
Lista de Exercícios 3 
 

1) Suponha que, numa regressão para analisar a variação do preço de imóvel (medido 
em 1000 reais), levamos em conta: 

• a área do mesmo, 
•  um índice que mede a qualidade dos serviços disponíveis no bairro 
•  e o padrão de construção do imóvel (se padrão baixo, médio ou alto).  

 
Apresente a função de regressão para estimar os parâmetros de mínimos quadrados. 

 
 

 
2) Foi desenvolvido um modelo com amostra de 35 observações cujos resultados da 

regressão por MQO são apresentados a seguir. Analise esse exercício econométrico 
através dos testes de significância individual dos parâmetros, significância global 
dos parâmetros e coeficiente de determinação. 

 

 

 
 

 
 

3) Assinale V ou F  e justifique sua resposta. 
 
a) se os resíduos não forem normais, os testes de hipótese não serão válidos para 

qualquer tamanho de amostra. 
b) Numa regressão Yi= α + βXi + ε, o signifiado de β é a elasticidade. 
c) O modelo log-linear serve para encontrar taxas de crescimento. 
d) Se a reta verdadeira passa pela origem, a estimação sem o intercepto fornecerá 

estimadores mais precisos para β. 
e) O teste F para a regressão múltipla tem as seguintes hipóteses: 
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f) Se aumentarmos o número de variáveis explicativas , o 2R  nunca será menor. 
g) Se as variáveis independentes Xi forem fixas, o estimador de β não será viesado. 

Entre parênteses estão os 
desvios-padrão. 



h) Numa regressão iiii XXY εββα +++= 2211 , se ερ += +1ii uu ainda assim é 
possível obter estimativas para β1 e β2. 

i) Com o teste de Durbin-Watson sempre é possível testar autocorrelação, desde que os 
erros sigam um processo do tipo AR(1).  

 
4) Verifique a existência de autocorrelação dos resíduos. Apresente as consequências 

para a estimação por MQO da existência de autocorrelação. 
 

Ano/trimestre Resíduo ( ε̂t ) tε̂ - tε̂ -1 
1994/3 53,70998  
1994/4 35,5651 -18,1449 
1995/1 1,650302 -33,9148 
1995/2 -2,749784 -4,4001 
1995/3 11,03363 13,7834 
1995/4 29,46273 18,4291 
1996/1 22,76477 -6,6980 
1996/2 6,169411 -16,5954 
1996/3 13,45369 7,2843 
1996/4 -15,95001 -29,4037 
1997/1 -1703318 -1,0832 
1997/2 -17,4254 -0,3922 
1997/3 16,61218 34,0376 
1997/4 5,658172 -10,9540 
1998/1 -19,24033 -24,8985 
1998/2 -38,23569 -18,9954 
1998/3 -1761792 20,6178 
1998/4 -15,24308 2,3748 
1999/1 -16,47469 -1,2316 
1999/2 -27,67209 -11,1974 
1999/3 -43,11902 -15,4469 
1999/4 -36,8349 6,2841 
2000/1 -38,37869 -1,5438 
2000/2 -19,08129 19,2974 
2000/3 6,654957 25,7362 
2000/4 30,81596 24,1610 
2001/1 27,88971 -2,9263 
2001/2 28,10134 0,2116 
2001/3 28,16974 0,0684 
2001/4 7,344423 -20,8253 

 
7) Digamos que estamos indecisos se acrescentamos X1 e/ou X2 num modelo. Analise os 
dados apresentados a seguir e apresente a melhor solução para essa dúvida. 
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8) Os resultados obtidos numa regressão com 40 observações foram: 
 
Ŷ  = -3,938   +   1,451 X1   +   0,384 X2  
 (0,237    (0,083)      (0,048)   desvio-padrão  
 
 
 
a) Analise o modelo (as estimativas obtidas e o coeficiente de determinação). 
b) Faça os teste t e F. 
c) Faça o teste de Durbin Watson. 
d) Interprete o resultado obtido no DW. Caso encontre autocorrelação, mostre duas 
maneiras para solucionar o problema apresentando as funções de regressão que poderiam 
ser estimadas.  
 
9) Ao estimar os modelos a seguir obtivemos os seguintes coeficientes de correlação: 

 
a) 33221 XXY βββ ++= +u 

=ρ 0,8 
n= 20 

 
Faça o teste de Durbin Watson e interprete o resultado obtido. 
 

10) Analise os resultados obtidos com as regressões a seguir e teste se houve quebra 
estrutural devido à 2ª Guerra Mundial.  
 

 
 

R2=0,9946 DW=0,88 

b) IWRC 433221 γγγγ +++= +u 

=ρ 0,9 
n=10 



 
 

 
 
  


