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Métodos Quantitativos 

  

-Cada aluno pode usar um formulário, elaborado pelo próprio, com  a  

dimensão de uma folha A4 frente e verso 

-A duração do teste é de duas horas 
 

1. 

 

  Seja iX  o investimento em recursos humanos e iY  o lucro para uma certa 

empresa no ano i . Tem-se a tabela seguinte em que os valores de iX  e iY  

estão em milhares de euro: 

 

Ano iX  iY  

1995 120 290 

1996 130 190 

1997 150 250 

1998 130 260 

1999 120 300 

2000 130 280 

2001 80 190 

2002 190 410 

2003 140 370 

2004 190 320 

 

Admitindo que o investimento em recursos humanos explica o lucro, em cada 

ano, e usando MRLS: 

a) Estime os parâmetros do modelo, interpretando os seus valores; (3) 

b) Calcule o coeficiente de correlação linear e interprete-o; (1) 

c) Calcule o coeficiente de determinação e interprete o seu valor; (1) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Teste a hipótese 0=b  contra a hipótese 0≠b , com um nível de 

significância de 5%; (1)  

e) Aplique o teste F , com um nível de significância de 5%; (1) 

f) Admitindo que em 2005 se vão investir 250 000 euros em publicidade 

preveja o valor médio do lucro obtido pontualmente; (1) 

g) Nas mesmas condições de f) construa um intervalo de confiança para 

o lucro médio de 2005 a 95%; (2) 
h) O mesmo que em g) mas, agora, para o verdadeiro valor do lucro. (1) 

 
 
 

2.  

Resolva o problema:   (2) 
 

Max  1,02,03 yx  

as.     1524 =+ yx  

3. 

Resolva agora o problema seguinte sendoQ   máximo determinado em 2. 

Comente.  (2) 

 
Min   yx 24 +  

               as.     Qyx =
1,02,03    

                                 
4. 

Considere os seguintes valores, em milhões de euros relativos à venda de 

guarda-chuvas: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
1999 

1.º Quadrimestre 20 
2.º Quadrimestre 10  
3.º Quadrimestre 20 

2000 
1.º Quadrimestre 25 
2.º Quadrimestre 7  
3.º Quadrimestre 28 

   
2001 

1.º Quadrimestre 28 
2.º Quadrimestre 10  
3.º Quadrimestre 35 

 

 

2002 
1.º Quadrimestre 30 
2.º Quadrimestre 4  
3.º Quadrimestre 27 

2003 
1.º Quadrimestre 34 
2.º Quadrimestre 15  
3.º Quadrimestre 29 

2004 
1.º Quadrimestre 30 
2.º Quadrimestre 20  
3.º Quadrimestre 40 

 

a) Ajuste uma tendência usando o método de regressão linear simples; (2) 

b) Determine os índices sazonais (modelo multiplicativo); (1) 

c) Faça uma previsão de vendas para o terceiro quadrimestre de 2005; (1) 

d) Faça uma previsão de vendas para o primeiro quadrimestre de 2006.(1) 

        


