
4. Um grupo de alunos está interessado em estudar o grau de desenvolvimento de sete países. As variáveis

estudadas foram analisadas individualmente e através de associações entre elas.

A Tabela 3 e o Diagrama de dispersão apresentam, para os sete países, num determinado ano, duas das

variáveis: a Taxa de Alfabetização de Adultos (TAA), em percentagem; e o Produto Interno Bruto per
capita (PIB), em dólares.

Tabela 3 Diagrama de dispersão

Nos três itens seguintes, pode recorrer à calculadora. Sempre que recorrer a estatísticas obtidas na

calculadora (média, desvio padrão, coeficiente de correlação, declive e ordenada na origem de uma recta

de regressão, etc.), apresente a(s) lista(s) que introduziu na calculadora para a(s) obter.

4.1. Determine a média da taxa de alfabetização de adultos, no conjunto dos sete países, tendo em conta

os dados da Tabela 3.

Apresente o resultado arredondado às décimas.

4.2. Admita um modelo em que a associação entre as variáveis TAA (x ) e PIB (y ) é, aproximadamente,

linear.

Considere a equação  y = ax + b,  da recta de regressão linear, e também os dados da Tabela 3.

Indique os valores de a, de b e do coeficiente de correlação linear,  r,  recorrendo à calculadora.

Apresente os resultados com quatro casas decimais.
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País
TAA
(x )

PIB
(y )

A 15,4 1839

B 74,8 7932

C 43,5 4251

D 17,8 2586

E 11,5 1524

F 89,6 12 674

G 61,2 6275
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4.3. Ao analisar os dados que constam da Tabela 3, um economista reparou que o PIB do país F é de

12 674 dólares e que a TAA é de 89,6%. Segundo alguns analistas, este ponto encontra-se fora do

contexto dos restantes quando se pretende ajustar um modelo de regressão linear, sendo

considerado um outlier.

A partir dos dados apresentados na Tabela 3 e no Diagrama de dispersão, ao excluir os valores

relativos ao país F, o valor do coeficiente de correlação linear entre as variáveis x e y é,

aproximadamente, r = 0,9937, e a equação da recta de regressão linear, considerando os

coeficientes com quatro casas decimais, é  y = 96,6098x + 457,8482.

Num pequeno texto, explique o efeito da exclusão do outlier no valor do coeficiente de correlação

linear e na recta de regressão, quando se pretende fazer previsões.



 

 

 

4. 

4.1. Se considerarmos a lista constituída pelos valores da taxa de alfabetização de adultos (TAA), em 

percentagem, 

TAA 
(%) 
15,4 

74,8 

43,5 

17,8 

11,5 

89,6 

61,2 
 

 
a média deste conjunto de dados, sendo o valor arredondado às décimas, é 
44,8% . 
 

 

4.2. A acrescentar à lista constituída pelos valores da taxa de alfabetização de adultos (TAA), em perce

tagem, consideremos agora os correspondentes valores do produto interno bruto 

dólares. 

 

Admitindo um modelo em que a associação entre as variáveis TAA 

linear, � = �� � �, obtemos os seguintes valores para   

 � ≈ 123,7159� ≈  248,7235
 

Um valor aproximado do coeficiente de correlação linear , 
de 0,9634. 

4.1. Se considerarmos a lista constituída pelos valores da taxa de alfabetização de adultos (TAA), em 

a média deste conjunto de dados, sendo o valor arredondado às décimas, é 

 

4.2. A acrescentar à lista constituída pelos valores da taxa de alfabetização de adultos (TAA), em perce

correspondentes valores do produto interno bruto 

TAA 
(%) 

PIB 
(dólares) 

15,4 1839 

74,8 7932 

43,5 4251 

17,8 2586 

11,5 1524 

89,6 12 674 

61,2 6275 

Admitindo um modelo em que a associação entre as variáveis TAA "�# e PIB "�#é, aproximadamente 

os seguintes valores para   �  e   �: 

7159 7235 

 
Um valor aproximado do coeficiente de correlação linear , $, igualmente com quatro casas decimais
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4.1. Se considerarmos a lista constituída pelos valores da taxa de alfabetização de adultos (TAA), em 

a média deste conjunto de dados, sendo o valor arredondado às décimas, é 

4.2. A acrescentar à lista constituída pelos valores da taxa de alfabetização de adultos (TAA), em percen-

correspondentes valores do produto interno bruto per capita (PIB), em 

" #é, aproximadamente 

 

, igualmente com quatro casas decimais, é 



 

4.3. Ao excluir os valores correspondentes ao país F, por se considerar um outlier, a correlação entre as 

variáveis fica mais forte, ou seja, sendo uma correlação positiva o valor do coeficiente de correlação 

aumenta. No caso particular das variáveis TAA e PIB, o coeficiente de correlação passou de 0,9634 para 

0,9937.  

O desaparecimento de um outlier provoca que a respectiva nuvem de pontos se ajuste melhor ao mode-

lo linear determinado. Desta forma as previsões feitas com base no novo modelo, no intervalo de dados 

fornecido, são mais fiáveis. 

 

 

 




