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1. Resultados do uso do marcador molecular ssr47 em tomate. A banda de 370pb está 

ligado a resistência a geminivirus. 

Carater Aparece a marca Não está a marca 

Plantas Resistentes 220 5 

Plantas Suscetiveis 8 75 

 

a. Probabilidade de obter uma planta falso positivo  

b. Probabilidade de obter uma planta falso negativo  

c. Probabilidade de acertar na seleção utilizando o marcador 

d. Probabilidade de obter uma planta susceptivel utilizando o marcador 

e. Probabilidade de obter  uma planta resistente e com a marca presente 

f. Probabilidade de obter  uma planta resistente ou resistente com marca presente  

g. Probabilidade de obter uma planta suscetivel quando não aparece a marca  

h. Probabilidade de que não apareça a marca dado que as plantas são resistentes 

 

2. (A) Em uma coleta de abóboras no municipio de Manaus, onde era esperado que 80% 

de individuos pertencessem à especie Cucurbita moschata, é tomada uma amostra de 

10 individuos. Calcule as probabilidades de encontrar 0;1; 2;...;10 abóboras da especie 

C. moschata (B) Que valor de x tem a maior probabilidade?. Qual é a probabilidade de 

ter pelo menos 2 especies diferentes a C. moschata? 

3. A média de novas especies de plantas na UFT é 20 a cada 100m. (a) Qual é a 

probabilidade de que em 100 metros não encontre alguma nova especie? (b) Qual é a 

probabilidade de encontrar 20 novas especies em 50m? 

4. Na distribuição z ache a probabilidade à esquerda P(z<z1), direita P(z>z1) e centro 

P(z1<z<z2) dos seguintes valores de z={-3;-2; -1; 0.5; 1.5; 2.5;3.5} 

5. Calcule o valor de z de áreas a direita, esquerda e centro para as seguintes 

probabilidades dadas em porcentagens: 10; 68; 75; 95 e  99.7 

6. (a) Calcule as áreas dos seguintes gráficos 

 

Trabalho 3 
 

Probabilidade 
 

 



 

 

 

 

 

 

Es
ta

tí
st

ic
a 

 

2 

 

 

(b) Calcular os valores de z para os seguintes gráficos 

 

7. Calcule a P (z< -2.575 ou z >2.575); P(z < -1.96 ou z > 1.96) 

8. Defina estimador viesado e distribuição amostral 

9. A altura de árvores de caju tem média populacional de 2,5m e DP populacional  de 30cm 

a. Qual é a probabilidade de encontrar arvores menores a 1,5m 

b. Calcule a probabilidade de encontrar arvores entre 1.5 e 2m 

c. O 90% da população entre que alturas se encontra? 

d. Qual é a probabilidade de encontrar 20 arvores maiores a 3m 

e. Qual é a probabilidade de encontrar 5 arvores entre 2 e 3m 

10. Para os dados de idade (Tabela 1 do trabalho 1) construa o QQ Plot e comente esse 

resultado. 


