
1. Questão 1

a) 300 pontos interpretar; 300 pontos demonstrar.

b) 800 pontos obter o estimador; 400 pontos provar que é ponto de mı́nimo. Obs: a deri-
vada segunda tem de ser positiva somente no ponto cŕıtico anteriormente encontrado,
e não para todo ponto.

c) 800 pontos obter o estimador; 400 pontos provar que é ponto de máximo. Obs: a deri-
vada segunda tem de ser positiva somente no ponto cŕıtico anteriormente encontrado,
e não para todo ponto.

d) Tem de justificar tudo, esperança da soma é soma das esperanças (se cada esperança
existir), variância da soma é soma das variâncias (sob covariância nula, se cada uma
existir), combinação linear de normais é normal etc. Cada uma das quantidades vale
150 pontos.

e) Há a necessidade de se fazer contas, não somente argumentar. Não há “divisão” de
pontos.

2. Questão 2. Obs: Apesar de haver controvérisias, em geral um parâmetro é uma quanti-
dade desconhecida e não observável. Portanto, quantidades conhecidas e/ou observárveis
não são parâmetros. Nesse caso, α1 e β2 não o são.

a) Cada uma das quatro interpretações vale 500 pontos (somente para parâmetros e/ou
funções de parâmetros).

b) Cada uma das duas interpretações (cada tipo de solo) vale 1000 pontos. Para cada
uma das diferenças, cada parâmetro tem de ser interpretado.

c) Cada uma das quatro componentes vale 500 pontos.

3. Questão 3

Notem que pedi para ajustar somente o modelo apresentado e, em sendo pertinente, algum
modelo reduzido (testes de hipóteses). Além disso análises descritivas tem de ser feitas,
junto com a correta verificação da qualidade do ajuste do(s) modelo(s). Também a correta
apresentação dos resultados (interpretações) deve estar presente. A divisão foi assim (cada
um dos seguintes tópicos vale 1000 pontos): Análise descritiva, verificação da qualidade
do ajuste do modelo, estimação, testes de hipótese, análise preditiva, interpetações.

Houve ajustes de modelos que não pedi, modelos que em tese seriam o que pedi mas não
eram, falhas nas interpretações, ausência de pelo menos um dos tópicos que mencionei
acima, problems na apresentação.
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