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Exercício  
 

1. Você foi contratado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para prestar consultoria em relação ao nível de 
associação entre Gastos e Votos nas eleições municipais de 2008, 2012 e 2016. Foram requisitadas as 
seguintes informações: 
 
a. Modelo: Candidatos por eleição (ano_eleicao) 

 
 

Tabela 1 - Candidato por Eleição 

Eleição Frequência Porcentagem 

2008 13309 31,84 
2012 13680 32,72 
2016 14814 35,44 

Total 41803 100,0 
Fonte: TSE (2016). 

 
 
 

Gráfico 1 - Candidato por Eleição 

 
Fonte: TSE (2016). 

 
 

b. Candidatos por UF (sigla_uf) 

c. Candidatos por Partido Político (partido) 
d. Candidatos por Situação do candidato no Primeiro Turno (desc_sit_total_turn) 

e. Distribuição dos Municípios por quantidade de eleitores  (tamanho_municipio_rec) 
f. Estatística descritiva da variável total de votos (total_votos) 
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Tabela 6 - Estatística Descritiva do Total de Votos (2008, 2012, 2016) 
 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Total de Votos 41747 0 3.085.187 7.103,09 36876,042 
Fonte: TSE (2016). 

 
g. Que candidato obteve a maior votação (3.085.187) em 2016? 

h. Estatística descritiva da variável total de votos (total_votos) 
i. Estatística descritiva da variável total de votos por Eleição (total_votos x ano_eleicao) 

j. Que candidato obteve a maior votação em 2008 e 2012? 
k. Estatística descritiva da variável do total de despesas do candidato por eleição. 

l. Que candidato investiu mais em 2008, 2012 e 2016? 
m. Estatística descritiva do total de votos por Eleição e Unidade da Federação. 

n. Estatística descritiva do total de despesas do candidato por eleição e Unidade da Federação. 
o. Estatística descritiva das despesas com Publicidade, Pesquisas Eleitorais e Gastos com 

Comitê. 
 
2. Como um bom consultor, você deve não apenas fornecer quadros, tabelas e gráficos, mas deve analisar 

esses resultados. Faço isso com as questões b, c, d, h, i, n e o. Segue modelo. 
 
======================================================================== 

A tabela 1 apresenta a frequência e percentual dos candidatos ao cargo de prefeito municipal 

para as eleições de 2008, 2012 e 2016. 

 
Tabela 1 - Candidato por Eleição 

Eleição Frequência Porcentagem 

2008 13309 31,84 
2012 13680 32,72 
2016 14814 35,44 
Total 41803 100,0 

Fonte: TSE (2016). 
 

Os resultados indicam que para as três eleições analisadas somam uma quantidade de 41.803 

candidatos. O ano de 2008 apresenta o menor percentual (31,84%), enquanto o ano de 2016 perfaz 

35,55% do total. O gráfico 1 ajuda a visualizar de forma mais intuitiva essa estatística.  
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Gráfico 1 - Candidato por Eleição 

 
Fonte: TSE (2016). 

 

Apesar de haver um aumento no número de candidatos à medida que avançamos nas eleições 

(comportamento ascendente), intuitivamente não apostamos em diferença significativa de um ano para 

o outro. Vale ressaltar que estamos lidando com um universo de cerca de 5.561 municípios, é de se 

esperar que haja variação na quantidade de candidato de um ano eleitoral para outro.  

======================================================================= 


