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1. Crie uma matriz vazia de ordem 4x4. 
2. Construa o dataframe mostrado na Figura 1 

 

 
Figura 1: Exercício 2 

 
3. Depois de construir o dataframe mostrado na Figura 1, renomeie os nomes das colunas 

“v2”, “v3”, “v4” e “v5”, de forma que o dataframe fique com as novas colunas conforme 
mostrado na Figura 2, ou seja: v2: Artistas, v3: Nome, v4: Nfaixas e v5: Formato. 

 

 
Figura 2: Exercício 3. 

 
4. .Insira uma nova coluna chamada “Faixa”, no dataframe criado no item 3, de forma que o 

mesmo fique conforme mostrado na Figura 3 
 

 
Figura 3: Exercício 4 

 
5. Construa uma matriz de 16 elementos por coluna. 
6. Construa a matriz do item 5, porém por linha. 
7. Construa a matriz mostrada na Figura 4 e depois imprima o elemento a33. 

 

 
Figura 4: Exercício 7. 

 



8. Crie uma lista com três elementos diferentes, sendo-os, respectivamente, obj1: matriz, 
obj2: vetor numérico e obj3: string de caractere. 

9. Crie uma matriz de ordem 4x5 a partir de um vetor de 20 elementos. 
10. Crie uma sequência de dados de 1 a 30 apenas com números ímpares. Use a função 

seq(). 
11. Crie um objeto com estes dados: 9 0 10 13 15 17 18 17 22 11 15 e chame-o de temp. 

Agora faça as seguintes transformações com esses dados: 1) raiz quadrada de temp, 2) 
log natural de temp, 3) log(x+1) de temp, 4) eleve os valores de temp ao quadrado. 

12. Na Figura 5 é mostrado o Script para o lançamento de uma moeda n = 1000, através da 
função “jogar.moeda”. Escreva esse script na área de Script do R para ver a saída do 
programa. Repita esse script várias vezes e depois modifique o n para ver os resultados 
de amostras resultantes. 
 

 
Figura 5: Exercício 12. 

 
13. Escreva um Script que retorne a soma, subtração, multiplicação, divisão, resto da 

divisão e resto do quociente de um número n lido. Salve seu script com o nome 
“CalculadoraR”. 

14. Sendo u = c(“A”, 3), qual a classe do vetor u? 
15. Sendo z = c(1,3,5,12,87,21,0,12), como podemos selecionar apenas os elementos do 

vetor z maiores que 20? 
 
 

 
 

 
Fonte: Google imagens 

 


