Integer: Conjunto d

Character: cadeia de caracteres (string)
Logical: valor booleano (TRUE or FALSE).
software

numeric.

c

objeto. Veremos agora como armazenar mais de um valor em um objeto. Para
isto vamos utilizar o conceito de vetores.

armazenar um conjunto ordenado de dados de MESMO TIPO e se refere a cada
dado pela sua
.

Para utilizar um vetor em R, basta digitar a letra c antes dos dados.

A vantagem de
MESMO TIPO de dados. Para armazenar
podemos mais utilizar o conceito de vetor e sim o conceito de listas.
Para armazenar valores em uma lista:

podemos armazenar
dados de diferentes tipos e em vetores devem ser do mesmo tipo!
Obs: Para inserir um valor Not Available (NA) em um vetor, basta digitar NA

do. Logo para armazenar um valor Not Available
(NA) dentro do vetor, podemos fazer o seguinte:

quando estamos trabalhando com vetores.

E se eu tivesse um vetor com tipos de dados diferentes? Por exemplo:

o vetor2

Para fazer

izar a seguinte sintaxe.

objeto

as.integer(objeto)

objeto

as.numeric(objeto)

desejada.
PRATIQUE!
1) Como que o software R
a)
b)
c)
d)
e)

Integer (inteira).
Numeric (real).
Character (String = cadeia de caracteres).
Complex (complexa).
Logical (booleana).

2)
3)
vetor?
4)

5) Armazene em dois objetos do tipo vetor, os seguintes valores:
vetor1 = (1,3,7,-5,10) e vetor2 = (10,5,-2,4,15) e efetue as seguintes

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Some os dois vetores.
Subtraia os dois vetores.
Multiplique os dois vetores.
Divida o primeiro vetor pelo segundo.
O resto do vetor1 pelo vetor2.
Eleve o vetor2 pelo vetor1.
Eleve o vetor1 ao quadrado.

6) Co
c(10,-5,0,-4,12,1,1,3,3,10).
7)
vetores e listas?
8) Como converter um vetor do tipo numeric para o tipo integer?
9) Como converter um vetor do tipo integer para character?
10) Como converter um vetor do tipo character para integer? S
11)
Respostas:
1) a) Todo o
b)
c)
d)
e)

L

r verdade ou falso.

armazenar diversos

software R,

c

5 e terminando em 24).

)
(5 + 2i)
(TRUE or FALSE)

5)

6) vetor[5]
7) Em vetores, podemos armazenar apenas os dados com o mesmo tipo e
inclusive podemos armazenar um vetor
8) vet
as.integer(vet)
9) vet
as.character(vet)
10) vet
11)
numeric
integer e numeric, resultando no tipo numeric.

