
Exerćıcios Caṕıtulo 1

1.1 Interessa estudar a relação entre a resistência de um determinado tipo de plástico (Y ) e
o tempo que decorre a partir da conclusão do processo de moldagem até ao momento de
medição da resistência (x [horas]). As observações que se seguem foram efectuadas em 12
peças constrúıdas com este plástico, escolhidas aleatoriamente.

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
xi 32 48 72 64 48 16 40 48 48 24 80 56
yi 230 262 323 298 255 199 248 279 267 214 359 305

(a) Represente graficamente as observações e desenhe a recta que, no seu entender, melhor
se ajusta às observações.

(b) Considere um modelo de regressão linear simples para explicar as observações. Ob-
tenha a estimativa dos mı́nimos quadrados dos coeficientes da recta de regressão e
desenhe-a no gráfico.

(c) Calcule o coeficiente de determinação e comente o valor obtido.

(d) Proceda ao teste da hipótese “O coeficiente angular é nulo”. Qual o interesse desta
hipótese?

(e) Calcule o intervalo de confiança a 95% para o valor esperado da resistência obtida 48
horas depois de conclúıda a moldagem. Acha leǵıtimo usar o mesmo procedimento
tratando-se de um peŕıodo de 10 horas em vez de 48 horas? Justifique a sua resposta.

1.2 Da análise do consumo médio de energia por agregado familiar durante 10 dias de um mês
de Inverno numa cidade obtiveram-se os seguintes resultados:

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
xi 15 14 12 14 12 11 11 10 12 13
yi 4.3 4.4 5.3 4.6 5.5 5.9 5.7 6.2 5.2 5.0

X : Temperatura diária média (oC), Y : Consumo médio de energia (kW )

10∑

i=1

xi = 124
10∑

i=1

yi = 52.1
10∑

i=1

xiyi = 637.1

10∑

i=1

x2

i = 1560
10∑

i=1

y2i = 275.13

O modelo de regressão linear simples foi usado para estudar a relação entre o consumo
médio de energia por agregado familiar e a temperatura diária média.

(a) Escreva a equação da recta de regressão estimada e obtenha um intervalo de confiança
a 90% para o verdadeiro valor do declive da recta de regressão.

(b) Qual o valor predito para o consumo médio num dia de temperatura média igual a
10oC? Que responderia se lhe fosse pedida uma predição do consumo médio para um
dia com temperatura média de 20oC?
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1.3 Numa fábrica deseja-se estimar o valor esperado do custo total para produzir um item,
E(Y ), como função do número de unidades produzidas (x). Após um certo peŕıodo de
observação, foi posśıvel obter os dados da tabela seguinte:

i 1 2 3 4 5 6 7
xi 35 75 138 161 199 224 252
yi 81 88 133 165 239 282 343

(a) Admitindo que as variáveis em causa estão relacionadas de acordo com o modelo
Y = αeβxε, determine as estimativas dos parâmetros α e β.

(b) Acha que o custo total de produção do item é significativamente influenciado pelo
número de unidades produzidas? Justifique.

(c) Construa um intervalo de confiança a 95% para α.

1.4 Uma empresa de equipamento informático, vende computadores e procede à sua manu-
tenção e reparação. Os dados seguintes foram recolhidos a partir de 18 chamadas dos
clientes, para procederem à manutenção dos respectivos equipamentos; para cada cha-
mada, x é o número de máquinas servidas e y é o número total de minutos gastos no
serviço.

x 7 6 5 1 5 4 7 3 4
y 97 86 78 10 75 62 101 39 53

x 2 8 5 2 5 7 1 4 5
y 33 118 65 25 71 105 17 49 68

(a) Represente graficamente as observações.

(b) Obtenha a equação de regressão estimada. Represente a recta estimada no gráfico
que construiu na aĺınea (a). Que lhe parece quanto ao ajustamento dessa recta aos
dados? Interprete as estimativas dos parâmetros do modelo.

(c) Estime pontualmente o tempo médio de serviço quando o número de máquinas ser-
vidas for 5 ou 10 e comente os resultados obtidos.

(d) Obtenha os reśıduos ei; existe algum com valor muito exagerado? Calcule a soma
dos quadrados dos reśıduos,

∑
i e

2

i . Qual a relação entre essa soma e a quantidade
Q =

∑
i(yi − β0 − β1xi)

2.

(e) Estime σ2 através de S2 (MST) e σ̂2 (MSE). Comente.

(f) Use um teste t para verificar se o número de máquinas servidas influencia significati-
vamente o tempo de serviço.

(g) O gestor dessa empresa quer propor a seguinte norma: o tempo médio requerido não
deve aumentar mais do que 14 minutos por cada máquina que é servida. Efectue um
teste para decidir se esta norma está já a ser satisfeita pela empresa. Qual é o valor-p
do teste?

(h) Por quanto é que a variação total do número de minutos é reduzida, quando o número
de máquinas é introduzida para análise? Esta é relativamente pequena ou grande?
Obtenha o coeficiente de correlação amostral entre as duas variáveis.
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Exerćıcios Caṕıtulo 2

2.1 Um criminologista resolveu estudar a relação entre a densidade populacional e a taxa de
roubos em cidades de dimensão média dos E.U.A. Para isso, recolheu uma amostra aleatória
de 16 cidades, onde a variável y, taxa de roubos no último ano (número de roubos por 100
000 pessoas), é suposta ser influenciada pela variável x, densidade populacional (número
de pessoas por unidade de área), cujos valores observados se encontram entre 47 e 94.
De acordo com a amostra recolhida obtiveram-se os seguintes resultados, apresentados em
forma matricial:

XTX =

(

16 1118
1118 81452

)

XTy =

(

3220
225869

)

yTy = 649736

Assuma que o modelo de regressão linear simples é apropriado.

(a) Obtenha a equação de regressão estimada.

(b) Estime:

i. A diferença da média da taxa de roubos nas cidades por uma unidade na densi-
dade populacional.

ii. A média da taxa de roubos, no último ano, nas cidades com densidade populaci-
onal igual a 60.

iii. σ2.

(c) Existe ou não uma relação linear entre a taxa de roubo e a densidade populacional?

(d) Teste se β0 = 0 no modelo vigente. Porque é que haverá interesse em testar esta
hipótese?

(e) Construa a tabela de análise de variância e comente-a.

(f) Por quanto é que a variação da taxa de roubo é reduzida quando a densidade da
população é introduzida para análise? Esta redução é relativamente pequena ou
grande?

2.2 Com base na situação apresentada no Exerćıcio 1.4:

(a) Obtenha intervalos de confiança simultâneos para os parâmetros do modelo de re-
gressão, β0 e β1.

(b) Um consultor sugeriu que β0 seria 0 e que β1 seria igual a 14. Baseando-se na aĺınea
anterior comente esta opinião.

(c) Obtenha um intervalo a 90% de confiança para o tempo de serviço médio das chamadas
no qual cinco máquinas foram servidas, e interprete-o.

(d) Obtenha um intervalo a 90% de confiança para o tempo de serviço, referente a uma
nova chamada, na qual cinco máquinas serão servidas, e compare-o com o intervalo
obtido na aĺınea anterior.

(e) Estime por intervalos o número esperado de minutos gastos quando existem 3, 5, e 7
máquinas para serem servidas respectivamente. Comente os intervalos com um único
grau de confiança.
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(f) São requeridos dois serviços de chamadas para manutenção, nos quais as máquinas
para servir são 4 e 7. Uma famı́lia de intervalos de predição para os tempos dis-
pendidos na manutenção relativos a essas chamadas é pretendido a 90% (coeficiente
gobal de confiança). Qual dos procedimentos Scheffé ou Bonferroni, origina melhores
limites? Obtenha os intervalos de confiança simultâneos para o procedimento mais
eficiente.

(g) Assuma que o modelo de regressão linear que passa através da origem é adequado:

i. Obtenha a equação de regressão estimada.

ii. Construa uma estimativa intervalar para o coeficiente de regressão β1, e comente-
a.

iii. Dê uma previsão do tempo médio de serviço de uma nova chamada na qual seis
máquinas serão servidas.

2.3 Na tabela seguinte estão valores referentes ao grau de humidade, y (medida em gr de água
por 100g solo seco) existente em amostras de lodo do estuário do rio Luisiana, extráıdas a
várias profundidades, x (medida em pés).

x 0 5 10 15 20 25 30 35
y 124 78 54 35 30 21 22 18

Assuma que o modelo de regressão linear simples é apropriado.

(a) Represente graficamente os dados e a equação de regressão estimada.

(b) Construa a tabela de análise de variância e efectue o teste em causa.

(c) Aos dados da tabela acima junte os dados da tabela abaixo e teste a adaptabilidade
do modelo. Comente.

x 0 5 10 15 20 25 30 35
y 137 84 50 32 28 24 23 20

2.4 Considere as onze observações da tabela seguinte:

x1 1 4 9 11 3 8 5 10 2 7 6
x2 8 2 -8 -10 6 -6 0 -12 4 -2 -4
y 6 8 1 0 5 3 2 -4 10 -3 5

(a) Supondo que o modelo de regressão linear múltipla de primeira ordem é adequado
para explicação da variável y a partir das variáveis x1 e x2, estime a equação de
regressão.

(b) Através da tabela de análise de variância teste a influência em y das variáveis expli-
cativas.

(c) Calcule o coeficiente de determinação e interprete-o.

(d) Calcule V ar(β̂) e a variância de Ê(Y | x1 = 3, x2 = 5).

(e) Qual a contribuição da variável x2, sabendo que x1 está no modelo?
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Para os cálculos que efectuar use os seguintes resultados:

(XTX)−1 × 28644 =







125188 −24332 −11704
−24332 4840 2354
−11704 2354 1210





 XTy =







33
85
142







2.5 Considere três modelos de regressão onde o número de observações e os valores das variáveis
independentes são os mesmos. Num dos modelos a variável dependente é Y1j, no outro

é Y2j e no terceiro é Y3j = Y1j + Y2j, j = 1, 2, ..., n. Sendo β̂
1
, β̂

2
e β̂

3
os vectores das

estimativas dos parâmetros do primeiro, do segundo e do terceiro modelos de regressão,
respectivamente, prove que β̂

3
= β̂

1
+ β̂

2
.

2.6 Considere o modelo de regressão linear múltipla

Yj = β1x1j + β2x2j + εj , j = 1, 2 . . . , n,

com as suas habituais suposições. Utilizando os dados da tabela a seguir teste a hipótese
H0 : β1 = β2.

y 0 0 1 3 5 3
x1 0 0 0 0 1 1
x2 -1 -1 1 1 0 0

2.7 Para determinar se o efeito da adubação com um determinado fertilizante influencia a
produção de trigo efectuou-se um ensaio que forneceu os seguintes resultados para as
variáveis x (dose de adubo por hectare) e y (produção de trigo por hectare):

x 0 0 1 1 2 2 3 3
y 6 8 16 18 18 20 12 14

(a) Admitindo que a função de produção é uma parábola, determine as estimativas dos
parâmetros dessa função.

(b) Qual a produção média de trigo para uma dose de adubo de 1.5?

(c) Faça, detalhadamente, a construção e interpretação da tabela de análise de variância
associada ao modelo de regressão adoptado em (a).

(d) Calcule o coeficiente de determinação e interprete-o.

(e) Sabendo que a relação entre o preço da dose de adubo e o preço do trigo é igual a 2,
determine a quantidade economicamente óptima de adubo a ser aplicada.

(f) Verifique se o termo quadrático é significativamente importante para a explicação da
produção de trigo.

2.8 Num estudo realizado nos E.U.A. entre 1948 e 1963, foram observadas as variáveis: con-
sumo anual de borracha (y), produto nacional bruto (x1), rendimento per capita (x2) e
ano (x3). Efectue uma análise de regressão múltipla para as variáveis acima mencionadas
a partir dos seguintes dados:
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y x1 x2 x3

0.909 0.984 0.987 1948
1.252 1.078 1.064 1949
0.947 1.061 1.007 1950
1.022 1.013 1.012 1951
1.044 1.028 1.029 1952
0.905 0.969 0.993 1953
1.219 1.057 1.047 1954
0.923 1.001 1.024 1955
1.001 0.996 1.003 1956
0.916 0.972 0.993 1957
1.173 1.046 1.027 1958
0.938 1.004 1.001 1959
0.965 1.004 1.014 1960
1.106 1.049 1.032 1961
1.011 1.023 1.020 1962
1.080 1.035 1.053 1963

2.9 Relativamente ao Exerćıcio 1.4, suponha que os utilizadores do equipamento informático ou
são instituições de ensino (Cliente Académico) ou firmas de negócios (Cliente Comercial).
Um analista da empresa de manutenção deseja ajustar um modelo de regressão que inclua o
número de máquinas servidas e permita estimar o efeito do tipo de cliente (A: Académico;
C: Comercial) no número de minutos gastos no serviço (y). Os dados respeitantes ao
tipo de cliente, correspondentes às 18 observações consideradas no Exerćıcio 1.4, são os
seguintes:

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9
modelo C A C C C A A C C

i 10 11 12 13 14 15 16 17 18
modelo C C A A C A C C C

Assuma que um modelo de regressão do tipo Yi = β0 + β1xi1 + β2xi2 + εi, i = 1, 2, . . . , n é
apropriado.

(a) Qual é o significado dos coeficientes do modelo acima?

(b) Apresente a equação de regressão estimada.

(c) Calcule um intervalo de confiança para o coeficiente associado ao efeito do tipo de
cliente no tempo de serviço.

(d) Porque é que o analista incluiu o número de máquinas servidas no modelo de regressão
quando o interesse é estimar o efeito do tipo de cliente no tempo de serviço?

(e) Represente graficamente os reśıduos versus x1 ∗ x2 e comente.

(f) Adopte agora um modelo do tipo Yi = β0+β1xi1+β2xi2+β3xi1xi2+ εi, i = 1, 2 . . . n,
e obtenha a sua equação de regressão estimada.

(g) Teste se o termo de interacção do modelo pode ser retirado. Comente.
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2.10 Uma fundação cient́ıfica deseja avaliar a relação entre os salários anuais de investigadores
matemáticos (y em milhares de dólares) e um ı́ndice de qualidade das publicações (x1), o
número de anos de experiência (x2) e o ı́ndice de sucesso na obtenção de bolsas (x3). Os da-
dos que se encontram abaixo representam observações de uma amostra de 24 investigadores
matemáticos:

y x1 x2 x3

33.2 3.5 9 6.1
40.3 5.3 20 6.4
38.7 5.1 18 7.4
46.8 5.8 33 6.7
41.4 4.2 31 7.5
37.5 6.0 13 5.9
39.0 6.8 25 6.0
40.7 5.5 30 4.0
30.1 3.1 5 5.8
52.9 7.2 47 8.3
38.2 4.5 25 5.0
31.8 4.9 11 6.4

y x1 x2 x3

43.3 8.0 23 7.6
44.1 6.5 35 7.0
42.8 6.6 39 5.0
33.6 3.7 21 4.4
34.2 6.2 7 5.5
48.0 7.0 40 7.0
38.0 4.0 35 6.0
35.9 4.5 23 3.5
40.4 5.9 33 4.9
36.8 5.6 27 4.3
45.2 4.8 34 8.0
35.1 3.9 15 5.0

Assuma que o modelo de regressão linear de primeira ordem é apropriado para avaliar a
relação acima mencionada.

(a) Identifique algum outlier.

(b) Obtenha os reśıduos eliminados studentizados e identifique eventuais outliers nas ob-
servações de y.

(c) Obtenha DFFITS, DFBETAS e a distância de COOK para as observações extremas
detectadas nas aĺıneas anteriores. O que é que se conclui?
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Exerćıcios Caṕıtulo 3

3.1 Uma fábrica está interessada em investigar o efeito de diferentes designs da embalagem
de um produto novo (marca de cereal) no seu volume de vendas. Dez armazéns, com
aproximadamente igual volume de vendas em peŕıodos anteriores, foram seleccionados
como unidades experimentais e foram completamente aleatorizados por quatro tipos de
designs (tratamentos T1 a T4), tendo-se em seguida registado as vendas num certo peŕıodo
de tempo pré-fixado. Obtiveram- -se os seguintes resultados:

Tratamento Vendas Média Amostral
T1 12 18 y1· = 15
T2 14 12 13 y2· = 13
T3 19 17 21 y3· = 19
T4 24 30 y4· = 27

(a) Será razoável considerar que as variâncias das vendas são iguais para os quatro tra-
tamentos? Justifique analiticamente.

Se não rejeitou a hipótese referida na aĺınea anterior:

(b) Apresente um modelo linear que permita avaliar o efeito do tipo de design no volume
de vendas.

(c) Teste a seguinte hipótese: “Não há efeito do design da embalagem nas vendas desta
marca do cereal”.

(d) Construa um gráfico de linhas que represente as distâncias entre as estimativas dos
valores esperados da variável resposta em cada tratamento.

(e) Construa intervalos de confiança simultâneos para µi com coeficiente de confiança
global de 95%, onde µi é a média de vendas para o tratamento i, i = 1, . . . , 4.

3.2 Numa experiência, cujo objectivo é comparar o efeito de 5 drogas na diminuição da pressão
arterial, foram observados 30 pacientes de um determinado hospital, divididos aleatoria-
mente em 6 grupos de 5: o grupo de controlo recebeu um placebo e os outros receberam,
cada um uma das drogas. Em seguida foi observada a diminuição da pressão arterial (y),
em miĺımetros de mercúrio, em cada indiv́ıduo. Os dados deste estudo encontram-se na
seguinte tabela:

Tratamento yi· s2i·
A 25 17 27 21 15 21 26
B 10 -2 12 4 16 8 50
C 18 8 4 14 6 10 34
D 23 29 25 35 33 29 26
E 11 23 5 17 9 13 50
Controlo 8 -6 6 0 2 2 30

(a) Apresente um modelo linear para a situação em causa, indicando as suas suposições
e restrições.

(b) Avalie a hipótese de homocedasticidade nos tratamentos pelo teste de Hartley.
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(c) A afirmação “Não há efeito do factor.” é consistente com os dados? Considere
MSE=36 e y = 13.83.

(d) Supondo que os tratamentos são distintos, quais os que diferem entre si?

3.3 Certa indústria de tecidos tem uma grande quantidade de máquinas idênticas que produzem
o mesmo tecido. O fabricante acha que as máquinas não têm igual rendimento e resolve
estudar a produção. Para isso selecciona aleatoriamente 5 máquinas das dispońıveis e
verifica a produção dessas máquinas durante 5 dias. Nada mais é suposto influenciar a
produção. Os dados obtidos foram os seguintes (cada valor representa a produção em
metros, por máquina e por dia):

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5
Máquina 1 100 102 105 90 98
Máquina 2 120 115 117 110 115
Máquina 3 80 85 83 82 80
Máquina 4 85 87 85 86 80
Máquina 5 98 99 100 98 100

(a) Escreva um modelo a ser adoptado, classifique-o e diga qual a hipótese de interesse a
ser testada.

(b) Verifique se é significativo dizer que a produção média é igual para todas as máquinas
da fábrica através da tabela ANOVA.

(c) Obtenha estimativas pontuais de σ e σ2
τ .

(d) Estime σ2
τ

(σ2
τ
+σ2)

pontualmente e por um intervalo de 99% de confiança.

3.4 Num estudo sobre o peso de plantas observou-se o efeito da adubação (A) e da irrigação
diária (B) no peso de 12 plantas “idênticas” após 2 meses de crescimento. Os ńıveis destes
2 factores foram presença (1) ou ausência (0) dos mesmos. Os dados obtidos neste estudo
foram os seguintes:

Tratamentos Observações yi· Média geral
A0B0 25 32 27 28 40
A0B1 35 28 33 32
A1B0 41 35 38 38
A1B1 60 67 59 62

(a) Supondo o modelo ANOVA, Yij = µi + εij , onde Yij é o peso referente à j-ésima
observação do tratamento i, i = 1, ..., 4 e j = 1, 2, 3, responda se há uma diferença
significativa entre os tratamentos.

(b) Apresente um modelo ANOVA alternativo ao modelo citado em (a) que permita
avaliar o efeito de interacção entre os factores.

3.5 Foi realizada uma experiência com o objectivo de investigar a posśıvel mudança de com-
portamento do composto tanino (avaliada em unidades convenientes) em função da tem-
peratura de conservação (alta/baixa) e do tempo de armazenamento (até 90 dias), que
forneceu os seguintes dados:

2



Tempo Inicial 30 dias 60 dias 90 dias
20.8 19.7 26.5 27.5 26.5 26.4 26.5 26.9

Alta
18.0 19.5 27.0 26.4 27.0 24.0 25.9 26.3

Temperatura
32.3 34.1 20.8 20.5 16.4 15.7 10.3 9.7

Baixa
30.7 31.8 21.0 20.9 15.9 16.0 7.8 9.8

(a) Descreva um modelo linear para o estudo que inclua a interacção entre os factores e
suas restrições.

(b) Teste as seguintes hipóteses de interesse:

H1: Inexistência de interacção entre tempo e temperatura;

H2: Inexistência de efeito principal de temperatura;

H3: Inexistência de interacção entre os dois primeiros ńıveis de tempo e temperatura.
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