
CRM e Prospecção de Dados - exerćıcios
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aula de 18 Maio 09

Exerćıcios

Recorde os dados relativos a 189 recém-nascidos em lowbwtdata.dat. (Utilize o conjunto de
dados em que o peso das mães e das crianças foi convertido para Kg e as variáveis categóricas
identificadas).

1. Utilize estes dados para estimar uma regressão linear múltipla e responder o objetivo
do estudo. Em particular, responda às seguintes questões:

(a) Identifique a variável resposta.

(b) Faça/recorde uma análise exploratória dos dados. Analise cada variável regressora
isoladamente e, em particular, observe o tipo de relação que cada uma destas
variáveis tem com a variável resposta.

(c) Será que vale a pena categorizar as variáveis ptl e ftv?

(d) Escreva o modelo linear para a variável resposta peso ao nascer (bwt ). Pense nos
posśıveis preditores lineares e escreva a equação de um modelo candidato.

(e) Estime o modelo considerando age, lwt,race e ftv como variáveis regressoras.
Use a função lm do R. Consulte a ajuda para esta função.

(f) Compare este modelo com o modelo nulo utilizando a função anova (consulte a
ajuda para esta função). Qual a hipótese nula deste teste? Qual a conclusão do
teste?

(g) Analise os resultados do teste de Wald (estat́ıstica de teste α/SE(α)). Qual a
sugestão do teste? Quais as covariáveis que poderiam ser retiradas?

(h) Estime um modelo sem as variáveis age e ftv. Este modelo está aninhado no
modelo anterior? Porquê?
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(i) Compare os dois modelos. Qual a sua conclusão?

Observação: não devemos finalizar um modelo considerando somente estat́ısticas
significantes. Não se esqueça que outras razões podem ser levadas em consideração
para se manter uma variável no modelo. Tenha sempre em consideração o objetivo da
sua análise.

2. Interpretação de modelos

(a) Interpretando um modelo apenas com uma variável dicotómica:

i. Estime um modelo que tenha apenas a variável smoke como variável indepen-
dente.

ii. Escreva a equação do modelo estimado.

iii. Utilize o modelo para calcular o peso médio ao nascer das crianças para as
mães que fumaram durante a gravidez e para as que não fumaram.

iv. Compare o resultado que encontrou na aĺınea anterior com o resultado calcu-
lado empiricamente. Qual a vantagem de fazer um modelo de regressão linear
em relação ao cálculo emṕırico?

v. Calcule o intervalo de confiança assintótico para o efeito da variável smoke
que é dado por a1 ± 1.96× SE(a1). Calcule também o intervalo de confiança
exacto com base da distribuição t-Student. Note a diferença.

(b) Estime um modelo em que a única variável regressora é race.

i. Identifique a classe referência.

ii. Escreva a equação do modelo estimado.

iii. Escreva a equação do modelo estimado para cada categoria de raça.

iv. Calcule o valor médio do peso ao nascer para as três categorias de raça.

v. Calcule a variação esperada do peso médio ao nascer da raça negra vs branca
e de outras raças vs branca.

vi. Calcule a variação esperada do peso médio ao nascer comparando raça negra
vs outras raças.

vii. Compare com o resultado anterior com o cálculo emṕırico.

(c) Admita agora o caso em que a covariável é cont́ınua e possui uma relação linear
com a variável resposta. Estime o modelo que tem como variável regressora apenas
o peso da mãe aquando da última menstruação: maekg.

i. Escreva a equação do modelo estimado.

ii. Calcule o valor médio do peso ao nascer para uma criança cuja mãe apresenta
maekg igual ao peso médio.
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iii. Diga se existe diferença significativa entre o peso esperado à nascença para
duas crianças cujas mães tenham valores de maekg com uma diferença igual
a 5 Kg. Formalize a questão.

Nota: Para cada variação de um kg no peso da mãe na última menstruação
o peso médio ao nascer varia a1 unidades. E se quisermos saber a variação no
peso ao nascer para um aumento de 10 kg no peso da mãe? Basta multiplicar o
a1 por 10 (10 × a1).E como é que fica o intervalo de confiança para esse efeito?
Recorde-se que E(aX+b) = aE(X)+b e que V ar(aX+b) = a2V ar(X). Portanto
E(10â1) = 10E(â1) e V ar(10â1) = 102V ar(â1), pelo que o intervalo de confiança
será da forma

10â1 ± tn−m−1;1−α/2 × 10 × SE(a1),

onde m é o número de variáveis inclúıdas no modelo e tn−m−1;1−α/2 é o quantil de
probabilidade 1−α/2 da distribuição t-Student com n−m−1 graus de liberdade.

Nota:O uso do resultado assintótico considerando-se tn−m−1;1−α/2 = 1.96 para
valores pequenos de n − m − 1 é desaconselhado pois produz intervalos menos
amplos levando, eventualmente, a que se tirem conclusões erradas sobre a signi-
ficância dos parâmetros do modelo.(Sugestão: consulte uma tabela de valores da
t-Student.)

(d) Considere agora um modelo envolvendo uma variável cont́ınua e uma variável
categórica maekg e race. Estime o modelo.

i. Compare o coeficiente da variável maekg deste modelo com o do modelo
contendo apenas a variável maekg (modelo anterior). Que significado tem
esse coeficiente em cada um dos casos?

ii. Escreva a equação do modelo para cada uma das raças.

iii. Ajuste modelos simples (só com a variável maekg ) considerando os subconjun-
tos dos dados que se obtêm separando-os por race. Compare estes modelos
com o que escreveu na aĺınea anterior. Qual a melhor abordagem? Porquê?

(e) (Selecção de modelos) Admita que não tem ideia, à partida, sobre quais as variá-
veis que deve incluir no modelo. Comece por construir o modelo contendo todas
as variáveis dispońıveis com excepção de id, low e lwt.

i. Utilize a função step(...,direction="both") para seleccionar o melhor
modelo. Analise os resultados parciais.

ii. Recorde-se que as variáveis ftv e ptl são variáveis quantitativas. No entanto,
são de natureza discreta apresentando uma diversidade de valores muito pe-
quena. A questão que deve colocar-se é se não seriam mais úteis se fossem
categorizadas. Categorize as variáveis e repita o procedimento de selecção do
melhor modelo utilizando o stepwise. Compare com os resultados anteriores.
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(f) É altura de fazer o diagnóstico do modelo final, procurando-se verificar (grafica-
mente) se os pressupostos do modelo são verificados.

i. Calcule os reśıduos padronizados.

ii. Verifique o pressuposto de normalidade dos reśıduos.

iii. Verifique o pressuposto de homocedasticidade da variável resposta.

iv. Verifique o pressuposto de independência.

v. Verifique a adequabilidade das variáveis regressoras.

(g) (Previsão)Considere um caso em que

• maekg=76.5

• race=3

• smoke=1

• ht=1

• ui=0

i. Qual o peso esperado à nascença para uma criança cuja mãe apresenta as
caracteŕısticas acima?

ii. Obtenha um intervalo de predição a um ńıvel de 95% de confiança para a
previsão.

iii. Obtenha um intervalo de confiança a um ńıvel de 95% de confiança para o peso
médio à nascença das crianças cujas mães possuem aquelas caracteŕısticas.


