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Terceira Lista de Exerćıcios

ATENÇÃO! Faça as listas de forma que TODAS AS RESPOSTAS sejam DEVIDAMENTE CO-
MENTADAS (passos para se chegar a resposta).

Questão 1

Suponha duas variáveis aleatórias X e Y com a função densidade conjunta fX,Y (x, y) = c(x2 + xy)
definidas no intervalo (0, 1).

1. Ache o valor da constante c para que a função fX,Y (x, y) seja uma função densidade.

2. Calcule a função distribuição conjunta FX,Y (x, y).

3. Calcule as funções densidade marginais de X e de Y, fX(x), fY (y).

4. Calcule as funções distribuição marginais de X e de Y, FX(x), FY (y).

5. Calcule E[X] e Var[X].

6. Calcule a covariância e a correlação entre X e Y.

Questão 2

Considere X e Y duas variáveis aleatórias com P (X = 1) = P (X = −1) = 1/2, P (Y = 1) = P (Y =
−1) = 1/2. Seja c = P (X = 1, Y = 1).

1. Calcule a função probabilidade massa conjunta de X e Y. Você deve apresentar seu resultado
em uma tabela.

2. Calcule a covariância e a correlação entre X e Y.

3. Calcule os valores de c para os quais X e Y são não correlacionadas.

Questão 3

Considere duas tarefas independentes que são executadas em paralelo. O tempo de execução X e
Y das tarefas é uma variável aleatória uniforme definida em (0, tX) e (0, tY ), respectivamente, com
tX ≤ tY .

1. Calcule a probabilidade da tarefa X terminar antes de Y.

2. Calcule a função distribuição da tarefa que termina primeiro.

3. Calcule a função distribuição da tarefa que termina por último.

Questão 4

Carla e Daniel vão se encontrar para almoçar e cada um chegará independentemente do outro. Eles
chegarão em qualquer instante no intervalo entre 12h e 13h. Seja A o número de minutos depois de
12h que Carla chega e B o número de minutos depois de 12h que Daniel chega. Portanto A e B são
variáveis aleatórias uniformes em [0,60].
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1. Calcule a função densidade e a função distribuição conjunta de A e B.

2. Calcule a probabilidade de Carla chegar antes de 12:30h.

3. Calcule a probabilidade de Daniel chegar depois de 12:45h.

4. Você deve resolver os itens abaixo de duas formas: usando os conceitos de probabilidade dados
em aula e graficamente. A resolução gráfica deve ser baseada na área do quadrado [0,60] x
[0,60] que determina todos os posśıveis valores que as variáveis A e B podem assumir. Você deve
calcular no quadrado a área que corresponde ao evento de interesse e a partir dáı a probabilidade
desejada.

5. Calcule a probabilidade de Carla chegar antes de 12:15h e Daniel chegar entre 12:30h e 12:45h.

6. Calcule a probabilidade de Carla chegar 5 minutos antes de Daniel.

Questão 5

Considere um serviço na Internet onde cada usuário pode requisitar músicas. Cada música possui
um tempo de download que depende tanto do tamanho da música como das condições da Internet.
Existem M músicas no sistema, onde M é da ordem de milhões de músicas. O tempo de download
de uma música i pode ser representado por uma variável aleatória exponencial com parâmetro λi,
i = 1, 2, ...M . A probabilidade de um usuário requisitar uma música é pi, i = 1, 2, ...,M ,

∑M
i=1 pi = 1.

1. Calcule a função distribuição do tempo de download de uma música qualquer do sistema.

2. Estime a média, a variância e o desvio padrão do tempo de download de uma música qualquer
do sistema.

3. Você quer estimar o tamanho da cache do seu servidor. Considere que o espaço de armazena-
mento de uma música é proporcional ao tempo de download. Logo, a sua estimativa será baseada
no tempo de download. O seu objetivo é estimar uma cache para armazenar 100 músicas para
servir 100 clientes simultaneamente. Como você estimaria o tamanho da cache? Lembre-se de
considerar alguma variabilidade no tamanho da sua cache.

Questão 6

Considere um sistema onde o tempo de uma tarefa A é uma variável aleatória exponencial X com
parâmetro µ. O tempo de uma tarefa B é uma variável aleatória Y que é função de X, ou seja, Y=3X.

1. Calcule a média do tempo da tarefa B.

2. Calcule a variância do tempo da tarefa B.
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