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QUESTÓES REFERENTES À AULA 1 
 

1. Usando as estruturas de dados e funções de R, faça um script para imprimir a raiz 
quadrada da soma dos 100 primeiros números pares. 

2. Faça a correspondência correta entre as colunas da Tabela 1, escrevendo a sequência 
correta de letras para a correspondência. 
 

Tabela1: Correspondência entre colunas. 

a) head() () gera sequência de dados 

b) tail() () exibe as primeiras 6 observações do data frame 

c) summary() () exibe os nomes das colunas do data frame 

d) names() () repeti algo n vezes 

e) str() () fornece o número de linhas e colunas do data frame 

f) dim() () exibe as últimas 6 observações do data frame 

g) seq() () identifica as características do objeto 

h) rep() () mostra o resumo do objeto 

 
3. Construa um subconjunto do dataset iris de R que contenha todos os atributos 

numéricos e a specie virginica. 
4. O quadro de dados baixo mostra uma parte do data frame iris de R que atende às 

seguintes restrições: a) todos os atributos numéricos de iris, b) apenas a specie 
virginica e o atributo Petal.Length > 6.0. Baseado nessas características, construa um 
código que gere esse subconjunto de dados de iris com tais características. 

 

 
5. São características de R, EXCETO: 

a) sinal # é usado para inserir comentários; 
b) R é case-sensitive; 
c) R é open-source; 
d) <- é operador de atribuição de R; 
e) , é separador de casas decimais 
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6. Armazenar em forma consistente que combine a semântica da base de dados com a 
maneira em que são armazenadas é uma prática de qual etapa do Ciclo de Data 
Science? 
a) visualização 
b) comunicação 
c) importação 
d) modelagem 
e) organização 

7. _______________ em R são bibliotecas contendo funções, dados e documentação 
que estende as capacidades do R base para alguma finalidade específica. 

8. Conjunto de pacotes que funcionam em harmonia porque compartilham representações 
de dados comuns e design de ‘API’ 
a) RMarkdown 
b) ggplot2 
c) tidyverse 
d) tibble 
e) forcats 

9. Sistema para criação declarativa de gráficos, baseado na Gramática dos Gráficos. Você 
fornece os dados, diz ao ____________ como mapear as variáveis para a estética, 
quais primitivos gráficos e ele cuida dos detalhes. Estamos falando do pacote de R: 
a) readr 
b) stringr 
c) dplyr 
d) tibble 
e) ggplot2 

10. Faça a correspondência entre as colunas abaixo e depois escreva a sequência de letras 
correta: 
COLUNA 1    COLUNA 2 
a) library() e require()   ( ) lista o diretório de trabalho 
b) ls()     ( ) lista os dataset de R padrão 
c) getwd()    ( ) remove objetos criados em R 
d) rm()    ( ) carrega pacotes instalados 
e) data()    ( ) lista objetos da área de trabalho  

 
QUESTÓES REFERENTES ÀS AULAS 2/3/4 

 
1. Crie um tibble com os dados abaixo: 

. subject_name: John Doe, Jane Doe, Steve Graves 

. temperature: 98,1; 98,6; 101,4 

. flu_status: FALSE, FALSE, TRUE 

. gender: MALE, FEMALE, MALE 
2. Operadores de R para seleção de nomes de variáveis e posição, respectivamente: 

a) %>% e [[ 
b) [[ e %>% 
c) [[ e $ 
d) $ e [[ 
e) a e c estão corretas 

3. Função de R para criar subconjuntos de dados de um dataset: 
a) rep() 
b) require() 



c) subset() 
d) array() 
e) factor() 

4. Usando o dataset diamonds de R, construa um subconjunto deste dataset com o nome 
filtro1 com a estrutura que segue: Além de serem filtrados os dados referente à classe 
“cut”, filtrar também àquelas na qual a categoria “Premium” é superior a 18.700. O 
dataset criado terá a representação conforme trazida através da Figura 1 abaixo: 
 

 
Figura 1: Estrutura de filtro1. 

 
5. Função de R que abre uma interface simples de edição de dados em formato planilha, e 

é útil para pequenas modificações. 
a) View() 
b) list() 
c) read() 
d) edit() 
e) a e c estão corretas 

6. Crie no R a matriz mostrada na Figura 2. 
 

 
Figura 2: Matriz B 

 
7. A partir da lista mostrada na Figura 3, crie o tibble mostrado na Figura 4. 

 

 
Figura 3: Lista com três itens. 

 

 
Figura 4: Tibble criado a partir da estrutura do objeto mostrado na Figura 3. 



8. Estrutura de dados de R que armazena dados do tipo numérico, caractere, string e fator: 
a) vetor 
b) matriz 
c) tabela 
d) data frame 
e) array 

9. Faça o download do dataset usedcars.csv, disponível no link a seguir [link]. Importe-o 
para o R. Este dataset quando é importado para o R, o R já o transforma em tibble, 
conforme pode ser visto na Figura 5. Crie um backup deste dataset importado e 
transforme-o de tibble para data frame. 
 

 
Figura 5: Tibble usedcars. 

10. Um recurso importante de R que pode complicar a comparação são os valores faltantes, 
ou NA (“Not Available” – em português, “Não Disponível”). NA representa um valor 
desconhecido, então valores faltantes são “contagiosos”, quase qualquer operação 
envolvendo um valor desconhecido também será desconhecida. Baseado neste contexto 
de Data Science, qual comando você daria ao R para verificar se no dataset usedcars 
há valores NA? 
 

QUESTÓES REFERENTES À AULA 5 
 

1. Construa o gráfico de dispersão do dataset mpg de R das variáveis hwy Vs. displ. 
Sendo displ a variável x e hwy a variável y. Características estéticas do gráfico: 
diagrama de pontos com o interior dos pontos preenchidos em vermelho (veja o slide 
“Diagrama de dispersão simples”). 

2. Construa o gráfico de facetas de duas linhas da variável trans do dataset mpg de R. 
3. Construa o gráfico de barra multicores da variável clarity do dataset diamonds de R. 
4. Use o pacote ggplot2 para construir o boxplot das variáveis cut e price, do dataset 

diamonds de R, passando uma cor como argumento da função geom_boxplot.   
5. Construa o diagrama de dispersão com a linha de tendência das variáveis mpg e hp do 

dataset mtcars de R. 
6. Use a função cor de R para construir a matriz de correlação do dataset mtcars de R.  
7. O coeficiente de correlação r entre as variáveis mpg e wt do dataset mtcars de R vale: 

a) -0.8521620 
b) -0.8676594 
c) 0.8521620 
d) 0.4186403 
e) -0.5509251 

8. Construa as matrizes gráficas de correlação do dataset mtcars de R através dos 
métodos “circle” (default), “square”, “ellipse”, “number”, “pie”, “shade” e “color”.  

https://www.engineeringbigdata.com/used-cars-data-set-analysis-r/


9. Construa o modelo de regressão linear múltipla do dataset diamonds de R. Aceita-se H0 
ou Rejeita-se H0? E H1, é aceita ou rejeitada? 

10.  Considere o fenômeno de estudo a variável price, do dataset diamonds de R, construa 
seu modelo de regressão linear múltipla, assim como destacando a variável 
independente mais correlacionada com a variável resposta do ponto de vista positiva 
e/ou negativa. Gere a tabela ANOVA e faça uma análise de hipóteses H0 e H1, rejeitando 
ou aceitando as supracitadas hipóteses. Construa o diagrama de resíduos e avalie seu 
diagrama, avaliando outliers e homocedasticidade. 
 
 

Fim da lista!!! 
 
 


