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OBSERVAÇÕES: 

 

Esta prova avaliará o conhecimento apreendido nas aulas relativas à pesquisa quantitativa da disciplina de 

Metodologia (DCP 033), com base nas apresentações utilizadas em sala, bem como na bibliografia 

obrigatória do curso (Babbie 1999, Jannuzzi 2006, Triola 2008, Wooldridge 2008). 

 

A prova deve ser realizada individualmente e sem nenhum tipo de consulta. A utilização de palavras próprias 

nas respostas demonstra uma melhor apreensão do conhecimento apresentado no curso. Não é sugerida a 

simples reprodução de trechos dos capítulos e apresentações que fizeram parte das aulas. A prova deve ser 

realizada obrigatoriamente à caneta preta ou azul. É necessário escrever o nome completo em todas as folhas 

entregues ao professor. Reclamações quanto à correção da prova somente serão aceitas por escrito com 

argumentação. Utilizar folha em branco e/ou esta folha para fazer a prova. É permitido ao aluno ficar com 

esta folha. 

 

Esta avaliação vale um total de 15 pontos. 

 

QUESTÕES: 

 

1. Explique o que é e quais são as características científicas da pesquisa de survey. 

 

2. Explique e exemplifique DOIS desenhos básicos dos dados de um survey, dentre os listados a seguir: (1) 

dados de corte transversal (surveys interseccionais); (2) dados de painel ou longitudinais (estudos de painel); 

e (3) cortes transversais usados como longitudinais. 

 

3. Os cientistas sociais discutem a questão da pobreza com base no conceito de linha de pobreza. Defina o 

que é linha de pobreza e linha de indigência (extrema pobreza) com base em dados de renda. Como a 

diminuição da pobreza pode auxiliar em um desenvolvimento humano sustentável? (Veja que neste caso é 

importante explicar o conceito de sustentabilidade.) 

 

4. Atualmente discute-se que a população pobre brasileira está em condição de vulnerabilidade não só quanto 

à renda, mas também quanto ao comportamento demográfico e acesso a serviços de saúde e educação. O que 

significa o conceito de vulnerabilidade e sua ligação com estas dimensões? 

 

5. Uma questão bastante discutida na formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas 

públicas é que deve haver a análise de indicadores de eficiência, eficácia e efetividade. O que são indicadores 

sociais? Explique e exemplifique indicadores de eficiência, eficácia e efetividade. 

 

6. Para que uma pesquisa amostral possa ser generalizável é necessário que ela seja probabilística. O que é 

exatamente amostragem probabilística? Explique DOIS tipos de amostragem probabilística, dentre os 

listados a seguir: (1) amostragem aleatória simples; (2) amostragem sistemática; (3) amostragem 

estratificada; e (4) amostragem por conglomerados. 


