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Os slides são construídos baseados em achados 
sobre o R (tutoriais da internet e outras fontes 
digitais e/ou impressas). Ao final dos slides, traz-se 
as referências.

Bons estudos!!!

Fonte das imagens
. O autor
. Google imagens

“O que sabemos é uma gota, o que não 
sabemos é um oceano” (Sir Isaac Newton)
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Conteúdos de aprendizagem

● O R como calculadora
● Funções do R
● Objetos do R
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► A forma de uso mais básica do R é como calculadora. 
Os operadores matemáticos básicos são: + (soma), 
- (subtração), * (multiplicação), / (divisão) e 
- ^ (exponenciação). A Figura abaixo ilustra uma 
- aplicação deste recurso.

O R como calculadora
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Funções do R

► Função, em programação, nada mais é do que uma 
sub-rotina usada em um programa. É um conjunto de comandos 
que realiza uma tarefa específica em um módulo dependente 
de código;
► O R tem diversas funções que podemos usar para realizar 
diversas tarefas, desde cálculos numéricos básicos, já vistos 
no slide anterior, funções matemáticas (algébricas e  
estatística), gerar números aleatórios, construção de gráficos 
multidimensionais, dentre outros.
► O uso básico de uma função é escrever o nome da função 
e colocar os argumentos entre parênteses. Por exemplo: 
função(argumentos). Onde função específica qual função 
irá usar e argumentos específica os argumentos que serão 
avaliados pela função. Para saber mais sobre funções no R, 
digite na linha de comando help(“function”).
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Usando algumas funções do R

Função Ação

sqrt(x) raiz quadrada de x

prod(x,y) produto de x por y

log(x) log natural de x

log(3,10) log de 3 na base 10

log10(3) log de 3 na base 10

abs(x) valor absoluto (módulo)

factorial(x) fatorial de x

cos(x), sin(x), tan(x) funções trigonométricas de x em radianos

acos(x), asin(x), atan(x) funções trigonométricas inversas de x em radianos

lenght(nome_do_objeto) fornece o número de observações n dentro do objeto

ls( ) lista os objetos salvos

Nota: Existem outras inúmeras operações e funções não citadas até aqui, 
entretanto, se digitarmos na linha de comando do R help.search(“”) ou
help.search(“?”), ter-se-à acesso a estas inúmeras funções. No slide a 
seguir, demonstra-se o uso das funções trazidas na Tabela acima.
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Exemplos do uso de algumas funções do R

Fonte: O autor (2018)
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+ funções do R

► seq # gera sequências
Exemplo:
seq(1,20,2) # gera a sequência de 1 a 20, de 2 em 2
seq(1,10,1) # o mesmo que 1:10
seq(10,1,-3) # escreve 10 7 4 1
► rep # repeti algo n vezes
Exemplos:
rep(c(0, 1), c(10, 5)) # para cada valor, um número de
repetições

rep(1:5, each=2)

Observação: Na Figura a seguir (Slide 9), demonstra-se o uso 
destas funções do R.
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Uso das funções “seq” e “rep” do R
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Gerando dados aleatórios  

► runif # gera dados aleatórios com 
distribuição normal
Exemplo:
runif(n, min=0, max=1) # gera uma distribuição uniforme
com n valores, começando em min e terminando em max.
runif(200, 80, 100) # gera 200 valores que vão de um
mínimo de 80 até um máximo de 100
Fazendo-se, no R, temp1 <- runif(200,80,100) e depois 
hist(temp1) # constrói-se um histograma de 
frequências dos valores

Observação: Na Figura a seguir (Slide 11), demonstra-se o 
uso destas funções do R.
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Gerando amostras aleatórias  

► sample # realiza amostras aleatórias

Sintaxe: sample (x, size=1, replace = FALSE)

# onde x é o conjunto de dados do qual as amostras serão 
retiradas, size é o número de amostras e replace é onde 
indicamos se a amostra deve ser com reposição (TRUE) ou 
sem reposição (FALSE).

OBSERVAÇÕES:
(i) sample(1:10, 5)  # tira 5 amostras com valores entre 1 e 10. Como não 
(ii) especificamos o argumento replace o padrão é considerar que a amostra é 
(iii) sem reposição (= FALSE);
(ii) sample(1:10, 15)  # erro, amostra maior que o conjunto de valores, temos 10 valores 
(1 a 10). Portanto, não é possível retirar 15 valores sem repetir nenhum;
(iii) sample(1:10, 15, replace=TRUE   # agora sim



7

13

Gerando amostras aleatórias – cont...  

► Com a função sample, podemos criar processos de
amostragem aleatória. Por exemplo, vamos criar uma moeda 
e “jogá-la” para ver quantas caras e quantas coroas saem em 
10 jogadas.

moeda <- c(“CARA”, “COROA” # criação da moeda
sample(moeda, 10, replace=TRUE)  
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Relembrando o que é workspace  

► O workspace é a área de trabalho do R, quando salvamos 
um workspace em uma pasta e o abrimos a partir dela, o R 
imediatamente reconhecerá o endereço da pasta como sendo 
seu diretório de trabalho. Para conferir o diretório de trabalho, 
use o comando abaixo:

getwd( ) # a saída do programa é mostrada abaixo
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Objetos do R

► Um objeto é qualquer coisa que pode ser associado 
(e armazenado) em uma variável. As variáveis em R não 
são predefinidas; elas assumem o tipo do objeto que for 
atribuído a elas. Assim, uma instrução do tipo:

x <- 1 atribui a x o valor inteiro 1, e é perfeitamente válido 
reatribuir: x <- 2,5
x <- NULL. Aqui, NULL é a variável vazia.
x <- NULL não destrói x (como pode ser visto escrevendo-se 
na linha de comando exist(“x”) - que retorna TRUE, mas faz x
ter um valor que não é nada.

16

Os principais tipos de objetos do R

Fonte: O autor (2018)
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► Um objeto pode ser criado com a operação de “atribuição”, 
o qual se denota como uma flecha, com o símbolo “<” e o 
sina de menos (“-”), a letra “c” (significando concatenar. 
A seguir, serão demonstrado como são criados os objetos no 
R, conforme já ilustrado na Figura abaixo (slide 9)

Criando objetos no R

Fonte: O autor (2018)
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Vetores

Criando vetores
● vetor1 <- c(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20)   # cria um vetor 
chamado vetor1 com os pares de 2 a 20)
● mode(vetor1); length(vetor1)  # mostra o tipo e o tamanho do 
objeto vetor1
● a <- “Angela”; b <- TRUE; c <- 8i  # objetos com tipos diferentes
● mode(a); mode(b); mode(c)   # exibe os atributos “tipo” 
dos objetos

Uma sequência de valores alfanuméricos. Na maioria das 
vezes, é utilizado para expressar uma variável presente em uma 
base de dados, como por exemplo, peso, idade, altura, etc.
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► max(vetor1)   # valor máximo contido no objeto vetor1
► min(vetor1)       # valor mínimo contido no objeto vetor1
► sum(vetor1)      # soma dos valores do objeto vetor1
► vetor1^2 # retorna o quadrado de cada 
elemento do vetor1
► vetor/10 # retorna a divisão de cada elemento 
do vetor1 por 10
n.vetor1 <- length(vetor1)   # atribui o tamanho do vetor1 à 
variável n.vetor1
media.vetor1 <- sum(vetor1)/n.vetor1  # cria a variável 
► mean(vetor1)  # função que calcula a média
de vetor1

Operações com vetores

20

Prática no R de criação e operações com vetores
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+Algumas operações com vetores
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+Algumas operações com vetores – cont...
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Matrizes

■ Matrizes são montadas a partir da reorganização de 
elementos de um vetor em linhas e colunas. Por “default”, 
a matriz é preenchida por colunas e o argumento opcional 
by row = T inverte este padrão;
■ A seleção de elementos ou submatrizes é feita usando [ , ], 
sendo que antes da vírgula, indica-se a(s) linha(s) e depois, 
a(s) coluna(s) a serem selecionadas;
■ Opcionalmente, matrizes podem ter nomes associados 
às linhas e colunas (“rownames” e “colnames”). Cada um 
destes componentes, da matriz, é um vetor de nomes;
■ A Figura, do slide 24, ilustra exemplos de construção de 
matrizes no R.  

24

Construindo matrizes no R
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Algumas operações com matrizes
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+ Algumas operações com matrizes
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Arrays

■ O conceito de array generaliza a ideia de matriz. 
Enquanto em uma matriz, os elementos são organizados em 
duas dimensões (linhas e colunas), em um array, os elementos 
podem ser organizados em um número arbitrário de  dimensões;
■ No R, um array é definido utilizando a função array( ).
■ Defina um array “array1” com o comando a seguir e 
inspecione o objeto certificando-se que você entendeu como 
arrays são criados no R.

> array1 <- array(1:24, dim = c(3,4,2))
> array1 # mostra o array1 criado
> sum(array1[, , 1]) # retorna a soma de todos os 

elementos do array1

A Figura a seguir, ilustra a prática dos comandos acima.

28

Prática de arrays no R
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Data-frames

► Vetores, matrizes e arrays forçam todos os elementos a 
serem do mesmo “tipo”, ou seja, ou numérico ou caracter. 
O “data-frame” é uma estrutura semelhante à uma matriz, 
todavia com cada coluna sendo tratada separadamente. 
Desta forma, podemos ter colunas de valores numéricos e 
colunas de caracteres no mesmo objeto.

Em uma estrutura “data-frame”, dentro de uma 
mesma coluna, todos os elementos ainda serão 
forçados a serem do mesmo tipo.

30

Data-frames – prática no R
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Data-frames – prática no R – cont...

32

Data-frames – cont...

Nos “data-frames”, assim como em matrizes, os 
nomes das linhas podem ser alterados usando-se o 
comando row.names ( ) e os nomes das colunas 
utilizando-se colnames ( ). Por exemplo:

 row.names(Escola) <- c(“linha 1”, “linha 2”, “linha 3”, 
 “linha 4”, “linha 5”, “linha 6”)



17

33

Índice dos Data-frames...

► Nos objetos armazenados como data-frames, os 
elementos podem ser acessados de duas formas:

■ usando índices de linha e colunas separados por 
uma vírgula dentro de colchetes, exatamente como em 
matrizes;

■ usando o nome do objeto (data.frame), o símbolo $
e o nome da coluna de interesse. Veja os exemplos na 
Figura a seguir:
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Listas

■ Listas são estruturas genéricas e flexíveis que 
permitem armazenar diversos formatos em um único objeto;
■ Listas são objetos muito úteis, pois são usadas para combinar 
diferentes estruturas de dados em um mesmo objeto, ou seja, 
vetores, matrizes, arrays, data.frames e até mesmo outras listas
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Listas – cont...

■ Listas são construídas com o comando list ( ). 
Os componentes da lista são introduzidos da mesma forma 
como para os data.frames: nome = objeto. Quando exibimos 
um objeto que é uma lista, cada componente é mostrado com 
seu nome (precedido do símbolo $ e valor.

■■ Cada um desses componentes da lista pode, então, 
ser acessado individualmente. Veja a prática no R nas 
Figuras que seguem abaixo.
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Internet

. R(linguagem de programação)/pacotes - URL

. Tecnologia & Treinamento - URL

. Funções do R - URL

. R – Estruturas de controle - URL

. Objetos do R - URL
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