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Metodologia em Ciência Política 
Exercício 4 

Barras de erros / Escore Z / Logaritmo 
 

1. Agora que você já é versado em: (1) preparação das variáveis do SPSS, (2) estatística descritiva 
(tabela de estatística descritiva, frequências, gráficos de barras); (3) correlação de Pearson (gráfico 
de dispersão); (4) Tabela completa de estatística descritiva (Explorar, histograma, Boxplot); (5) abrir 
arquivos com outra extensão no SPSS; (6) determinar amostra; (7) cruzamento de variáveis, criação 
de nova variável, seleção de casos. Você já é um operador de SPSS que saiu da categoria nunca nem 
vi para no básico é comigo mesmo.  
 
Para que você avance mais um nível, hoje veremos: 
- Gráficos de Barras de Erros; 
- Escore Z 
- Logaritmo. 

 
Mas antes, vamos corrigir o último exercício da aula anterior. 

a. Faça um gráfico de barras com a média de Esperança de vida ao nascer por Unidades Federativas 
e anos.  

Nesse ponto você deve ter percebido que a base de dados chama UF por números e não por letras. O 
bom é que você sabe corrigir esse pequeno problema. Basta abrir olhar para a terceira aba do arquivo 
aberto no Excel e você perceberá que para cada Unidade Federativa tem um número correspondente. 
Pronto! O resto você sabe fazer.   

 

b. Voltando ao banco Aula_exerc. (.sav). A psicopedagoga da escola acredita que os alunos estão 
obtendo notas muito pior em Física do que Matemática. Uma maneira simples e rápida de 
apresentar uma comparação entre essas as médias dessas duas disciplinas é com o uso do gráfico 
de barras de erros. 

 

Executando:  (1) Gráficos/Diálogos anteriores/Barra da erros 

 (2) Escolha: “Simples” e “Resumo de variáveis separadas”;  

(3) Na caixa “Barras de Erros”, adicione as duas disciplinas 

 

...e voilà!  
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Gráfico 2 – Barras de erros entre Matemática e Fïsica 

 
Fonte: Aula_exerc (2018). 

 
O gráfico nos informa que não diferença estatística significante entre as duas disciplinas 

analisadas. Ou seja, a psicopedagoga pode observar que a média anual em Matemática é bem próxima a 
7,00 (6,96), com desvio padrão de 1,33. De forma semelhante, a disciplina de Física está mais próxima 
de 6,50 (6,71), com desvio padrão de 1,71, ou seja, as notas mais dispersas em relação à média, mas 
mesmo assim não foi registrada diferença estatística  

 
 

 

 

 

c. Apresente um gráfico de barras de erros comparando todas as disciplinas e identifique aquelas 
que apresentam diferença estatística. 
 

d. Separando por sexo, quais alunos obtiveram maior média em Física? (Gráfico e comentários) 
 
Executando:  (1) Gráficos/Diálogos anteriores/Barra da erros 
  (2) Escolha: “Simples” e “Resumo para grupos de casos”;  

(3) No espaço “Variável”, adicione a disciplina;  
(4) No espaço “Eixo de categoria, coloque a variável Sexo 

 

 

e. Qual disciplina apresenta diferença estatística considerando o sexo? 

 

f. Considerando as preferências dos alunos por disciplinas, qual o grupo de alunos que obteve a 
maior média anual em Matemática? 

 

g. [Atlas Brasil] Apresente um gráfico de barras de erros comparando IDHM e Gini. 

 

Para que aconteça diferença estatística significativa é 

preciso que o ponto máximo de uma barra tenha valor 

menor que o ponto mínimo da outra barra. 
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h. Agora que você está bem familiarizado com as rotinas descritivas do SPSS, vamos introduzir um 
novo conteúdo: Distribuição Normal Padrão (DNP). Essa é uma distribuição com forma normal, 
de média zero e desvio padrão igual a um. Para realizarmos essa tarefa é preciso transformar os 
valores das estatísticas em normal padrão. O resultado obtido é chamado de valor-z.  

Vamos proceder com o banco Aula_exerc. (.sav).:  

(1) Analisar/Estatística descritiva/descritivos. 
(2) Marcar “salvar valores padronizados como variável” 
(3) Uma nova variável foi criada como Znome_da_variável 
(4) Proceda com a construção do histograma  

 
 Gráfico 1 – Histograma da Média Geral  

 
Fonte: Aula_exerc (2018). 

 
i. Considere apenas os dados referentes a 2010 na base de dados do Atlas Brasil. A partir daí 

apresente uma estatística de valores padronizados para a variável Esperança de vida ao nascer 
com um gráfico de barras simples, considerando as Unidades Federativas. 

 

j. Apresente uma estatística de valores padronizados para a variável Taxa de analfabetismo - 18 
anos ou mais, com um gráfico de barras simples, considerando as Unidades Federativas. 

 

k. Baixe a base Satisfação com Universidade.xls.  
a. Qual a correlação entre Satisfação e Desempenho acadêmico, separando os grupos por 

sexo e por nível de satisfação?  
b. Apresente a distribuição da satisfação.  
c. Apresente, via gráfico de barras de erros, a média da satisfação separada por sexo. 
d. Qual a frequência das disciplinas? 
e. Apresente o gráfico de barras de erros do Desempenho acadêmico padronizado x Cursos. 
f. Apresente a estatista de escore-z do Desempenho acadêmico x Cursos 

 

2. Uma estratégia para quem vai usar bases de dados com LargeN, mas com muitas entradas com 
valores zerados, é a transformação logarítmica da variável. Além de simplificar os cálculos, ela 
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facilita a visualização dos dados, melhorando a interpretação dos resultados.  
 
Tecnicamente, o logaritmo de um número é o expoente a que outro valor fixo (base), deve ser 
elevado para produzir este número.  
 
Por exemplo,  o logaritmo de 8 na base 2 é 3 

8 (8 = 2 × 2 × 2 = 23).  
De maneira geral, para quaisquer dois números reais b e x, (b é positivo e ≠ 1)  

 
Vamos à prática 
 
a. Vamos usar a base gastos_prefeitos.sav. Qual o coeficiente de correlação de Pearson (r) entre 

total_votos e despesa_publicidade? Plote essa informação em um gráfico de dispersão. 
[você perceberá uma concentração de dados muito próximo a zero no dois eixos] 
 

b. Vamos agora repetir a operação com os seguintes passos. 
(1) Gráficos/Construtor de gráfico...; 
(2) Na parte inferior esquerda, escolha “Dispersão/Pontos. Escolha o primeiro modelo; 
(3) Preencha os eixos (x=Total de despesas; y=Total de votos); 
(4) Na caixa “Propriedades do elemento”, escolha “X-Eixo1 (Ponto1)”;  
(5) Em “Tipo de escala” escolha “Logarítmico (seguro)” – Aplicar 
(6) Repita o processo para “Y-Eixo1 (Ponto1)”.  
(7) Dê Ok.  

 

Essa operação lhe dará um gráfico com pontos logaritmizados. Mas e se você quiser esses valores 
em uma variável? O caminho não é tão difícil. 

(1) Transformar >> Calcular variável 
(2) Em “Variável resposta” dê um nome à nova variável (ex.: log_pib); 
(3) Em “Grupo Funções” clique em “Aritmética”; 
(4) Escolha a função LN (log normal) com duplo clique; 
(5) Na caixa “Expressão numérica” vai aparecer LN(?); coloque sua variável no lugar da 

“?”  
(6) Dê Ok. 

  

c. Faça esse processo com as variáveis Total de votos e Despesa total do candidato. Plote um 
gráfico de dispersão com a informação de r. 
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====================================================== 

Para  
 

dados_pobreza.sav  
 

1. Qual a correlação entre PIB per capta (use o pib_log) e Esperança de vida ao nascer de meninos 
ao nascer? Indique as variáveis dependente e independente, faça uma análise gráfica e um teste 
de correlação. Analise adequadamente os resultados descrevendo a força (r), a direção e a 
significância (p-valor) da relação. Siga o padrão acadêmico (insira as tabelas e gráficos neste 
arquivo). 
 

2. Qual a relação entre PIB per capta (use o pib_log) e taxa de natalidade? Indique as variáveis 
dependentes e independentes, faça uma análise gráfica e um teste de correlação. Analise 
adequadamente os resultados descrevendo a força (r), a direção e a significância (p-valor) da 
relação. Siga o padrão acadêmico (insira as tabelas e gráficos neste arquivo). 
 

3. Qual a relação entre PIB per capta (use o pib_log) e taxa de mortalidade infantil de crianças com 
menos de um ano de vida? Faça uma análise gráfica e um teste de correlação. Analise 
adequadamente os resultados descrevendo a força (r), a direção e a significância (p-valor) da 
relação. Siga o padrão acadêmico (insira as tabelas e gráficos neste arquivo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pensando sobre o assunto 

O que se pode concluir substantivamente sobre os três testes que você fez? De maneira geral, o que PIB per 
capta está medindo? E as demais variáveis (expectativa de vida, taxa de natalidade e de mortalidade infantil), 
o que elas representam? 

Curiosidade! 

Dado que nossa variável é tipicamente enviesada para direita (rigth-skewed) - possuímos poucos casos com 
alto pib per capta  - acaba-se por exercer um efeito não linear sobre a variável dependente. Nesses casos 
podemos usar uma transformação matemática para “linearizar” a relação entre as variáveis. Neste caso 
utilizamos o logaritmo natural. Veja por exemplo: http://lucastrfreitas.blogspot.com.br/2012/01/uso-de-
logaritmos-em-econometria.html 

Conceitos para estudar: Linearidade e Normalidade. 


