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Página Linha Onde se lê Leia-se 
35 Eq.3 cpcpmm tPXVWt +=+  cpcpmmm tPXPVWt +=+  
38 Eq.6 
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45 Eq.10 ijttjijtijtijt ZXD υμλαβ ++++= 0  ijttjijtijtijt ZXd υμλαβ ++++= 0  
45 11 Em que,  ijtD Em que,  ijtd
53 6,7 e 8 Várias regressões são estimadas, 

utilizando Mínimos Quadrados 
Ordinários (MQO) e Mínimos 
Quadrados em Dois Estágios 
(MQ2E), sendo todas ponderadas 
pelo fator de expansão da amostra. 
As regressões analisam o efeito do 
dia do nascimento sobre a 
frequência escolar das crianças de 
cinco anos de idade, bem como o 
impacto da frequência pré-escolar 
dos filhos sobre as variáveis de 
trabalho das mães. 

Várias regressões são estimadas, 
utilizando Mínimos Quadrados 
Ordinários (MQO) e Mínimos 
Quadrados em Dois Estágios 
(MQ2E). As regressões analisam o 
efeito do dia do nascimento sobre a 
frequência escolar das crianças de 
cinco anos de idade, bem como o 
impacto da frequência pré-escolar 
dos filhos sobre as variáveis de 
trabalho das mães. 

63 Tabela 8 Proporção de mães com parentes 
com 17 anos ou menos de idade e 
com 18 anos ou mais de idade, 
Brasil (2002-2008) 

Proporção de mães com parentes do 
sexo feminino com 55 anos ou mais 
de idade, no Brasil (2002-2008) 

63 17, 18 e 
19 

Vale ressaltar que entre às mães do 
grupo 2 há uma proporção maior 
que reside na área urbana se 
comparadas às mães do grupo 1, 
com isso pode-se dizer que as 
mães do grupo 1 são “mais 
urbanizadas” do que as mães do 
grupo 2. 

Vale ressaltar que entre às mães do 
grupo 2 há uma proporção maior 
que reside na área urbana se 
comparadas às mães do grupo 1, 
com isso pode-se dizer que as mães 
do grupo 2 são “mais urbanizadas” 
do que as mães do grupo 1. 

73 16 109,43 104,63 
81 28 em 10,44 p.p. as chances de 

trabalhar. 
em 10,44 p.p. as chances de 
trabalhar, porém não foi 
significativos 

83 30 reduz 2,17% a reduz em 2,17 p.p. a 
96 27 Na coluna (4) Na coluna (3) 



 


