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1. Um pronto socorro médico presta serviços de atendimento a acidentados durante as 24 horas do
dia. Em média, num dia típico, 42 pacientes recorrem aleatoriamente ao atendimento deste pronto
socorro. Um paciente requer em média 25 minutos para receber os primeiros socorros, serviço que
é feito por uma única equipe de pro�ssionais. Assuma que o modelo é de uma �la M/M/1 e efetue
os seguintes cálculos:

(a) a taxa média de chegadas;

(b) a taxa média de atendimentos;

(c) a probabilidade de que, num intervalo de tempo de 1,5 horas, 2 pacientes cheguem ao pronto
socorro;

(d) a probabilidade de que um paciente selecionado aleatoriamente encontre o pronto socorro
desocupado;

(e) o percentual do tempo em que o pronto socorro está ocupado;

(f) se há somente uma sala de espera no pronto socorro, qual é a probabilidade de que pacientes
tenham de esperar no corredor pelo atendimento?

2. Um sistema de atendimento ao cliente de uma pequena empresa comercial é operado por uma pessoa
através de uma central telefônica. As demandas dos clientes ao sistema seguem uma distribuição
de Poisson, com uma taxa média de chegada de 10 solicitações por hora. Os clientes são atendidos
em base FIFO e os clientes que ligam e encontram o sistema ocupado esperam pelo atendimento.
Isto faz com que às vezes existam chamadas em espera, ou seja, forma-se uma �la. O tempo gasto
para atender a um cliente é estimado como exponencialmente distribuído, com um tempo médio de
atendimento de 4 minutos. Determine:

(a) o número médio de usuários no sistema;

(b) o tamanho médio da �la;

(c) o tempo esperado que um cliente deve aguardar na �la;

(d) o tempo médio que um cliente deve �car na loja.

3. Um centro de distribuição de mercadorias distribui seus produtos por intermédio de caminhões que
são carregados em dois postos de carregamento. Os caminhões são carregados à medida que chegam
e às vezes têm de esperar pelo atendimento. Após observações foram colhidos os seguintes dados:
taxa média de chegada de 2 veículos por hora; cada caminhão gasta em média 20 minutos para ser
carregado.

(a) Qual é a probabilidade de que um caminhão ao chegar ao centro de distribuição tenha que
esperar para ser atendido?

(b) Qual é o número médio de caminhões na �la?

(c) Qual é o número esperado de caminhões no sistema?

4. Uma companhia telefônica está planejando instalar cabinas telefônicas em um novo aeroporto. Ela
traçou a norma de que uma pessoa não deve esperar mais que 10% das vezes que ela tentar usar o
telefone nesse sistema. A demanda de uso é estimada como sendo uma distribuição de Poisson com
uma média de 30 usuários por hora. A chamada telefônica tem uma distribuição exponencial com
um tempo médio de 5 minutos. Coloca-se então a questão: quantas cabinas telefônicas devem ser
instaladas?

5. Um sistema computacional de 2 CPUs atende consultas SQL M/M/2 com os seguintes dados:



• Taxa média de chegada: 3 por minuto;

• Cada consulta gasta 15s em média, de processamento;

Responda às seguintes questões:

(a) qual a probabilidade do sistema não estar livre?

(b) qual o tempo médio de espera para a consulta?

6. Um sistema Linux con�gurado como servidor Asterisk recebe chamadas a uma taxa de 20 requisições
por hora. Em média, uma chamada demora 2 minutos. Supondo que tanto as chegadas quanto o
serviço são processos M/M/1, determine:

(a) A taxa média de serviço;

(b) O percentual de tempo que o servidor está ocupado;

(c) O tamanho médio da �la de espera;

(d) A probabilidade da chamada não ter que esperar quando chega.
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