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Visão geral dos Conteúdos



Conteúdos de aprendizagem

● Matrizes 
● Arrays
● Listas
● Data frame
● Fatores



Laboratórios de prática

● Criando e manipulando Matrizes;
● Criando e manipulando Arrays;
● Criando e manipulando Listas;
● Criando e manipulando Data Frames;
● Criando e manipulando Fatores



Matrizes

A função matrix() recebe um vetor como 
argumento e o transforma em uma matriz de 
acordo com as dimensões especificadas.

Por padrão, o R preenche a matriz ao 
longo das colunas. Para inverter esse 
padrão, deve-se adicionar o argumento 
byrow = TRUE para dizer ao R que a 
matriz deve ser preenchida por linhas.



Matrizes



Operações com Matrizes
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Operações com Matrizes



Índices das Matrizes

Para extrair um único elemento da matriz use 
colchetes com dois números separados por vírgula. O 
primeiro número indica o número da linha enquanto 
o segundo indica o número da coluna.



Operações aritméticas com Matrizes
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Multiplicação Matricial



Multiplicação por escalar



Transposta de uma matriz



Matriz inversa



Traço de uma Matriz

O traço de uma matriz é determinado 
extraindo os elementos da diagonal da matriz 
quadrada e então efetuando  soma dos seus 
elementos.



Determinante de uma Matriz

O determinante de uma matriz é uma função matricial 
que converte uma matriz quadrada em um escalar. 
Para uma matriz quadrada de ordem 2, o 
determinante é definido como mostra abaixo.



Eigendecomposição de uma Matriz

A decomposição própria (decomposição espectral) consiste em escrever 
uma matriz A diagonalizável qualquer em termos de seus auto-vetores (v) 
e auto-valores (λ). Na Estatística, tal decomposição é base da técnica de 
componentes principais, na qual os auto-vetores correspondem às 
direções de maior variabilidade (componentes principais) e os auto-valores 
são uma medida da explicação da variabilidade dos dados originais 
fornecida pelas componentes principais. Desta forma, chega-se a 
expressão abaixo. Em R, a obtenção da matriz de auto-valores e 
autovetores é realizada por meio da função eigen. 



Dataframes

Com a função data.frame() reunimos vetores de 
mesmo comprimento em um só objeto. Neste caso são 
criadas tabelas de dados. Cada observação é descrita 
por um conjunto de propriedades. São similares como 
as matrizes, porém diferentes colunas podem possuir 
elementos de natureza diferentes.



Atividade de aprendizagem

Crie um data frame “funcionários” com os registros 
“nome”, “sexo” e “salario”, nessa ordem.



Adicionando colunas no Data Frames



Vendo os nomes das colunas do Data Frame



Atividade de aprendizagem

Adicione uma nova coluna ao data frame 
“funcionarios” com o nome “experiencia”. Imprima 
o novo data frame.



Listas

Coleção de elementos que não precisam ser 
da mesma classe.



Listas



Listas



Arrays

■ São objetos de dados R que podem armazenar dados em 

mais de duas dimensões. Por exemplo, se criarmos uma matriz 

de dimensão (2,3,4), então ele cria 4 matrizes retangulares, 

cada uma com 2 linhas e 3 colunas;

■ Os arrays podem armazenar apenas um tipo de dados.



Caracteres e Fatores

Toda coluna que a função read.table() encontrar que não 
for composta exclusivamente de números é definida 
como um fator. No exemplo do dataframe abaixo a 
coluna “formato” é categórica e também “Artista”, porém 
“Nome” provavelmente não é. As colunas podem ser 
convertidas de um formato para outro.
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