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R é uma linguagem e ambiente de desenvolvimento criado para cálculos estatísticos e gráficos. No entanto,
seu uso é crescente em aplicações voltadas para áreas de Inteligência Artificial e Computacional.

Para o desenvolvimento das atividades desde documento sugere-se o uso da ferramenta RStudio, disponível
em:https://www.rstudio.com/

#Selecionando o caminho da abse de dados
caminho <- "/home/barbon/Downloads/ODB2013originalcorrigido.csv"
alunos <- read.csv2(caminho, fileEncoding = "latin1")

dim(alunos) #Dimensão da base de dados

## [1] 23 50

names(alunos) #nome dos atributos

## [1] "Indicação.de.data.e.hora"
## [2] "Número"
## [3] "Locais.principais.de.trabalho"
## [4] "Sexo"
## [5] "Data.de.nascimento"
## [6] "Altura"
## [7] "Peso"
## [8] "Número.do.calçado.que.calça"
## [9] "Circunferência.da.barriga..em.cm...na.altura.do.umbigo"
## [10] "Com.relação.ao.uso.das.mãos.você.é"
## [11] "Ensino.fundamental.e.médio..número.de.anos.em.escola.pública"
## [12] "Formação.acadêmica"
## [13] "Como.se.classificaria.como.aluno.a..na.graduação."
## [14] "Status.de.sua.formação.na.graduação"
## [15] "Tipo.de.escola.de.graduação.cursada"
## [16] "Estudos.de.pós.graduação"
## [17] "Descreva.as.áreas.em.que.cursou.pós.e.local..caso.tenha.cursado."
## [18] "Como.avalia.sua.habilidade.de.comunicação."
## [19] "Como.avalia.a.sua.habilidade.com.métodos.quantitativos."
## [20] "Estado"
## [21] "Tipo.de.cidade.em.que.viveu.a.maior.parte.de.sua.vida"
## [22] "classe"
## [23] "Grau.de.instrução.maior.do.pai.ou.da.mãe"
## [24] "Conhecimento.de.Inglês...Leitura"
## [25] "Conhecimento.de.Inglês...compreenção.auditiva.da.lingua.falada"
## [26] "Conhecimento.de.inglês...conversação"
## [27] "Conhecimento.de.inglês...habilidade.em.escrever"
## [28] "Outras.línguas.com.proficiência.elementar.ou.intermediária"
## [29] "Outras.línguas.com.proficiência.muito.boa.ou.excelente"
## [30] "Religião"
## [31] "Se.respondeu..Outra...na..pergunta.anterior..especifique.qual.é"
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## [32] "Tipo.de.música.preferida"
## [33] "Indique.outras.músicas.que.gosta.caso.não.tenham.sido.especificadas.no.ítem.anterior"
## [34] "Hobbies.prediletos"
## [35] "Indique.outros.Hobbies..caso.não.tenham.sido.descritos.na.pergunta.anterior"
## [36] "Fumo"
## [37] "Consumo.de.bebida.alcoólica..indique.o.número.de.doses.consumidas..por.semana."
## [38] "Animal.de.estimação"
## [39] "Time.de.futebol.para.o.qual.torçe"
## [40] "Satisfação.pessoal.com.a.profissão.que.escolheu"
## [41] "Quando.ingressou.na.Odebrecht"
## [42] "Forma.de.ingresso.na.Odebrecht"
## [43] "Quantos.lançamentos.teve.desde.o.seu.ingresso.na.Odebrecht"
## [44] "Área.em.que.trabalha"
## [45] "Indique.o.tempo.em.minutos.que.gasta.por.dia.para.ir.e.voltar.da.sua.casa.para.a.empresa"
## [46] "Qual.o.seu.custo.mensal.de.moradia.e.alimentação."
## [47] "O.que.já.contribuiu.para.o.sucesso.da.empresa.em.que.trabalha"
## [48] "Se.tiver..descreva.outras.habilidades.profissionais.importantes.que.têm.e.que..não.tenham.sido.abordadas.em.outras.questões"
## [49] "Quantos.livros.leu.em.2013"
## [50] "Caso.tenha.lido.algum.livro.em.2013..indique.o.título.dos.livros.que.leu.em.2013..separados.por.vírgula"

alunos[1:3, 1:4] #Mostando linhas de 1 a 3 e colunas de 1 a 4

## Indicação.de.data.e.hora Número Locais.principais.de.trabalho Sexo
## 1 7/11/2013 8:26:49 67788 UCR, UAT Masculino
## 2 7/11/2013 8:56:32 65790 UCR Feminino
## 3 7/16/2013 12:46:07 65788 UCR Masculino

x <- c(2, 4.2, 5, 4.88) ## criando um vetor tipo numerico
x

## [1] 2.00 4.20 5.00 4.88

x <- c("a", "carro", "c2", "22") ## criando um vetor com texto (tipo character)
x

## [1] "a" "carro" "c2" "22"

x <- as.factor(c("a", "carro", "c2", "22")) ## criando um fator
x

## [1] a carro c2 22
## Levels: 22 a c2 carro

x <- c(FALSE, TRUE, TRUE) ## criando um vetor com valores lógicos (TRUE e FALSE)
x

## [1] FALSE TRUE TRUE

x <- c(NA, 9, 16, -1) ## NA é uma variável inexistente
x

## [1] NA 9 16 -1
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1:10 ## situação bem usual

## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-2:4 ## sequência iniciando com número negativo

## [1] -2 -1 0 1 2 3 4

10:1 ## sequência descrescente

## [1] 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

rep(1, 5) ## repetição de valores

## [1] 1 1 1 1 1

rep("gato", 3) ## repetição e valores

## [1] "gato" "gato" "gato"

seq(1, 2, 0.2) ## sequencia com passo

## [1] 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

seq(3, 2, -0.1)

## [1] 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0

#************************************************************************************
#Modificando os nomes dos atributos
nomeorig <- names(alunos) # preservando nomes originais
novonome <- c("dh", "num", "loc", "sex", "dan", "alt", "pes", "cal", "cir",

"mao", "pub", "fac", "alu", "sta", "uni", "pg1", "pg2", "hco", "hmq", "est",
"cid", "cso", "ipa", "in1", "in2", "in3", "in4", "ol1", "ol2", "rel1", "rel2",
"mu1", "mu2", "ho1", "ho2", "fum", "alc", "ani", "tim", "sat", "odi", "odf",
"odl", "oda", "odt", "cus", "con", "out", "nlv", "liv")

names(alunos) <- novonome
names(alunos) ## mostrando os novos nomes

## [1] "dh" "num" "loc" "sex" "dan" "alt" "pes" "cal" "cir" "mao"
## [11] "pub" "fac" "alu" "sta" "uni" "pg1" "pg2" "hco" "hmq" "est"
## [21] "cid" "cso" "ipa" "in1" "in2" "in3" "in4" "ol1" "ol2" "rel1"
## [31] "rel2" "mu1" "mu2" "ho1" "ho2" "fum" "alc" "ani" "tim" "sat"
## [41] "odi" "odf" "odl" "oda" "odt" "cus" "con" "out" "nlv" "liv"
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#************************************************************************************
#Modificando nomes e ordem dos atributos
alunos$sex

## [1] Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Masculino Masculino
## [8] Masculino Feminino Masculino Feminino Feminino Masculino Feminino
## [15] Masculino Feminino Feminino Feminino Masculino Masculino Masculino
## [22] Masculino Masculino
## Levels: Feminino Masculino

levels(alunos$sex) ## mostra os níveis ou categorias da variável sex no data.frame alunos

## [1] "Feminino" "Masculino"

levels(alunos$sex) <- c("f", "m") # troca por identificadores mais sintéticos
levels(alunos$sex) ## mostrando os novos nomes, já alterados na variável

## [1] "f" "m"

alunos$sex <- factor(alunos$sex, levels(alunos$sex)[c(2, 1)]) # reordenação de níveis
levels(alunos$sex) # note a reordenação abaixo

## [1] "m" "f"

alunos$sex <- factor(alunos$sex, levels(alunos$sex)[c(2, 1)])
levels(alunos$sex) # note o retorno à ordem anterior

## [1] "f" "m"

#************************************************************************************
#Modificando os nomes de níveis de variáveis com denomiação muito longa
levels(alunos$loc)

## [1] "UAT" "UCR" "UCR, UAT"

levels(alunos$loc) <- c("at", "cr", "po")

levels(alunos$mao)

## [1] "Canhoto (usa a mão esquerda para escrever)"
## [2] "Destro (usa a mão direita para escrever)"

levels(alunos$mao) <- c("c", "d")

levels(alunos$fac)
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## [1] "Administração de Empresas" "Engenharia Agrícola"
## [3] "Engenharia Agronômica" "Engenharia Ambiental"
## [5] "Engenharia de Alimentos" "Engenharia de Automação"
## [7] "Engenharia de Meio Ambiente" "Engenharia Eletrica"
## [9] "Engenharia Mecânica" "Engenharia Mecatrônica"
## [11] "Engenharia Produção Mecânica" "Engenharia Química"

levels(alunos$fac) <- c("adm", "eagri", "eagro", "eamb", "eali", "eauto", "emambi",
"ee", "emec", "emeca", "eprod", "equi")

levels(alunos$pg1)

## [1] "Completei 1 ou mais cursos de especialização"
## [2] "Completei 1 ou mais cursos de especialização, Estou cursando a pós em Engenharia de Segurança"
## [3] "Estou cursando a pós em Engenharia de Segurança"
## [4] "Estou cursando a pós em Engenharia de Segurança, Estou cursando um ou mais cursos de especialização"
## [5] "Estou cursando um ou mais cursos de especialização"
## [6] "Nunca cursei Pós graduação"
## [7] "Tenho mestrado, Estou cursando a pós em Engenharia de Segurança, Estou cursando um ou mais cursos de especialização"

alunos$tempg <- alunos$pg1
levels(alunos$tempg) <- c("esp", "esp", "cur", "cur", "cur", "nc", "msc")
alunos$cures <- alunos$pg1
levels(alunos$cures) <- c("n", "s", "s", "s", "n", "n", "s")

alunos$itot <- alunos$in1 + alunos$in2 + alunos$in3 + alunos$in4

levels(alunos$ani)

## [1] "Não tenho animal de estimação" "Tenho um ou mais cachorros"

levels(alunos$ani) <- c("n", "s")

levels(alunos$tim)

## [1] "Atlético Mineiro" "Corinthians"
## [3] "Cruzeiro" "E C Vitória"
## [5] "Flamengo" "Goiás"
## [7] "Grêmio" "Não me interesso por futebol"
## [9] "Outro time" "Palmeiras"
## [11] "Santos" "São Paulo"

levels(alunos$tim) <- c("am", "co", "cr", "vi", "fl", "go", "gr", "ni", "ot",
"pa", "sa", "sp")

levels(alunos$odf)

## [1] "Jovem Parceiro" "Outras formas"
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levels(alunos$oda)

## [1] "Agrícola (Operação)"
## [2] "Agrícola (Planejamento e/ou Controle)"
## [3] "Ambiente"
## [4] "Indústria (Planejamento e/ou Controle)"
## [5] "Manutenção Automotiva"
## [6] "Manutenção Automotiva, Manutenção Industrial"
## [7] "Manutenção Industrial"
## [8] "Parcerias e Fornecedores"

levels(alunos$oda) <- c("agop", "agpc", "ambi", "inpc", "mana", "manai", "mani",
"parf")

#************************************************************************************
## Fitros, seleções e estatísticas
alunos$alt[3]

## [1] 1.89

alunos$alt[c(2, 3, 7)]

## [1] 1.60 1.89 1.87

## Modificando valores de vetores
alt2 <- alunos$alt[c(2, 3, 7)] ## criando uma réplica de alunos$alt
alt2[c(2, 3, 7)] <- c(1.5, 1.72, 1.8) ## alterando as observações 2, 3 e 7
prop.table(table(alunos$sex))

##
## f m
## 0.3913043 0.6086957

##Filtros********
## Observações de altura dos alunos do sexo feminino
alunos$alt[alunos$sex == "f"]

## [1] 1.60 1.65 1.69 1.64 1.60 1.70 1.58 1.64 1.58

## Observações de altura dos alunos do sexo feminino
alunos$sex == "f"

## [1] FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE
## [12] TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [23] FALSE

## Observações de altura dos alunos do sexo feminino
alunos$alt[alunos$sex == "f" & alunos$loc == "at"] # (& corresponde ao **e** lógico)

## [1] 1.65 1.69 1.58 1.64
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## Observações de altura dos alunos do sexo feminino
alunos$alt[alunos$sex == "f" | alunos$pes >= 70] # (| corresponde ao **ou** lógico)

## [1] 1.71 1.60 1.89 1.65 1.83 1.87 1.75 1.69 1.74 1.64 1.60 1.72 1.70 1.80
## [15] 1.58 1.64 1.58 1.85 1.82 1.84 1.70

##Estatística ********
mean(alunos$alt) # média

## [1] 1.718261

median(alunos$alt) # mediana

## [1] 1.71

sd(alunos$alt) #desvio padrao

## [1] 0.09929992

max(alunos$alt) #maximo

## [1] 1.89

min(alunos$alt) #minimo

## [1] 1.58

mean(alunos$alt[alunos$sex == "f"]) # média da altura das mulheres

## [1] 1.631111

mean(alunos$alt[alunos$sex == "m"]) # média da altura dos homens

## [1] 1.774286

# algumas estatísticas do núm do sapato para pessoas com altura maior que
# 1,6 trabalhando em Alto Taquari
median(alunos$cal[alunos$alt > 1.6 & alunos$loc == "at"])

## [1] 39.5

sd(alunos$cal[alunos$alt > 1.6 & alunos$loc == "at"])

## [1] 2.386719
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max(alunos$cal[alunos$alt > 1.6 & alunos$loc == "at"])

## [1] 43

min(alunos$cal[alunos$alt > 1.6 & alunos$loc == "at"])

## [1] 36

alunos$alt[which.max(alunos$pes)]

## [1] 1.82

#calculo da média de altura por sexo e da média de altura por sexo e local de trabalho.
tapply(alunos$alt, alunos$sex, mean)

## f m
## 1.631111 1.774286

tapply(alunos$alt, list(alunos$sex, alunos$loc), mean)

## at cr po
## f 1.64 1.605000 1.700
## m 1.76 1.791667 1.765

#Análise de Frequencia (variáveis qualitativas)
n <- length(alunos$sex) ## definindo o número de observações
sum(alunos$sex == "f") ## frequência absoluta de mulheres (possibilidade 1)

## [1] 9

length(alunos$sex[alunos$sex == "f"]) ## frequência absoluta de mulheres (possibilidade 1)

## [1] 9

sum(alunos$sex == "f")/n ## frequência relativa de mulheres

## [1] 0.3913043

length(alunos$sex[alunos$sex == "m"]) ## frequência absoluta de homens

## [1] 14

length(alunos$sex[alunos$sex == "m"])/n ## frequência relativa de mulheres

## [1] 0.6086957
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## Sexo dos alunos
table(alunos$sex)

##
## f m
## 9 14

prop.table(table(alunos$sex))

##
## f m
## 0.3913043 0.6086957

table(alunos$loc)

##
## at cr po
## 10 10 3

prop.table(table(alunos$loc))

##
## at cr po
## 0.4347826 0.4347826 0.1304348

#************************************************************
#Gráficos
#Grafico1
x <- c(1, 2, 3, 5, 2)
ident <- c("a", "b", "c", "d", "e")
barplot(x, names.arg = ident)
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#Grafico2
ident <- c("Mulheres", "Homens")
barplot(table(alunos$sex), names.arg = ident, col = c("pink", "lightblue"))
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#Grafico3
ident <- c("Mulheres", "Homens")
barplot(prop.table(table(alunos$sex)) * 100, names.arg = ident, col = c(gray(0.8),

gray(0.5)))
title(main = "Frequência relativa - sexo", xlab = "sexo", ylab = "%")

11



Mulheres Homens

0
10

20
30

40
50

60
Frequência relativa − sexo

sexo

%

#Grafico4
ident <- c("Mulheres", "Homens")
pie(prop.table(table(alunos$sex)) * 100, label = ident, col = c("lightblue2",

"lightblue3"))
title(main = "Frequência relativa - sexo")
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#Grafico5
barplot(table(alunos$sex, alunos$loc), beside = TRUE, legend.text = TRUE, args.legend = list(x = 8.8,

y = 5, title = "sexo", horiz = TRUE, cex = 0.8))
title("Frequências conjuntas absolutas\n sexo x localização", xlab = "localização",

ylab = "alunos")
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at cr po
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#Grafico6
## gráfico de barras empilhadas (segunda variável no eixo x) - Frequência
## conjunta relativa
barplot(prop.table(table(alunos$sex, alunos$loc)) * 100, legend.text = TRUE,

xpd = TRUE, args.legend = list(x = "right", title = "sexo", horiz = FALSE,
inset = -0.07, cex = 0.8))

title("Frequências conjuntas relativas\n sexo x localização", xlab = "localização",
ylab = "%")
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#Grafico7
## Gráfico de frequência condicional (alunos$sex|alunos$loc)
barplot(prop.table(table(alunos$sex, alunos$loc), 2) * 100, legend.text = TRUE,

xpd = TRUE, ylim = c(0, 100), args.legend = list(x = "right", title = "sexo",
horiz = FALSE, inset = -0.07, cex = 0.8))

title("Frequências condicionais relativas\n sexo | localização", xlab = "localização",
ylab = "%")
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#Histograma 1
alunos$imc <- alunos$pes/alunos$alt^2
## histograma do peso dos alunos - básico
hist(alunos$imc, breaks = 5)
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Histogram of alunos$imc
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#histograma 2
hist(alunos$imc, xlab = "IMC", ylab = "densidade de frequência", main = "Histograma do IMC",

col = "bisque", freq = FALSE)
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Histograma do IMC
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#boxplot 1
boxplot(alunos$imc)
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#boxplot 2
boxplot(alunos$imc ~ alunos$sex, col = "bisque")
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#*********************************************************************
#Salvando os resultados em um novo arquivo
write.table(alunos, "Novabase.csv", sep = ";", dec = ",", row.names = FALSE)

Exercícios
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