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Atividade 2 – Regressão Linear 

Exercício 01 

A relação entre a taxa global de fecundidade e a prevalência de práticas contraceptivas foi 
investigada para um grande número de países1. Medindo-se a taxa de fecundidade em 
nascimentos por mulher entre 15 e 49 anos e a proporção das mulheres casadas que usam 
qualquer forma de contracepção como uma porcentagem, a linha de regressão de mínimos 
quadrados que relaciona essas duas quantidades é dada pela saída computacional abaixo: 

Regression Analysis: taxa_fert versus contraceptivo  

 

The regression equation is 

taxa_fert = 6,83 - 0,062 contraceptivo 

Para o conjunto de 17 países da região sub-saariana na África, a taxa de fecundidade e a 
prevalência de práticas contraceptivas estão representadas na Fig. 1 
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Fig. 1 - Gráfico de dispersão de prevalência de práticas contraceptivas versus taxa de fertilidade 

(a) Interprete a inclinação e o intercepto da linha de regressão de mínimo quadrado gerada 
para diversos países. 

(b) Analise o digrama de dispersão da taxa global de fecundidade versus a prevalência de 
práticas contraceptivas (Fig. 1 - Gráfico de dispersão de prevalência de práticas contraceptivas 

versus taxa de fertilidade) e responda se parece haver uma relação entre essas quantidades? 

(c) Delineie, no diagrama de dispersão, a linha estimada de mínimo quadrado com base nos 
diversos países; 

(d) Como as taxas reais de fecundidade para as nações africanas se comparam com as 
previstas na linha de regressão ajustada? 

                                                 
1 FRANK, O. e BONGAARTS, J. “Behavioural and Biological Determinants of Fertility Transition in Sub-

Saharan Africa”. Statistics in Medicine. 10, 1991, 161 – 175  
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(e) A reta de regressão do conjunto de 17 países da região sub-saariana é dada pela saída 
computacional abaixo. A Fig. 2 apresenta o diagrama de dispersão da taxa global de 
fecundidade versus a prevalência de práticas contraceptivas, com as duas retas de 
regressão (global e da África sub-saariana) plotadas. Interprete, no contexto da questão, 
as diferenças observadas. 
Regression Analysis: taxa_fert versus contraceptivo  

 

The regression equation is 

taxa_fert = 6,95 - 0,0295 contraceptivo 
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Fig. 2- Comparação entre as retas de regressão 

(f) Para o conjunto de 17 países da região sub-saariana o coeficiente de correlação entre a 
taxa global de fecundidade e a prevalência de práticas contraceptivas é –0,469. 
Interprete-o. 
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Exercício 2. Analise o modelo de regressão abaixo (dados SAEB99, 4ª série do EF, Português) 
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Coefficientsa

132,556 ,829 159,820 ,000

2,935 ,060 ,427 49,109 ,000

137,373 ,827 166,019 ,000

3,322 ,061 ,468 54,240 ,000

(Constant)

NSE

(Constant)

NSE

Model

1

1

Sexo:

Masculino

Feminino

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: PROFICa. 

 

Coefficientsa

135,163 ,590 229,178 ,000

3,103 ,043 ,442 72,061 ,000

(Constant)

NSE

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: PROFICa. 

 

Coefficientsa

139,696 ,645 216,600 ,000

3,126 ,043 ,445 73,028 ,000

-9,465 ,563 -,103 -16,815 ,000

(Constant)

NSE

sexo

(0=FEM)

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: PROFICa. 

 

 

Inserindo outras variáveis, informe quais são significativas (Sig<0.05) e compare os impactos 
das variáveis. 

 

Coefficientsa

138,445 ,173 798,793 ,000

2,192 ,013 ,281 168,758 ,000

-9,314 ,116 -,103 -80,154 ,000

5,952 ,171 ,047 34,879 ,000

3,321 ,061 ,089 54,735 ,000

(Constant)

NSE

Sexo

Usa computador

na escola?

Escolaridade

máxima dos pais

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent  Variable: PROFICa. 

 

 


