
1. O tema de ”árvores de regressão e classificação”foi apresentado como uma
extensão do modelo linear. Explique em que sentido tal extensão é feita.

2. Em um problema cogita-se aplicar a metodologia de árvores. O interessado
nas análises diz ter visto na literatura de sua área o uso da metodologia
”convencional”(ou original) de árvores, mas também a possibilidade de
árvores inferenciais. Ele pergunta qual é a diferença entre estas. Como
voce responderia?

3. Árvores condicionais inferenciais permitem, dentre outras coisas, contor-
nar o problema do viés de partição. Qual das afirmativas apresentadas na
sequência caracteriza uma potencial situação sujeita a viés partição?

(a) Respostas binárias com elevada frequência de um particular resultado
em detrimento ao outro;

(b) Resposta numérica com elevada assimetria e presença de outliers;

(c) Excesso de dados missing nas covariáveis;

(d) Presença de covariáveis categóricas (eventualmente binárias) e cont́ınuas;

(e) Uso de critérios de partição que não são baseados em testes de hipóteses.

4. Um dos atrativos das técnicas de árvores de classificação e regressão é
a forma com que são tratados os dados ausentes (dados missing). Qual
dos itens abaixo melhor descreve a forma padrão de tratar dados ausentes
usando CART?

(a) Os dados ausentes são imputados usando a média das observações
dispońıveis para a variável;

(b) Os dados ausentes são imputados usando uma predição baseada na
regressão da variável para a qual não se dispõe dos dados e tomando
as demais variáveis como preditoras;

(c) Os dados não são imputados, mas sim utiliza-se um mecanismo de
ponderação aos dados dispońıveis, atribuindo maior peso às observações
semelhantes àquelas para as quais não se dispõe dos dados;

(d) Seleciona-se, dentre as variáveis para as quais se tem dados dis-
pońıveis, a partição que produz maior ńıvel de concordância em
relação àquela baseada na variável para a qual não se dispõe dos
dados. Executa-se essa partição como alternativa.

(e) As observações com dados ausentes são automaticamente eliminadas
da base.

5. Baseado na partição do espaço de covariáveis apresentado na Figura 1:

(a) Esboce a correspondente árvore de regressão. Deixe claro quais as
variáveis usadas em cada partição e os respectivos pontos de corte;
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Figura 1: Partição do espaço das covariáveis

Tabela 1: Observações usadas para ajuste da árvore
x 10 30 60 25 80 20 90 50 15 90
y 20 40 15 80 80 10 40 10 60 55
z 6 16 10 20 30 8 20 12 28 38

(b) Na Tabela 1 é apresentada a amostra usada para ajuste da árvore:

sendo z a variável resposta. As cinco observações apresentadas na Ta-
bela 2, por sua vez, não foram utilizadas no ajuste, sendo reservadas
para validação.

Tabela 2: Observações usadas para validação da árvore
x 50 20 75 15 90
y 75 60 30 5 10
z 25 30 18 10 13

Calcule a soma de quadrados de reśıduos para a amostra de validação.
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