
REVISANDO  

Abrir uma base de dados do Excel  

Conhecendo o SPSS 

Tela inicial 

Opções/menus  

Base de dados aprendiz.sav 

Rotulo de valores  

Atribuir valores nas variáveis 

->Visualizar os rótulos dos valores 

   >visualizar >rotulo de valores  

Ordenando e contando dados os dados  

-> frequências  

>analisar > estatísticas descritivas > frequências   

Carregue a base de dados carros.sav    

 

Cruzando frequências de variáveis diferentes | pág.(33) 

O cruzamento das variáveis pode ser empregada no processo de geração de 
informações. Elas apresentam a análise conjunta de duas ou mais variáveis. 

>analisar >estatísticas descritivas >tabela de referência cruzadas. 
Linha-> montadora ou fabricante  

   Coluna-> versão do veiculo 
 

E possível ver a porcentagem de cada montadora ou versão do veículo 
separadamente.  

Carregue a base de dados filmes.sav  

 

Criando matematicamente novas variáveis  

Um recurso importante é a criação de novas variáveis a partir de outras. 

>transformar > calcular variável 

Ex.: Lucro = faturamento – gasto   

 

Selecionar parte da base de dados  

>dados > selecionar casos  

 



->Basse de dados carros.sav 

Cubos OLAP criar  

>analisar > relatórios > cubos OLAP  

 

Dividindo a base de dados  

>dados > dividir arquivo  

Selecionar a variável versão do veiculo  

->mostrar a frequência da variável montadora  

 

 Diagrama ou gráfico de colunas 

Carregue a base de dados tocamais.sav 

>gráficos > criador de gráficos > ok 

-> escolha o gráfico (barras) 

-> Arraste a variável vendas para o campo na lateral do 

gráfico em seguida arraste a variável número para o campo 

abaixo do gráfico 

 Com dois cliques em cima do gráfico no arquivo de saída (.spv) você pode 

editar o gráfico, até mesmo transformar em um gráfico de barras.  

 

 Diagrama ou gráfico de barras 

Carregue a base de dados tocamais.sav 

>gráficos > criador de gráficos > ok 

-> escolha o gráfico (barras) 

-> Arraste a variável vendas para o campo na lateral do 

gráfico em seguida arraste a variável número para o campo 

abaixo do gráfico 

->Com dois cliques em cima do gráfico no arquivo de 

saída (.spv) clique no menu           ok. 

 

 

 

 



 

 

 Histograma  
Carregue a base de dados carros.sav 

>gráficos > caixas de diálogo legadas > histograma  
-> arraste a variável cilindradas em polegadas públicas para o 
primeiro campo (variável) clique em OK 
 > ok 

 

 

 Caixa de dados ou boxplot 

>gráficos > caixas de diálogo legadas > diagrama em caixa   

-> escolha o diagrama simples (marque a opção > resumo de 
variáveis separadas) 
-> arraste a variável cilindradas em polegadas públicas para o 
primeiro campo (representação da variável) clique em OK 
 > ok 

 

 

 Gráfico ou diagrama de dispersão 

>gráficos > caixas de diálogo legadas > dispersão/ponto   

-> escolha dispersão simples (marque a opção > definir) 
->arraste a variável potência do motor para o primeiro campo (Y)  
->arraste a variável cilindradas em polegadas públicas para o 
segundo campo (X) clique em OK 
 > ok 

 

 

 Media, mediana e moda 

-> frequências  

>analisar > estatísticas descritivas > frequências  

-> arraste a variável peso em libras para o campo ao lado 
(variáveis)  

>estatísticas > (marque a opção >media, mediana e modo) 

Clique em CONTINUAR 
> Continuar 
>ok 
 
 
 



 Variância e desvio padrão  
-> frequências  

>analisar > estatísticas descritivas > frequências  

-> arraste a variável peso em libras para o campo ao lado 
(variáveis) 

>estatísticas > (marque a opção > Variância e desvio padrão) 
Clique em CONTINUAR 
> Continuar 
>ok 

 

 Assimetria e curtose  
-> frequências  

>analisar > estatísticas descritivas > frequências  

-> arraste a variável peso em libras para o campo ao lado 
(variáveis)  

>estatísticas > (marque a opção > assimetria, curtose e 
amplitude) 
Clique em CONTINUAR 
> Continuar 
>ok 

 

 

 

 

 


