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Exercício 1 (2.9 do Wooldridge 4ed - Modificado) 
A função linear de consumo é dada por: 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝛽! + 𝛽!𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 + 𝑢 
em que 𝛽! é interpretado como a Propensão Marginal a Consumir (PMC). Também 
podemos definir a Propensão Média a Consumir (PMéC) como: 

𝑃𝑀é𝐶 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎  

Usando observações de consumo e renda (ambos medidos em dólares por ano) de 100 
famílias, a função linear de consumo estimada foi: 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = −124,84+ 0,853𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 
𝑛 = 100            𝑅! = 0,692 

a) Qual a interpretação do intercepto deste modelo? Comente sobre o sinal e a 
magnitude. 

b) Qual o valor previsto para o nível de consumo em dólares de uma família que 
ganha 30 mil dólares por ano? 

c) Em um gráfico com a variável renda no eixo das abcissas, desenhe a função 
da PMC e da PMéC. Comente. 

 
 
 
 
 
 
Exercício 2 (2.3 do Wooldridge 4ed) 
Seja kids o número de filhos e educ o número de anos de escolaridade de uma mulher. 
Um modelo simples que relaciona fertilidade com os anos de estudo é: 

𝑘𝑖𝑑𝑠 = 𝛽! + 𝛽!𝑒𝑑𝑢𝑐 + 𝑢 
em que 𝑢 é o erro não observado. 

a) Que tipo de fatores se encontram dentro do termo 𝑢? É provável que algum 
deles tenha correlação com educ? 

b) O modelo de regressão linear simples consegue identificar o efeito ceteris 
paribus dos anos de escolaridade sobre fertilidade? Explique. 

 
 
 
 
 
 
 



Exercício 3 
A Heritage Foundation divulga no início de todo ano o Índice de Liberdade 
Econômica (ILE). Ele é composto por 10 sub-índices, cada um sobre um aspecto 
econômico diferente e é calculado para quase todos os países do mundo. A base de 
dados liberdade_economica.wf1 contém os valores de 2014 deste índice e outras 
variáveis macroeconômicas para diversos países. As que serão usadas nesse exercício 
são: 
 

• Ile: Índice de Liberdade Econômica. 
• Nome: Nome do país. 
• Regiao: Região do mundo em que o país está. 
• Pibpc: PIB per capita (em dólares). 

Os itens a seguir devem ser resolvidos com ajuda do software Eviews. 
 

a) Faça um histograma da variável pibpc utilizando toda a amostra e comente. 
b) Faça um histograma da variável pibpc separando a amostra de países por 

região e comente. 
c) Faça um gráfico de dispersão colocando pibpc no eixo das ordenadas e ile no 

eixo das abcissas. Você acredita que esta relação tem algum fundamento 
econômico? Explique. 

d) Gere a série do log do PIB per capita e faça um gráfico de dispersão colocando 
o log de pibpc no eixo das ordenadas e ile no eixo das abcissas. Comente. 

e) Estime um modelo de regressão linear simples usando pibpc como variável 
dependente e ile como variável explicativa. Interprete o coeficiente estimado 
associado à variável ile e comente sobre o ajuste do modelo. 

f) Estime um modelo de regressão linear simples usando log(pibpc) como 
variável dependente e ile como variável explicativa. Interprete o coeficiente 
estimado associado à variável ile e comente sobre o ajuste do modelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Exercício 4 (Prova Intermediária de 2012-2) 
A senhora Kelly Venê, tem interesse na estimação do parâmetro do seguinte modelo 
de regressão linear: 

𝑦! =   𝛽! + 𝜀!   ,      𝑖 = 1, 2, 3,… , 25 
em que, 𝑦! é nota na Prova Intermediária de Estatística II do i-ésimo aluno da amostra 
e 𝜀! é termo de erro estocástico associado à equação de interesse do i-ésimo aluno da 
amostra, que por sua vez é normalmente distribuído com média zero e variância 𝜎!. 
Do exposto: 
 
a) Justificando matematicamente a sua resposta, encontre o estimador de mínimos 
quadrados ordinários (MQO) para o parâmetro β1 . Ainda, em termos do problema, 
interprete o resultado obtido encontrado.  
 
b) O estimador de MQO, obtido em (a), para o parâmetro de interesse é não viesado? 
Justifique matematicamente a sua resposta, deixando bem clara, em cada passagem, a 
suposição utilizada.  
 
c) Deixando bem clara a suposição utilizada, em cada passagem, encontre a variância 
do estimador de MQO do parâmetro de interesse.  
 
d) Levando-se em consideração o que a senhora Venê objetiva estudar, calcule o 
coeficiente de determinação do modelo e interprete o resultado.  
 
e) A senhora Venê desconfia que β1> 5 . Assim, desenvolva um teste de hipóteses que 
seja capaz de avaliar se a desconfiança da senhora Kelly procede ou não. Admita que, 
para a amostra de interesse, 𝛽! = 5,6 e SSR = 120. Ainda, não se esqueça de deixar 
bem claro: (i) a hipótese nula e a hipótese alternativa deste teste; (ii) todo o 
desenvolvimento até chegar na estatística adequada para o teste de interesse; (iii) a 
regra de decisão e (iv) a conclusão, em termos do problema. Adote um nível de 
significância de 5%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercício 5 (2.4 do Heij - Modificado) 
Considere o modelo de regressão linear simples sem intercepto: 

𝑦! = 𝛽𝑥! + 𝜀! 
a) Encontre o estimador de mínimos quadrados,  𝛽. 
b) Encontre a esperança e a variância deste estimador. Deixe claro em cada 

passagem as suposições utilizadas. 
 
 
Exercício 6 
A consultoria Martins, Ribeiro e Associados foi contratada para fazer um estudo sobre 
os determinantes dos salários dos dirigentes de empresas. Com tal objetivo, uma 
amostra de 177 empresas foi reunida, das quais se obteve uma série de informações 
relacionadas com o perfil pessoal do dirigente e com a performance financeira da 
empresa. No arquivo ceosal.wf1 estão disponíveis as informações levantadas pela 
consultoria.  
 
Salary: salário do CEO (em milhares de dólares) 
Sales: vendas da empresa em 1990 (em milhões de unidades) 
Profmarg: margem de lucro da empresa (como proporção das vendas) 
Profits: lucro da empresa em 1990 (em milhões de dólares) 
Mktval: valor de mercado da empresa em 1990 (em milhões de dólares) 
Ceoten: tempo como CEO daquela empresa (em anos) 
Comten: tempo como funcionário daquela empresa (em anos) 
Age: idade (em anos) 
 

a) O consultor sugeriu, primeiramente, estimar um modelo de regressão linear 
que relacione o salário do CEO com o lucro da empresa. Estime o modelo 
proposto e interprete.  

b) Obtenha o coeficiente de determinação. Interprete. 
c) Os parâmetros estimados do modelo são significantes, supondo γ = 0,95? 

Descreva formalmente os testes e conclua das seguintes formas: (i) intervalo 
de confiança; (ii) teste t; (iii) p-valor. 

d) Você consegue detectar algum problema que o faça desconfiar dos resultados 
obtidos nos itens anteriores?  

e) Você consegue estimar um modelo que relacione o log do salário do CEO com 
o log do lucro da empresa? Qual parece ser o problema? 

f) Estime um modelo que relacione o log dos salários com o log das vendas. 
Interprete os resultados.  

g) O parâmetro β1 um modelo log-log pode ser interpretado como a elasticidade 
entre y e x. Esta interpretação faz sentido neste caso? Utilize o teste t para 
verificar se β1 = 1.  

h) O consultor decidiu utilizar o coeficiente de determinação como critério de 
escolha entre os dois modelos estimados para explicar os salários médios dos 
CEOs. Você também adotaria a mesma abordagem? Justifique. 



Exercício 7 
A consultoria Martins, Ribeiro e Associados foi contratada por uma empresa 
americana para fazer uma análise econométrica que objetiva verificar se as vendas 
(em milhares de unidades) e o gasto com propaganda (em milhares de dólares) 
apresentam algum tipo de relação. Admita que foram disponibilizados dados de 
diversas empresas, em um dado instante de tempo, para essas duas variáveis de 
interesse. Você, como estagiário da referida consultoria, ao observar o diagrama de 
dispersão elaborado com base na amostra disponível, propõe o seguinte modelo de 
regressão: 

𝑙𝑛 𝑦! =   𝛽! +   𝛽!𝑙𝑛 𝑥! + 𝜀! , 
 

em que 𝑦! é a variável resposta, 𝑥!  é a variável explicativa e 𝜀! é o erro. 
  
a) De acordo com o problema que está sendo estudado, qual deve ser a variável 
explicativa? E qual deve ser a variável resposta?  
 
b) Utilizando o método dos mínimos quadrados, você chega ao seguinte quadro de 
estimação: 

 
Com base nos resultados observados no quadro anterior e no item (a), escreva o 
modelo na forma usual.  
 
c) Interprete o coeficiente de determinação nos termos do problema.  
 
d) Em especial, para o seu caso, como ficaria a interpretação prática associada à 
estimativa dos dois parâmetros de interesse? 
 
 
 
 
 



Exercício 8 (2.10 do Heij) 
Considere o conjunto de 12 observações de preço (𝑥!) e quantidade vendida (𝑦!) para 
uma determinada marca de café. 
 

i Preço Quantidade 
1 1,00 89 
2 1,00 86 
3 1,00 74 
4 1,00 79 
5 1,00 68 
6 1,00 84 
7 0,95 139 
8 0,95 122 
9 0,95 102 
10 0,85 186 
11 0,85 179 
12 0,85 187 

 
i. Discuta se as hipóteses RLS.1-RLS.5 são plausíveis para esse caso. 

ii. Compute as estimativas de mínimos quadrados dos parâmetros do modelo 
𝑦 = 𝛽! + 𝛽!𝑥 + 𝜀. 

iii. Compute SST, SSE, SSR e o 𝑅!. 
iv. Estime a variância dos erros do modelo, 𝜎!. 
v. Compute os erros-padrão de 𝛽!  e 𝛽!  e teste a hipótese 𝐻!:𝛽! = 0  contra 

𝐻!:𝛽! ≠ 0 usando um nível de significância de 5% 
vi. Compute o intervalo de confiança de 95% para 𝛽! e 𝛽!. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


