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Prof. José Alexandre

Reavaliação

Intruções e Avisos:
1) Responda apenas aos desafios correspondentes aos exercicios que deseja recuperar;
2) Foque, o máximo posśıvel, os elementos examinados na disciplina;
3) Cada etapa receberá uma nota de 0 a 10;
4) Respostas com citações não referenciadas serão completamente desconsideradas;
5) Exames com respostas iguais serão completamente desconsiderados;
6) A atividade deverá ser entregue até a próxima quinta-feira (31/05/2018).

TEMA:
Vunerabilidade Social - O ı́ndice de vunerabilidade social - ”indica a ausência ou insuficiência de recursos ou
estruturas (como fluxo de renda, condições adequadas de moradia e acesso a serviços de educação) que deveriam
estar à disposição de todo cidadão, por força da ação do Estado. Ele é composto por 16 indicadores organizados
em três dimensões: renda e trabalho, capital humano e infraestrutura urbana.”(AGÊNCIA BRASIL, 2017).
—————————————————————————-

Exercicio I - Leitura e Organização de Dados:

O percentual de crianças de 0 a 5 anos fora da escola e a taxa de desocupação das pessoas com 18 anos ou
mais são dois importantes indicadores do Índice de Vunerabilidade Social (IVS). Os gráficos 01 e 02 abaixo
representam a distribuição desses indicadores entre os munićıpios alagoanos.

Para completar a análise, os gráficos 03 e 04 representam a distrbuição do IVS nos munićıpios alagonaos.
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Desafio 01 - Considerando o anúncio do tema e o que está ilustrados nos gráficos e aponte posśıveis problemas
de mensuração e utilização de medidas na construção do IVS.

Exercicio II - Medidas Descritivas:

A ilustração de variáveis a partir de gráficos torna-se mais informativas com a presença de medidas descritivas.
Normalmente, essas medidas servem para indicar o centro da distribuição ou para dimensionar a sua variação.
A tabela e os gráficos abaixo apresentam dois indicadores e o próprio IVS com algumas de suas respectivas
medidas descritivas.

Desafio 02 - Compare as três variáveis a partir de sua distribuição e das medidas descritivas. Responda: 1)Qual
medida é mais adequda para fazer a comparação? Por quê? 2) Qual variável é mais dispersa, qual variável é
mais concentrada? Por quê?

Exercicio III - Probabilidade, Distribuições e Teste de Hipótese.

De acordo com dados do IPEA, Alagoas registra o quarto maior ı́ndice de vunerabilidade social (0.460) do páıs,
atrás apenas dos Estados do Maranhão, do Amazonas e doPará. Com essa dimensão, a solução para o problema
dificilmente virá sem um processo de focalização de poĺıticas públicas. O primeiro passo nessa empreitada pode
ser encontrar as mesorregiões do Estado mais afetadas pelo problema. O gráfico abaixo ajuda a análise do
comportamento desse fenômeno entre as mesorregiões alagoanas.
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Desafio 03- Responda: É possivel afirmar que o comportamento do fenômeno na mesorregião Leste difere do
restante do estado? Por quê? Considere que a mesorregião Leste apresenta um IVS médio = 0.51 e um desvio
padrão = 0.07 e a ocupação no mercado infomal média = 57.54 e um desvio padrão = 7.74.1

1Consulte dados complementares na tabela 01.
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