
Lista de Exercícios 4 
 
 

1. Considere os dados de 10 trabalhadores expressos na tabela abaixo: 
 

obs X Y 
1 10 11 
2 7 10 
3 10 12 
4 5 6 
5 8 10 
6 8 7 
7 6 9 
8 7 10 
9 9 11 
10 10 10 

 
 

a) Estime os coeficientes de MQO da função de regressão  Y= α+βX+ε e interprete o 
resultado. 

b) Verifique a significância dos coeficientes individualmente. 
c) Encontre o R2 e interprete. 
d) Faça o teste de significância global. 
e) Analise o resultado dos testes desenvolvidos no item b e explique por que a 

regressão sem intercepto poderia melhorar o modelo econométrico. 
f) Estime os coeficientes de MQO da função de regressão  Y= βX+ε e interprete o 

resultado. 
g) Verifique a significância dos coeficientes individualmente da regressão sem 

intercepto. 
h) Encontre o R2 da regressão sem intercepto e interprete. 

 
 

2. Complete a ANOVA abaixo, encontre o R2 e faça o teste F de significância global. 
Interprete o que você encontrou. 

 

 
 
 
 
 

3. Estime os parâmetros da regressão e faça os testes relevantes. Você pode encontrar 
alguma relação entre as duas variáveis? Explique. 

X=horas de trabalho, 
Y=produção 



 
 
 
 
 
 
 
 
4. Considere uma amostra de 20 observações independentes de uma distribuição 

normal com média µ e variância σ2. Suponha que a média amostral seja 5 e a 
variância amostral seja 9.  
a) Monte um intervalo de confiança de 95%; 
b) Suponha que consideramos o problema de testar a seguinte hipótese: H0: µ=7 
contra H1: µ≠7. Utiliza o intervalo de confiança para chegar a uma conclusão. 
c) Construa o intervalo de confiança monocaudal e teste H0: µ=7 contra H1: µ>7 a 
95% de confiança. 
 

5. Uma amostra aleatória de 50 notas de prova acusa média de 75 e desvio padrão de 
10. 
a) Quais os limites de confiança de 95% para estimar a média da população? 
b) Quais os limites de confiança de 90% para estimar a média da população? 

Analise e compare os resultados obtidos. Explique qual a diferença obtida com a 
alteração no nível de significância. 
 

6. Abaixo são fornecidos os resultados de um modelo que utilizou uma amostra de 122 
observações: 

Exâme = 0, 29− 649, 6RAP
              (0,48)      (15,5)          =d-p  
R2 = 0, 4366

 

 
Onde  Exame= pontuação obtida nos exames ao longo do ano;  

RAP= Razão aluno-professor. 
 

a) Analise os resultados obtidos; 
b) Verifique se os parâmetros individuais podem ser iguais a zero; 
c) Você proporia alguma maneira de melhorar a regressão a partir do resultado 

obtido no item b)?; 
d) Se você estimasse a regressão sem intercepto, alteraria a estimativa do 

coeficiente de inclinação? 
e) Estime a regressão sem intercepto e analise sua resposta do item d. 
f) A partir do R2, faça o teste de significância global dos parâmetros. 

7. Suponha que um pesquisador colete 100 dados sobre as casas vendidas em 
determinado bairro no ano passado e obtenha os resultados mostrados abaixo: 

Y X 
2,5 3,3 
2,7 3,3 
2,1 5,6 
1,8 6,8 
2,2 5,6 



p̂reço = 6, 6+ 0, 69Tamanho
               (0,39)       (0,054)             =d-p 
R2 = 0, 71

 

a) Monte dois intervalos de confiança de 95% para o intercepto e o coeficiente de 
inclinação e interprete os resultados obtidos; 
b) Suponha que consideramos o problema de testar a seguinte hipótese: H0: α=7 
contra H1: µ≠7. Utilize o intervalo de confiança para chegar a uma conclusão. 
c) Suponha que consideramos o problema de testar a seguinte hipótese: H0: β=0,5 
contra H1: µ≠0,5. Utilize o intervalo de confiança para chegar a uma conclusão. 
d) Construa o intervalo de confiança monocaudal com 95% de confiança. 
e) Suponha que consideramos o problema de testar a seguinte hipótese: H0: β=1 
contra H1: β>1. Utilize o intervalo de confiança construído no item d para chegar a 
uma conclusão. 
 

8. A tabela abaixo fornece o volume de vendas em uma empresa ao longo do tempo. 
Determine sua taxa de crescimento anual médio. 

Ano Vendas Ano Vendas 

1986 1020 1993 5300 

1987 1200 1994 6640 

1988 1450 1995 7910 

1989 1800 1996 8405 

1990 2550 1997 9870 

1991 3320 1998 11530 

1992 4250 1999 13320 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


