS (passos para se hegar a resposta).

Desta forma QUALQUER VARIÁVEL QUE N�O SEJA DADO DO PROBLEMA PRECISA

SER DEFINIDA. Na prova será exigida expliação para se hegar a um resultado.

Questão 1: Gerando números pseudo-aleatórios. Considere o método ongruente

linear para gerar números pseudo-aleatórios. Responda às perguntas abaixo.

• Desreva omo o método funiona.

• Considere os seguintes parâmetros para o método: a = 7, c = 3 e M = 13. Determine a

sequênia de números gerados quando usamos a semente x0 = 5. Qual o tamanho desta

sequênia?

Questão 2: Gerando amostras de variáveis aleatórias. Considere o método da

transformada inversa para gerar números aleatórios.

1. Desreva omo o método funiona. Dia: utilize um grá�o para ajudar sua expliação.

2. Considere a seguinte função densidade de probabilidade:

fX(x) =

{

e2x −∞ < x < 0
e−2x 0 < x < ∞

(a) Calule a função de probabilidade umulativa (P [X ≤ x]) de forma explíita.

(b) Use o método da transformada inversa para determinar omo podemos gerar nú-

meros aleatórios de aordo om esta distribuição.

3. Seja X uma variável aleatória om distribuição de Weibull om parâmetros α e β. A

função de probabilidade umulativa da distribuição de Weibull é dada por:

FX(x) =

{

1 − e−αx
β

aso x ≥ 0
0 aso ontrário

Use o método da transformada inversa para determinar omo podemos gerar números

aleatórios de aordo om esta distribuição.

4. Desreva omo podemos simular o jogar de um dado honesto om seis faes utilizando

o método da transformada inversa. Assuma que voê possui um gerador de números

aleatórios om distribuição uniforme [0, 1]. Apresente seu algoritmo.
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Questão 3: Gerando variáveis aleatórias om distribuição geométria. Seja X o

número de vezes que voê preisa jogar uma moeda até que o resultado seja ara (ontando a

jogada que sai ara). Assuma que sua moeda não é honesta e que a probabilidade do resultado

ser ara é p. Tal número pode ser modelado por uma variável aleatória geométria, om parâ-

metro p. Desreva omo gerar este número a partir da distribuição uniforme [0, 1]. Apresente
um algoritmo para gerar este número. Dia: voê pode utilizar a função de distribuição da

Geométria.

Questão 4: Lei dos Grandes Números. Considere a Lei dos Grandes Números apre-

sentada em aula.

• Informalmente, o que diz esta lei? Formalmente, qual é a de�nição?

• Implemente seu algorimo para jogar um dado (vide questão anterior). Gere 10 amostras

e alule a média amostral. Qual foi o valor obtido? Repita o proedimento utilizando

100 amostras e depois 1000 amostras. Quais foram os valores obtidos? Obtenha o valor

esperado analitiamente e ompare om os valores obtidos.
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