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Para a resolução do e-fólio, aconselha-se que:

• Verifique se o ficheiro que recebeu está correcto. O e-fólio consiste de
2 páginas com 3 problemas e termina com a palavra FIM.

• Como o e-fólio tem um tempo prolongado de resolução, espera-se
que as respostas que enviar estejam leǵıveis, com boa apresentação
e organização. Deve fazer à parte o trabalho auxiliar e enviar ape-
nas uma versão final, ”limpa”. Deve digitalizar a sua resolução de
forma leǵıvel, ou executá-la directamente em formato digital (aceita-
se word, pdf, ou scans em jpeg, png ou tiff - se usar varios ficheiros
envie apenas um arquivo com todos eles, em rar ou zip). Respostas
ileǵıveis não serão cotadas, por isso verifique bem o seu ficheiro antes
de enviar.

• Justifique cuidadosamente todas as suas respostas. Apresente to-
dos os cálculos que julgue necessários para a compreensão do seu
racioćınio.

• Tenha em atenção o prazo de entrega do e-fólio e as indicações para
submeter a resolução disponibilizadas na sala de aulas virtual.

• O e-fólio é um trabalho individual. Pode utilizar recursos externos
(pesquisa online, literatura, etc) mas não pode pedir ajuda a terceiros
nem discutir os problemas com os seus colegas.

Critérios de avaliação e cotação:

• Este e-fólio tem a cotação total de 4 valores, assim distribúıdos: Cada
questão vale 4/3 de valor.



Por favor preencha os seus dados:

• Nome:

• B.I:

• No de Estudante’

• Curso:

GRUPO I

Problema 1. Consideremos que o número k de caras por n lançamentos de
uma moeda segue um modelo binomial X ∼ B(k|n, θ) em que o prior p(θ) é
uma mistura convexa de Betas da forma

p(θ) = (1/3)Beta(5, 5) + (2/3)Beta(5, 2)

Diga qual é a distribuição posterior de θ se observar uma sequência de 4
caras em 10 lançamentos.

Problema 2. O número de novos autores contratados por ano numa certa
editora é uma variável aleatória que segue uma distribuição Poisson de média
θ cuja distribuição a priori é uma Gamma(α = 10, β = 8). Sabendo-se que
nos últimos 7 anos a editora contratou um total de 10 autores determine:

a) A distribuição a posteriori de θ.
b) A estimação de máxima verosimilhança de θ.

Problema 3. Sempre que nos pomos em cima de uma balança obtemos um
valor ligeiramente diferente para o nosso peso. A balança, como todos os
instrumentos de medição, tem um erro de medição associado. Suponhamos
que a minha balança tem as seguintes especificações técnicas: Quando eu lhe
coloco em cima um objecto de peso θ, a probabilidade da balança afirmar que
o peso do objecto é um certo valor X é dada por p(X|θ) = N(θ = X, σ2 = 4).
Ou seja, a balança dá uma leitura centrada no peso correcto, mas com um
erro descrito por uma normal de variância igual a σ2 = 4.

Suponhamos que, por medições feitas no passado recente (por exemplo
noutra balança) eu acredito que a probabilidade de eu pesar θ kilos é dada
por p(θ|I) = N(a = 60, b2 = 4). Ou seja, eu acho que peso perto de 60 Kg,
com uma incerteza dada por uma normal de variância b2 = 4.

Se eu agora me pesar 5 vezes seguidas na minha balança, e obtiver os
resultados x = 60, 62, 59, 62, 61, qual é a distribuição posterior que descreve
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a probabilidade do meu peso ser um certo valor θ? (isto é,calcule p(θ|x =
(60, 62, 59, 62, 61), I). Calcule ainda uma região de credibilidade a 95% para
o valor do meu peso.

FIM
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