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Exercícios	Regressão	01	

	
1. Considere	os	dados	de	um	experimento	conforme	tabela:	
	

xi	 -9	 -6	 -4	 -2	 0	 2	 4	
yi	 30,1	 10,1	 8,9	 5,9	 5	 3,9	 4,01	

	
	 Usando	o	método	dos	mínimos	quadrados	ajuste	aos	dados	da	tabela,	funções:	

a. Hiperbólica	
b. Exponencial	
c. Compare	os	resultados	obtidos.		

	
2. Considere	 a	 tabela	 de	 observações	 com	 valores	 de	 uma	 função	 f(t),	 t	 =	 0...4.	

Deseja-se	prever	o	valor	de	f(5):	
	

t	 0	 1	 2	 3	 4	
f(t)	 11	 10,5	 10,3	 10,2	 10	

	
Considere	duas	estratégias	para	prever	o	valor	de	𝑓	em 𝑡 +1:	

a. Interpole	a	função	𝑓	nos	dois	últimos	períodos,	𝑡 − 1	e	𝑡	e	use	o	polinômio	
interpolador	para	prever	𝑓(𝑡 + 1)	

b. Ajuste	 uma	 reta	 pelo	 método	 de	 mínimos	 quadrados	 nos	 três	 últimos	
períodos	𝑡 –  2,	𝑡 − 1	e	𝑡,	e	use	a	reta	ajustada	para	prever	f(𝑡 + 1)	

	
	 Obs.:	Para	avaliar	as	estratégias,	considere	𝑡 + 1 =  4,	use	as	duas	estratégias	
para	 prever	𝑓(4) 	e	 compare	 com	 o	 valor	 já	 observado	𝑓(4)  =  10 .	 Qual	 das	 duas	
estratégias	 apresentou	 melhor	 resultado?	 Escolha	 a	 que	 apresentou	 melhor	 resultado	
para	prever	𝑓(5).	
	
	

3. Na	 engenharia	 de	 recursos	 hídricos	 a	 estimativa	 dos	 tamanhos	 dos	
reservatórios	depende	de	estimativas	 acuradas	do	escoamento	da	água	do	 rio	que	está	
sendo	confinado.	Em	alguns	rios,	registros	históricos	de	 longa	duração	de	tais	dados	de	
escoamento	 são	 difíceis	 de	 obter.	 Já	 os	 dados	meteorológicos	 sobre	 precipitação	 estão	
disponíveis	 para	 muitos	 anos	 do	 passado.	 Portanto,	 é	 útil	 determinar	 a	 relação	 entre	
escoamento	e	precipitação.		
	 Essa	 relação	 pode	 ser	 usada	 para	 fazer	 uma	 estimativa	 do	 escoamento	 nos	
anos	nos	quais	apenas	medidas	de	precipitação	foram	feitos.	Os	seguintes	dados	estão	
disponíveis	para	um	rio	que	deve	ser	estancado:	
	

Precipitação	cm/ano	 88,9	 108,5	 104,1	 139,7	 127	
Escoamento	m3/s	 14,6	 16,7	 15,3	 23,2	 19,5	

	
a) Calcula	 através	 do	 método	 de	 regressão	 linear	 e	 polinomial	 a	 função	 que	

melhor	ajusta	aos	dados	
	

b) Determine	o	coeficiente	de	correlação	dos	dados.		



	
c) Utilize	a	função	da	reta	para	prever	o	escoamento	se	a	precipitação	for	de	120	

cm		
	

d) Faça	uma	estimativa	de	escoamento	para	140cm	
	

4. Estime	 17,	 usando	 o	método	 de	 interpolação	 de	 Lagrange	 sobre	 os	 pontos	
𝑥!  =  9,	𝑥!  =  16	e 𝑥!  = 25.		

a. Avalie	 a	 precisao	 da	 estimativa,	 usando	 um	 limitante	 para	 o	 erro	 de	
interpolação.		

b. Utilize	 o	 valor	 de	 17	apresentado	 pela	 calculadora	 e	 compare	 com	 o	
valor	estimado	pelo	método.		

	
5. Analisando	 o	 gráfico	 de	 um	 rolo	 de	 treino	 de	 ciclismo,	 observamos	 que	 o	

fabricante	já	definiu	a	curva	de	potência	do	equipamento	em	relação	a	velocidade,		porém	
gostaríamos	de	se	obter	a	equação	da	curva	de	 forma	que	a	potência	seja	calculada	em	
função	da	velocidade	no	momento.		

	
	

Os	pontos	foram	mapeados	e	disponibilizados	no	endereço:		
	
https://ggbm.at/vrNttymf		
		
	
Faça	uma	análise	de	qual	melhor	método	de	regressão	poderá	ser	utilizado,	para	isso	
utilize	os	comandos		FIT	do	Geogebra:	
	
https://wiki.geogebra.org/en/Statistics_Commands	

	
	
6. Um	material	é	testado	para	falha	por	fadiga	cíclica	enquanto	uma	tensão	

em	Mpa,	é	aplicada	ao	material,	 e	o	número	de	ciclos	necessários	para	causar	a	
falha	é	medido.	Os	resultados	estão	na	 tabela	a	seguir.	Use	regressão	não	 linear	
para	ajustar	um	modelo	de	potência	para	esses	dados	
	

N,	ciclos	 1	 10	 100	 1000	 10.000	 100.000	 1.000.000	
Tensão,	 1100	 1000	 925	 800	 625	 550	 420	



MPA	
	

	
7. A	 viscosidade	 dinâmica	 da	 água	𝜇 (10!!  !.!

!!)	está	 relacionada	 com	 a	
temperatura	𝑇 (℃)	da	seguinte	maneira:	

	
𝑻	 0	 5	 10	 20	 30	 40	
𝝁	 1,787	 1,519	 1,307	 1,002	 0,7975	 0,6529	

	
a. Trace	esses	dados	
b. Use	 regressão	 polinomial	 para	 ajustar	 uma	 parábola	 aos	 dados	 e	

prever	𝜇	em	𝑇 = 7,5℃.	
	


