
Lista de Exercícios 5 



1.  Os testes de Ramsey, White e Glejser foram aplicados a um modelo 
econométrico que utilizou uma amostra com 30 observações. Foram 
obtidos os resultados abaixo. Analise: 
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O teste de White resultou em:    

Xu 116,0370,1ˆ 2 +−=

         

7911,02 =R

  

(0,39)     (0,014) 

22 00376,0017,0493,0ˆ XXu +−=

   

878,02 =R

  

(0,62)    (0,055)       (0,0011) 



O teste de Glejser gerou os seguintes resultados:    
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2. O gráfico a seguir representa uma estimação feita com o método 
MQO da função de regressão: despesas de consumo como variável 
dependente e renda como variável explicativa. Os pontos dispersos 
no gráfico representam as observações e a reta representa a 
relação linear obtida através de MQO. a) O que você pode detectar 
nele: multicolinearidade, heterocedasticidade ou autocorrelação dos 
resíduos? b) Descreva a situação que você detectou. c) Como você 
pode resolvê-la para conseguir obter coeficientes BLUE para sua 
estimativa? 

 



3. Utilizando MQO foram obtidos os seguintes resultados: 
 
 
   (29,48)      (0,00064)  (0,013)   (9,01) 
n= 88 e R2=0,672. 
 onde:   preço= preço da casa; 

 tamterr= tamanho do terreno; 
 quantdorm= quantidade de dormitórios; 
 asquad=idade da casa. 
  
  

 
 
 
Na realização de alguns testes foi feita a regressão dos resíduos em 
tamterr, asquad e qtdorm, o que resultou em:        e Fcalc=5,34. 
 
 
Como você pode analisar estes resultados?  

qtdormasquadtamterrçoepr 85,13123,000207,077,21ˆ +++−=
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4. 

Analise. 

n=27 



5. 

Vejamos o comportamento dos  
resíduos num gráfico: 

Analise 



 
6. A partir de 10 observações foi estimado o modelo abaixo: 
 

32 0349,08716,0377,24ˆ XXY −+=

     (16,1325)    (0,314362)     (0,0301) 
 
onde Y= consumo, X2=renda e X3 = riqueza, 
t entre parênteses.  
 
Analise o resultado obtido e faça os testes t a 1 e 5%. 
Aumentando o número de observações para 40 a estimação resultou em: 
 

32 0605,07299,00907,2ˆ XXY ++=

      (0,399518)      (0,121622)     (0,025) 
 
 
Compare o resultado obtido com a estimação acima.  
Analise as diferenças no teste t. Como você explica essa mudança? 


