Estatística II
Regressão Linear Simples
Lista de Exercícios

1. Equação de regressão e coeficiente de correlação
Elaboração Própria

Erico gosta muito de filmes e séries em geral. Recentemente, através
de seus conhecimentos em estatística, decidiu tentar estabelecer uma
relação entre a nota (de 0 a 10) que os filmes blockbusters recebiam no
IMDB e a bilheteria arrecadada ao redor do mundo. Erico chegou a uma
equação de regressão estimada do tipo y = 32,1 + 12,5x – sendo x o número
de estrelas que constam no site do IMBD e y a bilheteria arrecadada
mundialmente em milhões de dólares - com um R2 de 61,3%. A partir do
enunciado apresentado, responda as questões a seguir:
a. Qual o valor do coeficiente de correlação (rxy)?
b. Interprete R2 com os termos do problema.
c. Interprete b1 = 12,5, utilizando os termos do problema.
d. Caso Erico desejasse fazer o contrário, ou seja, relacionar a nota do
IMDB através da bilheteria do filme, qual seria o valor do novo R2?

2. Os elementos da Regressão Linear Simples
Elaboração Própria

João, um grande entusiasta de Estatística, sempre acreditou que nas
festas de sua faculdade, aqueles que mais consumiam cerveja eram os
calouros, e os que menos ingeriam a bebida eram os veteranos no último
semestre. Ele acreditava, inclusive que, à medida que se passava os
semestres de faculdade, as pessoas consumiam cada vez maiores
quantidades da bebida. Para testar sua hipótese, fez uma amostragem em
uma festa de sua faculdade com 100 alunos de todos os semestres – cada
grupo de alunos pertencentes a cada semestre representavam proporções
semelhantes na amostra. Após a amostragem, chegou em casa e colocou
os dados num software que retornou as seguintes informações:
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 Equação de Regressão: y = 1,1 + 0,45x, sendo “x” o semestre
cursado pelo aluno e “y” o consumo do estudante em litros.
 R2 = 62,4%
2.1. Uma interpretação adequada para b1 = 0,45 seria:
a. Com 62,4% de certeza, a média de consumo dos estudantes é 0,45L.
b. A cada litro adicional, o semestre que o estudante cursa, cresce, em
média, 0,45.
c. Independente do semestre cursado, a quantidade de cerveja
consumida pelo estudante será 0,45L.
d. A cada semestre adicional, a quantidade de litros de cerveja
ingeridas aumenta, em média, 0,45L.
e. Nenhuma das anteriores.
2.2. Uma interpretação adequada para o coeficiente de determinação R2, é?
a. 62,4% da variação da quantidade de cerveja ingerida pode ser
explicada pela variação do semestre em que se encontra o estudante
b. 62,4% da variação dos semestres são explicadas pela variação da
quantidade de cerveja consumida pelos estudantes.
c. 62,4% dos dados são explicados pela variação de semestres dos
estudantes.
d. 62,4% dos dados são explicados pela variação da quantidade de
cerveja ingerida pelos estudantes.
e. É impossível interpretar R2 sem a presença de uma tabela Anova.
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3. Interpretação da Saída do Excel e Tabela Anova
Estatística
de Regressão
Elaboração
Própria
R-Múltiplo
0,999458
R-Quadrado
Complete
a seguinte
saída de Excel obtida após a realização
R-Quadrado Ajustado
0,998838069
Erro Padrãolinear simples.
0,492378894
regressão
(Valores faltantes são o “R-Quadrado” e
Observações
16

de uma
também

aqueles encontrados nas colunas “g.l.” e “SQ”)
ANOVA

Estatística de
de Regressãog.l.
SQ
MQ
F
F de significação
Estatística
R-Múltiplo
0,999458
Regressão
3126 12896,5
0,00000
R-Múltiplo
0,999458
R-Quadrado
Resíduos
0,24242
R-Quadrado
R-Quadrado Ajustado
Ajustado
0,998838069
Total
R-Quadrado
0,998838069
ErroPadrão
Padrão
0,492378894
Erro
0,492378894
Observações
16
Coeficientes
Observações
16 Erro padrão Stat T valor-p 95% inferiores 95% superiores
Intersecção
9,85
0,2582
38,15
0,000
9,2962
10,4038
ANOVA
ANOVA
Variável Dependente (X)
3,0324
0,0267
113,6
0,000
2,9751
3,0896
SQ
MQ
FF
FFde
g.l.
MQ
designificação
significação
Regressão
0,00000
Regressão
3126 12896,5
12896,5
0,00000
Resíduos
Resíduos
0,24242
Total
Total

Coeficientes ErroErro
padrão Stat T valor-p 95% inferiores 95% superiores
Coeficientes
padrão
T valor-p
Intersecção
9,85
0,2582 Stat
38,15
0,000 95% inferiores
9,2962 95% superiores
10,4038
Intersecção
9,85
0,2582
38,15
0,000
9,2962
10,4038
Variável Dependente (X)
3,0324
0,0267
113,6
0,000
2,9751
3,0896
Variável Dependente (X)
3,0324
0,0267
113,6
0,000
2,9751
3,0896

4. Interpretação da Saída de Excel
Elaboração Própria

Ainda utilizando os mesmos dados da questão interior (a saída do Excel)
responda:
a. Qual a equação de regressão estimada?
b. Interprete R2 (Considere 85%) em função de X e Y.
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Gabarito
1. a. + 78,29%.
b. 61,3% da variabilidade da bilheteria arrecadada mundialmente pode ser
explicada pela variabilidade das notas do IMDB.
c. A cada aumento de um ponto na nota dada pelo IMDB, a bilheteria
arrecadada mundialmente cresce, em média, 12,5 milhões de dólares.
d. 61,3%.
2.
2.1. D
2.2. A
3.
Estatística de Regressão
R-Múltiplo
0,999458
R-Quadrado
0,998916294
R-Quadrado Ajustado
0,998838069
Erro Padrão
0,492378894
Observações
16
ANOVA
g.l.
Regressão
Resíduos
Total

Intersecção
Variável Dependente (X)

1
14
15

Coeficientes
9,85
3,0324

SQ
MQ
F
F de significação
3126
3126 12896,5
0,00000
3,3939 0,24242
3126,394
Erro
padrão
0,2582
0,0267

Stat T valor-p
38,15
0,000
113,6
0,000

95% inferiores 95% superiores
9,2962
10,4038
2,9751
3,0896

4.
a. y = 9,85 + 3,0324x
b. 85% da variabilidade de Y pode ser explicada pela variabilidade de X.
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