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aprendizagem

Sobre esta aula

O que irá aprender

Como pode limpar dados e porque o deve fazer

● O que é a limpeza de dados e porque precisa 
de a fazer;

● Elementos de uma lista de verificação típica 
sobre limpeza de dados;

● Ferramentas e técnicas para limpar dados 
com êxito.

Como analisar dados para encontrar 
informações

● De dados a informações: O que são 
análises?

● Como representar e calcular estatísticas 
básicas para encontrar informações nos 
seus dados;

● Analisar dados: Dicas e sugestões.
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Competências

● Compreender dados

○ Observar dados digitais;

○ Avaliar dados digitais;

○ Analisar dados digitais.

● Utilizar dados

○ Interpretar dados digitais.

Resultados de aprendizagem

● Armazenar, gerir e organizar dados,

informação e conteúdo digitais;

● Identificar possíveis limitações à

utilização de recursos digitais (direitos

de autor, tipo de ficheiro, disposições

legais, acessibilidade);

● Facilitar a compreensão dos dados por

parte de alunos e alunas.
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Análises ao ensino e 

aprendizagem

A ligação intrínseca 

entre limpeza de dados 

e análise de dados

A análise é o processo de descoberta, 
interpretação e comunicação de padrões 
significativos em dados. 

De um modo simples, oferece-nos 
informação significativa que, de outra 
forma, poderá estar oculta.

Para observarmos informações corretas 
e significativas nos dados, precisamos de 
realizar um passo essencial antes de 
iniciarmos a análise dos dados: limpá-
los.
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3.1 Como pode limpar dados e porque o deve 
fazer
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O que é a limpeza de 

dados e porque precisa de 

a fazer

O processo de «limpeza de dados» refere-se 

comumente aos passos necessários para garantir 

que o conjunto de dados não é apenas legível por 

máquina, mas também interpretado corretamente 

pelo computador e o software que realiza a análise 

de dados e gera a visualização de dados. 

Com alguma simplificação, digamos que graças a 

uma boa limpeza de dados, o conjunto de dados 

legível por máquina também se torna 

«compreensível por máquina». 

Se este conceito for confuso e não perceber o que 

faz uma máquina NÃO «compreender» um conjunto 

de dados, os diapositivos seguintes irão mostrar-lhe 

um exemplo concreto de elementos que confundem 

um computador e, inevitavelmente, o levam a gerar 

resultados errados e inesperados. 
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Digamos que quero fazer uma investigação sobre os vencedores dos Óscares. A minha folha de 
cálculo tem uma linha para cada filme que ganhou um Óscar e colunas com informações tais como 
o realizador ou a realizadora do filme, o ano, etc.

O meu objetivo é mostrar os realizadores ou as realizadoras que ganharam Óscares ou a proporção 
global de realizadores ou realizadoras por género. Começo por resumir os meus dados (através de 
tabelas dinâmicas, conforme explicado na aula seguinte sobre análises de dados), sem antes limpar 
os dados.
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Isto é o que obtenho após o software contar os valores e as categorias no conjunto de dados:
Nota: As estatísticas e os dados apresentados foram inventados para o exemplo.

Realizador/a Número de nomeações Classificação

Allen, Woody 10 1

Steven Spielberg 8 2

Woody Allen 5 3

Steven A. Spieberg 2 4

Steve Spielberg 2 5

… … …

Realizadores/a
s principais Género dos/as 

realizadores/as
Percentagem de nomeados/as

Masculino 63%

M 20%

Feminino 12%

0 3%

F 1,5%

1 0,5%

Proporção 
do género
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O que aconteceu aqui?
Uma vez que a ortografia utilizada varia, o 
computador pensa que «Allen, Woody» é um 
realizador e que «Woody Allen» é outro 
realizador. O mesmo acontece com «Steven 
Spielberg» e «Steve A. Spieberg».

Para realizar este trabalho conforme esperado e 
visualizar o top 5 com realizadores únicos, preciso 
primeiro de desambiguar, corrigir erros ortográficos e 
garantir a consistência dos nomes. Por outras palavras: 
a mesma pessoa = o mesmo valor idêntico em todas as 
células que se referem a essa pessoa.

Allen, Woody

Steven Spielberg

Woody Allen

Steve A. Spieberg

Steve Spielberg

Top 5 de realizadores/as, dados não limpos

Steven Spielberg

William Wyler

George Cukor

Robert Wise

Martin Scorsese

Top 5 de realizadores/as, dados limpos
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O que aconteceu aqui?
Quem codificou inicialmente os dados, atribuindo 
um valor ao género de cada realizador/a 
nomeado/a aos Óscares, não fazia ideia de como 
codificar os dados. Como resultado, os valores 
não são consistentes. Uma vencedora é codificada 
tanto com «Feminino» quanto com «F». O que é o 
género «0» e «1»? (Esperemos que haja um 
dicionário de dados para esclarecer tudo.)

Para podermos obter os resultados esperados e 
visualizarmos a proporção entre o género feminino e o 
masculino, é necessária uma codificação consistente. 
Por outras palavras, é necessário ter apenas um valor 
idêntico para todas as pessoas nomeadas do mesmo 
género.

Proporção do género dos/as nomeados/as aos 
Óscares, dados não limpos

Proporção do género dos/as 
nomeados/as aos Óscares, dados limpos
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«É o processo de detetar e corrigir (ou 
remover) registos corruptos ou inexatos 
de um conjunto de registos, tabela ou base 
de dados e de identificar partes 
incompletas, incorretas, inexatas ou 
irrelevantes dos dados, substituindo, 
modificando ou eliminando os dados 
danificados ou não processados.»

— Limpeza de dados, Wikipédia

Análises ao ensino e 

aprendizagem

O que é a limpeza de dados?

Definição

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_cleansing
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● Verifique a estrutura geral do conjunto de dados: 
uma coluna para cada variável e uma linha para 
cada observação;

● Verifique as limitações/consistência/formatação 
dos dados na mesma coluna (por exemplo:  
18/05/2017 vs. 18 de maio de 2017). Os valores 
da mesma variável devem ser do mesmo tipo e ter 
a mesma formatação (numérica, categórica, 
cadeia, dígito, data, codificação, etc.);

● Verifique as convenções de unidades de medida
para garantir que dispõe do que espera utilizar e, 
se não for o caso, transformar os dados em 
conformidade (por exemplo: 18/05/2017 vs. 
05/18/2017; 10.33 vs. 10,33; etc.);

● Verifique o tratamento consistente de valores 
nulos e mude-os para o formato pretendido (por 
exemplo: NULL, N/A, *célula vazia*, 0; - ; etc.).

Lista de verificação: Tarefas comuns 
de limpeza de dados

Análises ao ensino e 

aprendizagem

O que é a limpeza de dados?

Definição
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● Verifique a consistência do tratamento de vários 
valores na mesma célula e, eventualmente, 
mude-os para o formato pretendido (tal como 
dividir em várias linhas);

● Verifique a ortografia, as expressões e a 
capitalização para identificar possíveis 
duplicados (por exemplo: Sr. John Smith; Smith, 
John; JOhn smith; etc.);

● Desambigue após verificar a ortografia, as 
expressões e a capitalização (por exemplo: 
existem dois John Smith que são realmente 
duas pessoas diferentes? Poderá querer mudar 
os nomes para algo como John Smith 1 e John 
Smith 2);

● Remova duplicados (após desambiguar e 
verificar a ortografia/expressões/capitalização e 
outros elementos).

Lista de verificação: Tarefas comuns de 
limpeza de dados

Análises ao ensino e 

aprendizagem

O que é a limpeza de dados?

Na prática
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Recurso: The Quartz Guide to Bad 
Data

The Quartz Guide to Bad Data

Análises ao ensino e 

aprendizagem

O que é a limpeza de dados?

Definição

https://github.com/Quartz/bad-data-guide
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Recurso: The Quartz Guide to Bad 
Data

The Quartz Guide to Bad Data

Análises ao ensino e 

aprendizagem

O que é a limpeza de dados?

Definição

https://github.com/Quartz/bad-data-guide
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dimensão do mesmo e do nível de exatidão pretendido, a 
limpeza e a verificação dos dados pode escalar 
rapidamente e tornar-se um processo muito demorado.

Algumas tarefas podem ser automatizadas, outras 
antecipadas e corrigidas no processo de recolha de dados, 
mas outras terão de ser realizadas manualmente — pelo 
menos para detetar o que é preciso corrigir.

Por este motivo, antes de começar o processo de limpeza 
em si, é sempre uma boa ideia dedicar algum tempo para 
simplesmente observar os dados e explorá-los 
aleatoriamente. Aponte os erros que detetou e os vários 
tipos de tarefas de limpeza que terá de realizar. Decida se 
é possível corrigir tudo e, se não for esse o caso, a que 
elementos deve ser dada prioridade. Faça verificações 
aleatórias em linhas inteiras e siga a sua intuição sobre 
quais são as principais colunas/linhas que podem, 
provavelmente, conter erros.

Em seguida, terá tudo pronto para avaliar a quantidade e a 
complexidade das tarefas de limpeza necessárias, 
podendo escolher a melhor forma de proceder.

Análises ao ensino e 

aprendizagem

De que forma?

Antes de começar
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Com base na complexidade avaliada das tarefas de 
limpeza (e do conhecimento que possuir sobre as 
ferramentas), existem várias ferramentas/técnicas às 
quais pode recorrer para realizar essas tarefas.

FOLHAS DE CÁLCULO

OPEN REFINE

CÓDIGO

Análises ao ensino e 

aprendizagem

De que forma?

Ferramentas e técnicas
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As folhas de cálculo são uma forma adequada e flexível 
de limpar dados. O principal benefício é que a interface 
e a apresentação/edição de dados em forma de tabela 
é algo que provavelmente tem por hábito utilizar. A 
forma de deslocar, pesquisar e corrigir pontos de dados 
é bastante intuitiva, mesmo para principiantes.

Especialmente se não tiver muita experiência na 
limpeza de dados, as folhas de cálculo são um bom 
ponto de partida, uma vez que lhe dão feedback visual 
imediato sobre o que está a fazer. Tenha apenas em 
atenção que a limpeza de dados — especialmente no 
caso de conjuntos de dados grandes, complexos e com 
muito texto — é uma tarefa demasiado repetitiva e 
propensa à ocorrência de erros humanos para ser 
realizada apenas por meio de operações totalmente 
manuais.

O maior inconveniente das folhas de cálculo é que, a 
menos que entre no mundo das MACROS, a limpeza de 
dados não é facilmente reprodutível, reversível e 
documentável.

Folhas de cálculo

Análises ao ensino e 

aprendizagem

De que forma?

Ferramentas e técnicas

https://www.lifewire.com/description-of-excel-macro-3123921
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Com as folhas de cálculo, pode:
● editar manualmente células únicas,

● utilizar a função Localizar/Substituir para 
editar células em massa,

● utilizar funções incorporadas e 
condicionais para alterar células (em 
massa); por exemplo: dividir células com 
base num caráter, eliminar espaços em 
branco, substituir carateres,

● utilizar expressões regulares (RegEx) para 
tirar partido da função Localizar/Substituir 
avançada.

Folhas de cálculo

Análises ao ensino e 

aprendizagem

De que forma?

Ferramentas e técnicas

https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression
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Folhas de cálculo

Fonte: Canal do YouTube da Google Career Certificates

Análises ao ensino e 

aprendizagem

De que forma?

Um tutorial

http://www.youtube.com/watch?v=kCP-H8VRDCw
https://www.youtube.com/watch?v=kCP-H8VRDCw
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Open Refine (antigo Google Refine) é um software open-
source que pode transferir e executar localmente no 
computador. É um complemento poderoso para qualquer 
tarefa de limpeza de dados e é útil para fazer uma 
avaliação preliminar da complexidade do trabalho de 
limpeza de dados, mesmo que recorra posteriormente a 
outros métodos, como a codificação. 

Pode ser utilizado para explorar um conjunto de dados e 
avaliar aspetos como disparidades, tratar valores nulos, 
formatos de data, células em branco e erros ortográficos 
comuns. 

Pode ser utilizado para transformar dados através de 
correções comuns (cortar e eliminar espaços em branco, 
dividir, substituir, utilizar letras maiúsculas/minúsculas 
adequadamente) e personalizar fórmulas mais 
avançadas (utilizando a GREL).

O Open Refine também regista automaticamente todas 
as suas ações (para que as possa documentar) e 
permite-lhe anulá-las em lote para voltar a momentos 
anteriores no tempo.

Open Refine

Análises ao ensino e 
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De que forma?

Ferramentas e técnicas

http://openrefine.org/
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/General-Refine-Expression-Language
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Com o Open Refine, pode:
● criar facetas (de texto) para explorar e editar 

o conteúdo de células em massa,

● utilizar itens de menu para aceder 
rapidamente a tarefas comuns de limpeza de 
dados e executá-las,

● criar funções personalizadas e aplicá-las a 
colunas ou seleções inteiras através da 
General Refine Expression Language; esta 
também pode ser utilizada em conjunção 
com expressões regulares (RegEx),

● aplicar texto de forma intuitiva agrupando 
algoritmos para encontrar e editar erros 
ortográficos em massa,

● importar, exportar e converter para vários 
formatos de dados legíveis por máquina.

Open Refine

Análises ao ensino e 
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De que forma?

Ferramentas e técnicas

https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression
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Também pode, claro, utilizar uma linguagem de 
programação à sua escolha para limpar dados. Este 
aspeto está fora do âmbito deste curso, mas 
referimo-lo porque recorrer a código para realizar 
tarefas de limpeza de dados oferece vantagens 
incontestáveis. 

Em primeiro lugar, permite realizar uma limpeza de 
dados transparente, documentável e reproduzível: 
algo muito importante em relação à responsabilidade 
sobre o seu trabalho.

Em segundo lugar, com código pode muito facilmente 
criar pontos de verificação com dados originais e 
dados processados, garantindo que pode anular 
passos e evitar perder informação — um risco 
desagradável, mas comum, da limpeza de dados.

Para além de escrever scripts na linguagem de 
programação à sua escolha, também pode trabalhar 
diretamente na linha de comandos com ferramentas 
como o csvmatch.

Análises ao ensino e 

aprendizagem

De que forma?

Ferramentas e técnicas

https://github.com/maxharlow/csvmatch
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O maior perigo da limpeza de dados é a 

perda de informação, quando os dados 

limpos substituem os dados originais. Para 

reduzir o risco:

● mantenha os dados originais tanto quanto 

necessário: todo o conjunto de dados; cada 

coluna antes de a transformar; o conjunto de 

dados antes de cada transformação irreversível,

● documente os passos realizados; este passo é 

essencial se quiser ser transparente sobre o seu 

trabalho, mas também ajudará a replicar o 

processo, se necessário no futuro,

● considere codificar o esforço da limpeza de 

dados: fazê-lo traz a grande vantagem de 

adicionar os benefícios da documentação e da 

replicação ao seu trabalho sem a necessidade 

de passos adicionais.

Análises ao ensino e 

aprendizagem

De que forma?

Dicas e sugestões
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Quando tiver um conjunto de dados limpo com 

todas as variáveis, pode começar a analisar 

dados para encontrar informações.

Este processo de interrogar os dados faz parte da 

disciplina da análise de dados e estatística. 

A complexidade do que faz nesta fase irá 

depender do que pretende questionar, dos dados 

iniciais e, inevitavelmente, das suas 

competências. Esta aula destina-se a 

principiantes e tem por objetivo transmitir-lhe 

conhecimentos básicos sobre técnicas úteis para 

encontrar histórias em conjuntos de dados.

Análises ao ensino e 

aprendizagem

Analisar dados
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3.2 Como analisar dados para encontrar 
informações
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Se vem da área das Humanidades, não se deixe 

desencorajar: muitas histórias de dados foram 

descobertas graças à matemática simples do 

ensino secundário e a conceitos estatísticos 

pouco complexos.

Na verdade, a coisa mais importante que deve 

fazer para se preparar antes de começar a 

analisar os dados não é algo técnico ou que 

exija conhecimento matemático. É a 

capacidade de definir claramente o que precisa 

de procurar, limitar o âmbito da sua análise 

especificamente aos seus objetivos, estruturar 

uma estratégia e seguir a sua intuição que lhe 

poderá permitir atingir resultados 

interessantes. 

.

Análises ao ensino e 

aprendizagem

Analisar dados
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A primeira coisa que deve fazer para 
compreender o que é interessante (ou não) 
sobre um novo conjunto de dados é calcular 
estatísticas e criar gráficos que descrevam os 
dados.

Neste sentido, poderá querer começar por 
observar a distribuição de um conjunto de 
dados. Pode fazê-lo ao representar a frequência 
dos valores que ocorrem nesse conjunto de 
dados para variáveis específicas. 

As estatísticas que descrevem os dados e a 
distribuição dos mesmos também lhe dizem 
que valor ocorre com maior frequência numa 
coluna/variável (a moda) e a medida que é o 
«valor típico» (ao calcular a média e a mediana).

Análises ao ensino e 

aprendizagem

Conceitos estatísticos básicos 

para analisar dados

A distribuição
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Abaixo está um conjunto de dados imaginário sobre 
100 inquiridos que responderam a um inquérito no qual 
indicaram a sua idade, altura e peso.

Pessoa Idade Altura (cm) Peso (kg)

p001 34 182 70

p002 63 171 55

p003 10 132 28

p004 56 200 98

… … … …

p100 5 110 20

O histograma imaginário com a distribuição da frequência da 
altura poderá ter o seguinte aspeto
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Conceitos estatísticos básicos 

para analisar dados

A distribuição
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Simplesmente através da observação desta 
representação já poderá recolher alguma informação 
básica sobre os dados. Por exemplo, pode ver que o 
intervalo dos valores vai de 100 cm (mín.) a 200 cm 
(máx.). A altura mais comum nos seus dados de 
amostra é 170 cm (a moda). Também pode ver que 
só há uma pessoa com mais de 180 cm e que 
existem mais pessoas baixas do que altas.
A moda, a mediana e a média também são 
chamadas de medidas de tendência central: são 
valores que expressam qual é a medida típica de 
determinada variável.

Análises ao ensino e 

aprendizagem

Conceitos estatísticos básicos 

para analisar dados

A distribuição
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A média (ou média aritmética) de uma 

coluna/variável num conjunto de dados é a soma 

de todos os valores nessa variável em todas as 

linhas/observações, dividida pelo número total de 

observações. Se considerarmos as cinco linhas 

visíveis na tabela anterior:

Média_Altura: (182+171+132+200+110)/5 = 159 cm

A mediana, por outro lado, é o valor médio da 

distribuição. Para encontrar a mediana, primeiro 

precisa de ordenar todos os valores ocorridos, 

incluindo os duplicados, e, depois, destacar o que 

se encontra no meio.

Novamente, se considerarmos as linhas visíveis do 

conjunto de dados anterior:

Mediana_Altura: 110 132 171 182 200

Análises ao ensino e 

aprendizagem

Conceitos estatísticos básicos 

para analisar dados

A distribuição
Média e mediana
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Nos diapositivos seguintes, irá 

encontrar alguns exemplos de 

visualizações de dados que emergiram 

de cálculos estatísticos básicos. 

Como pode ver a partir destes casos, 

quando o objetivo é comunicar uma 

história, a ideia, normalmente, é mais 

importante do que a complexidade das 

estatísticas por trás dela.

Bussed out da equipa Outside in America, The Guardian

Análises ao ensino e 

aprendizagem

https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2017/dec/20/bussed-out-america-moves-homeless-people-country-study
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A distribuição
As histórias e as visualizações de 

dados dependem de estatísticas 

relacionadas com a distribuição.

The Platinum Patients de Andrew McGill, The Atlantic

Análises ao ensino e 
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Agora és parte do cinco por cento de 

americanos que mais gastam em 

despesas de saúde. Quando 

adicionamos as despesas totáis de cada 

grupo, o resultado é um gráfico 

desequilibrado - a maioria das despesas 

médicas nacionais correspondem ao 

grupo da direita

https://www.theatlantic.com/theplatinumpatients/
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«Valor atípico» é um termo estatístico para 
valores que são muito superiores ou muito 
inferiores à maioria dos valores de uma 
distribuição. 

Por vezes, o aspeto mais interessante de uma 
distribuição não é o valor típico, mas sim os 
valores muito atípicos.

Os valores atípicos são um ótimo ponto de 
partida para descobrir histórias. São 
frequentemente uma fonte de inspiração e um 
desafio para as pessoas que trabalham na 
visualização de dados, apresentando-lhes o 
dilema de como poderão representar a ideia 
de algo tão grande ou tão pequeno.

Análises ao ensino e 
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Conceitos estatísticos básicos 

para analisar dados

Valor atípico
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Pode rapidamente identificar valores atípicos ao 
inserir os dados.
Por exemplo, ao criar um histograma da distribuição 
da frequência e ao observar os valores solitários na 
área da extremidade esquerda ou direita do gráfico.

Se pretender destacar os valores atípicos com base 
numa relação entre duas variáveis, pode representar 
ambas as variáveis como um gráfico de dispersão e 
voltar a observar a área das extremidades. 

Análises ao ensino e 

aprendizagem

Conceitos estatísticos básicos 

para analisar dados

Valor atípico



Digital Data Literacy
For Education

Comparing Gun Deaths by Country de Kevin Quealy e 
Margot Sanger-Katz, The Upshot, The New York Times

Valores atípicos
Histórias e visualizações de 

dados que dependem do foco nos 

valores atípicos.

Análises ao ensino e 
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https://www.nytimes.com/2016/06/14/upshot/compare-these-gun-death-rates-the-us-is-in-a-different-world.html?gwh=9BA3A86986E6D410AA94A1A5B5D4D4B8&gwt=pay&mtrref=flowingdata.com
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Expectativa de vida vs. despesas com cuidados de saúde 
de Max Roser

Valores atípicos
Histórias e visualizações de 

dados que dependem do foco nos 

valores atípicos.

Análises ao ensino e 

aprendizagem

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Life_expectancy_vs_healthcare_spending.jpg
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For Education

Frequentemente, as informações 
interessantes são sobre as estatísticas e os 
números agregados num grupo, mas sim 
sobre a forma como as estatísticas são 
comparadas entre grupos.

Por exemplo, a forma como deve proceder 
se procurar uma história ou visualização que 
revele desigualdades.

Análises ao ensino e 

aprendizagem

Conceitos estatísticos básicos 

para analisar dados

Filtrar e comparar grupos
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Análises ao ensino e 

aprendizagem

Walking While Black de Topher Sanders e Kate Rabinowitz, 
ProPublica, e Benjamin Conarck, Florida Times-Union

Filtrar e comparar grupos.
Histórias e visualizações de 

dados que dependem de uma 

comparação entre grupos.

https://features.propublica.org/walking-while-black/jacksonville-pedestrian-violations-racial-profiling/
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For Education

Análises ao ensino e 

aprendizagem

She Giggles, He Gallops. Analyzing gender tropes in film 
with screen direction from 2,000 scripts de Julia Silge, The 
Pudding

Filtrar e comparar grupos.
Histórias e visualizações de 

dados que dependem de uma 

comparação entre grupos.

https://pudding.cool/2017/08/screen-direction/
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Análises ao ensino e 

aprendizagem

Extensive Data Shows Punishing Reach of Racism for Black 
Boys de Emily Badger, Claire Cain Miller, Adam Pearce e 
Kevin Quealy, The Upshot, The New York Times

Filtrar e comparar grupos.
Histórias e visualizações de 

dados que dependem de uma 

comparação entre grupos.

https://www.nytimes.com/interactive/2018/03/19/upshot/race-class-white-and-black-men.html?mtrref=undefined&mtrref=www.nytimes.com
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For Education

As taxas e proporções são frequentemente úteis para transmitir a 
ideia de magnitudes ao apresentar estatísticas. Assim, são 
essenciais para comparar grupos de diferentes dimensões.
Já viu este elemento em ação nos exemplos anteriores de trabalhos 
que comparavam grupos.

- Em «Walking While Black» os autores e a autora não se 
limitaram a comparar o número de multas recebidas por 
pessoas negras e por pessoas brancas. Compararam a 
percentagem de multas passadas a pessoas negras com a 
percentagem de população negra à percentagem de multas 
passadas a pessoas brancas com a percentagem de 
população branca.

- Em «She Giggles, He Gallops» a autora não comparou o 
número absoluto de palavras enunciadas por homens vs. o 
número absoluto de palavras enunciadas por mulheres. Isto 
não faria sentido uma vez que, talvez, os homens enunciem 
mais palavras do que as mulheres ou existam mais 
personagens masculinas. A autora comparou a taxa da 
probabilidade de uma palavra ser enunciada por uma 
personagem feminina ou masculina.

Qualquer comparação geográfica entre países, cidades, etc., 
provavelmente terá de ser calculada numa base per-capita ou por 
per-km2. Adicionalmente, tenha atenção ao comparar intervalos de 
tempo:  certifique-se de que os converte e normaliza para um valor 
por segundo/por minuto/por hora/por dia/etc.

Análises ao ensino e 

aprendizagem

Conceitos estatísticos básicos 

para analisar dados

Taxas e proporções

https://features.propublica.org/walking-while-black/jacksonville-pedestrian-violations-racial-profiling/
https://pudding.cool/2017/08/screen-direction/
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Taxas e proporções

Histórias e visualizações de 

dados que utilizam taxas e 

proporções.

University Graduate Facial Hair Styles 1898-2008, Reddit, 
r/dataisbeautiful

Análises ao ensino e 

aprendizagem

https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/64q73v/university_graduate_facial_hair_styles_18982008_oc/?st=jgbde5i8&sh=8ecb3995
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Where Bars Outnumber Grocery Stores de Nathan Yau

Taxas e proporções

Histórias e visualizações de 

dados que utilizam taxas e 

proporções.

Análises ao ensino e 

aprendizagem

http://flowingdata.com/2014/05/29/bars-versus-grocery-stores-around-the-world/


Digital Data Literacy
For Education

● Tenha sempre em conta a pergunta por 

trás da sua investigação na realização de 

cálculos;

● Tenha cuidado com descobertas e 

tendências que possam ser motivadas 

por uma alteração na recolha de dados ou 

metodologia da publicação;

● Não hesite em observar mais dados para 

corroborar o significado das suas 

descobertas, por exemplo, pontos de 

dados anteriores;

● Certifique-se de que não compara alhos 

com bugalhos.

Análises ao ensino e 

aprendizagem

Analisar dados

Dicas e sugestões

https://en.wikipedia.org/wiki/Apples_and_oranges
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