
Gabarito da Lista 6 
(Matéria presente no Capítulo 13 do Gujarati) 

 
 
1-a) O R2 não pode cair quando se acrescentam variáveis ao modelo. 
Portanto, o R2 deve aumentar para o modelo 2. No capítulo 7.8 temos que a 
inclusão de uma variável não altera o SQT, mas reduz ou não altera o SQR. 
Como R2 pode ser escrito como R2=1-(SQR/SQT), então a inclusão da 
variável manterá o R2 ou aumentará (o que, em geral, acontece). 
 
b) Não são viesadas. Os estimadores dos parâmetros são todos não 
tendenciosos e consistentes.  
 
c) Não com relação a viés, mas o problema é que as variâncias estimadas dos 
coeficientes serão maiores e, como consequência.  
 
2-a) Sim, pois a inclusão de variável irrelevante não produz viés. 
 
b) Com relação ao intercepto a resposta é não, pois a omissão de variável 

relevante produz viés no intercepto e E( β̂ 1) ≠ α1. Já com relação à β2, 

depende. Se a variável L2 tiver correlação com L1 então E( β̂ 2) ≠ α3. Mas se 

L2 não tiver correlação com L1, então, não há viés e E( β̂ 2) = α3.  

 
3) Erros de medida na variável dependente e na variável explicativa. Os 
erros de medição da variável dependente não afetam a propriedade da não 
tendenciosidade dos parâmetros, não obstante a variância dos parâmetros 
estimados seja agora maior do que no caso onde não há erros de medição. No 
do erro de medida nas variáveis explicativas, os estimadores são 
tendenciosos e inconsistentes. 
 
4) A saber, o modelo deve atender a parcimônia, identificabilidade, grau de 
ajuste, consistência teórica e poder de previsão Argumentar utilizando esses 
pontos.  
 
5) Cada um deve pensar a respeito. 
 
6 – a) A endogeneidade é importante pois, quando presente em uma dada 
situação, gera estimadores viesados e inconsistentes. Cov (UX) é diferente 
de zero (omissão de variável relevante, erros de medida, simultaneidade). 



b) usar variáveis instrumentais, pois, a partir delas, geram-se estimadores 
consistentes dos parâmetros populacionais. As variáveis instrumentais 
devem satisfazer: cov(zu)=0 e cov(zx) diferente de 0. 
 


