
CURSO DO SOFTWARE R 
 

Público alvo:  
Alunos das turmas de Engenharia e Engenharia Química matriculados na disciplina de 
Probabilidade e Estatística (Probest) em 2016/2. 
 

Inscrições: 
Os alunos interessados em participar do curso deverão enviar e-mail para 
probest@im.ufrj.br , até o dia 12/09/2016,  informando o DRE e a turma a que pertence e 
colocando como Assunto: Inscrição no Curso de R. 
OBSERVAÇÃO: Somente serão aceitas as inscrições que atenderem aos itens acima 
 

Assuntos abordados no minicurso de R 

Introdução ao R: 
Tipos armazenamento de objetos e variáveis. O R é um pacote que oferece varias 
funções, já implementadas, dos mais variados métodos estatísticos. 
Além disso é, também  um ambiente de programação. Apresentaremos as principais 
características e básicas para a iniciação ao uso do R. 

 Simulação do conceito frequentista de probabilidade: 
Método de Monte Carlo: Através de exemplos de jogos “calcularemos” probabilidades via 
simulação, examinando a estabilidade da aproximação (no R usaremos as funções: 
sample, table). 

 Variáveis Aleatórias: 
Examinaremos no R os modelos probabilísticos mais comuns de variáveis aleatórias 

discretas: Binomial, Hipergeométrica, Poisson; e variável aleatória continua: exponencial, 

uniforme, Normal e suas derivadas t-Student, Qui-quadrado e F. No R veremos o efeito da 
primeira letra a ser usada nos comandos relativos aos modelos probabilísticos (p-
probability, d-density, q-quantile e r-random). 

 Analise Exploratória de Dados: 
No que se refere a medidas univariadas, examinaremos estatísticas de tendência central, 
localidade e dispersão (no R: mean, median, var, fivenum, summary e quantile); gráficos 
de distribuições (no R: barplot, pie, hist, stem e boxplot). Quanto as medidas bivariadas 
examinaremos a interdependência através da covariância, correlação, gráfico de 
dispersão e tabelas de contingências ( no R: var, cor, plot, table). Será também feita uma 
introdução a regressão linear e ao método de mínimos quadrados (no R lsfit e ls.print) 

 Simulação e o Teorema Central do Limite: 
Através de simulação será estudado o Teorema Central do Limite: O efeito do tamanho 
amostral e da população de onde a amostra e extraída na aproximação da distribuição da 
media amostral de x pela distribuição Normal. 

 Intervalo de confiança: 
Serão feitas simulações para o entendimento do conceito de intervalo de confiança, 
através da geração, por simulação, de varias amostras e o posterior exame dos intervalos 
de confiança construídos a partir de cada uma dessas amostras. 

Testes de Hipóteses: 
Serão recordados os principais componentes dos testes de hipóteses, erros tipos I e II 
com as correspondentes probabilidades, p-valor. Estudaremos o teste t de Student, tanto 
pareado com não pareado, para comparação de duas populações, teste quiquadrado para 
independência, e analise de variância(no R t.test, chisq.test, aov). 
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