
Nome do Entrevistador

IDENTIFICAÇÃO DO DOMICÍLIO 

Número

Complemento (Aptº, casa, etc.) DDD Telefone

Bairro Município

Tipo de Número do domicílio Município Distrito Setor Código do Condição da
registro censitário entrevistador entrevista

1 Realizada 2 Recusada 3 Incompleta 4 Domicílio fechado 5 Domicílio vago 6 Unidade inexistente 7 Uso ocasional

Observações sobre condição da entrevista

Dia Mês Dia Mês Dia Mês Dia Mês Dia Mês

Total de questionários

CARACTERIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO (Observação do Entrevistador)

1. No entorno desta edificação existe: 6. O telhado desta casa é de:

Registrar (1) Sim ou (2) Não. Assinalar apenas uma  alternativa.

Pavimentação 1 Telha (fibrocimento, barro ou zinco)

Guias e sarjetas 2 Laje 

Iluminação pública 3 Laje e telha

2. A edificação está localizada em favela? 4 Todas ou parte de material reaproveitado

1 Sim, com traçado irregular das ruas

2 Sim, com traçado regular das ruas 7. Este prédio de apartamentos é:

3 Não Assinalar apenas uma  alternativa.

3. A edificação é ocupada como: 1 Convencional isolado

Assinalar apenas uma  alternativa. 2 Convencional em condomínio fechado

1 Cortiço 3 Conjugado (quitinete, flat, studio, etc.) isolado

2 Pensão 4 Conjugado (quitinete, flat, studio, etc.) em condomínio fechado

3 Outro 5 De conjunto habitacional popular (CDHU, Cohab, Ipesp, Cingapura, etc.)

4. Tipo de edificação: 8. As paredes externas da edificação são:

Assinalar apenas uma  alternativa. Assinalar apenas uma  alternativa.

1 Casa Siga 5 1 Todas de alvenaria e/ou material pré-fabricado

2 Prédio de apartamentos Passe para 7 2 Todas ou parte de material reaproveitado

3 Outro. Especifique: Passe para 8 3 Todas de outro material

5. Esta casa é: 9. Esta edificação tem nas partes externas:

Assinalar apenas uma  alternativa. Registrar (1) Sim ou (2) Não.

1 Isolada Pintura gasta ou sem pintura, trincas, manchas de umidade ou bolor

2 Frente-fundos Telhado deteriorado

3 De vila Janelas ou portas deterioradas ou improvisadas

4 De condomínio fechado Lixo ou entulho no próprio terreno sem embalagem

5 Chão das áreas externas ou coletivas sem revestimento

Horário Horário Horário Horário

Visitas

Endereço (Rua, Avenida, etc.)

A

A B

ETIQUETA DE LOCALIZAÇÃO DO DOMICÍLIO

Horário

F

Passe para 8

De conjunto habitacional popular (CDHU, Cohab, 
Ipesp, etc.) 

C D E

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO



Data da entrevista 
Dia Mês Nome do informante

Total de famílias Total de moradores

Total de moradores de 10 anos e mais

CARACTERIZAÇÃO DOS MORADORES (a ser respondido pelo chefe do domicílio ou seu cônjuge)

Identificação 

Nome dos Número Número do Idade
moradores da família indivíduo 

01 Chefe 11 Cunhado  Anos 1 Masculino

02 Cônjuge 12 Genro/nora completos 2 Feminino
03 Filho 13 Avô

04 Enteado 14 Tio

05 Neto 15 Outro parente

06 Sobrinho do chefe 16 Agregado

07 Sobrinho do cônjuge 17 Empregado doméstico

08 Pai/mãe 18 Parente do empregado

09 Sogro 19 Pensionista

10 Irmão 20 Outro

Na família
(Chefe)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

No domicílio

31

Sexo Posição no domicílio e na família

2

Ano



Controle de campo Data

Supervisão

Checagem

Crítica

5 7 8

Situação conjugal Estado de Tempo de residência Município de residência 
nascimento anterior

1 Branca 1 Solteiro 1 Município atual

2 Preta 2 Casado 2 Município de São Paulo 

3 Parda 3 União consensual 3 Outro Município da RMSP

4 Amarela 4 Viúvo 4 Outro Município do Estado

5 Indígena 5 Separado não 5 Outro Estado
judicialmente 6 Outro país

6 Divorciado/
desquitado

Mês

Dia Mês

Dia Mês

Cor/Raça

64

No Estado No Município No Domicílio

Dia

Anos completos 



Observações:



B ø ø ø ø

INFORMAÇÕES DOMICILIARES

Bloco Domiciliar – a ser respondido pelo chefe do domicílio ou seu cônjuge

1-

1 Sim

2 Não

2-
Ler as alternativas e assinalar com X somente uma .

1 Individual Siga 3

2 Coletivo Passe para 5

3-

1 Sim

2 Não

4-
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Rede de distribuição sem medidor

Gerador 

Outra fonte. Especifique:

5-

1 Sim

2 Não Passe para 8

6-

1 Sim, diariamente

2 Sim, a maior parte da semana

3 Sim, de vez em quando

4 Não

7-
Ler as alternativas e assinalar com X somente uma .

1 Individual

2 Coletivo

8-
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Rede de abastecimento com ligação da rua

Poço individual

Poço coletivo

Bica de uso coletivo

Rio/riacho/represa

Comprada de caminhão

Outra. Especifique:

Data da entrevista

Este domicílio recebe conta de empresa de abastecimento de água?

Número do domicílio

Nome do informante

Passe para 5

Siga 6

Dia Mês

Tipo de 
registro

Este domicílio é abastecido por água de:

O medidor de água deste domicílio é:

Este domicílio recebe conta de empresa de distribuição de energia elétrica?

Siga 2

Passe para 4

Passe para 9

O medidor de energia elétrica deste domicílio é:

Este domicílio utiliza como fonte de energia:

Este domicílio recebe subsídios ou abatimento na conta de energia elétrica?

Falta água neste domicílio?

1



9-
Ler as alternativas e assinalar com X somente uma .

1 De filtro

2 Mineral comprada em garrafão ou outra forma

3 Da torneira 

4 Direta de outra fonte (poço, bica, etc.)

10-
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Coletado na porta

Colocado em caçamba

Enterrado

Queimado

Jogado em terreno baldio

Jogado em rio/riacho/represa

Separado, depositado ou entregue para reciclagem

Outro. Especifique:

11-
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Rede geral de esgotamento sanitário

Rede de esgoto não identificada

Fossa séptica

Fossa negra ou rudimentar

Rua ou terreno (a céu aberto)

Rio/riacho/represa

Outro. Especifique:

12-
Ler as alternativas e assinalar com X somente uma .

1 Gás encanado

2 Gás de botijão

3 Outra fonte de combustível (lenha, carvão, querosene, etc.)

13- Quantos e quais são os cômodos deste domicílio?

Quarto(s)

Sala(s)

Cozinha(s)

Banheiro(s) interno

Banheiro(s) externo

Quarto(s) de empregada

Outro(s)

O lixo deste domicílio é:

A água utilizada pelos moradores deste domicílio para beber é:

Este domicílio utiliza:

O esgoto deste domicílio é escoado para:

2



14-
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Todos, (2) Alguns ou (3) Nenhum.

Taco, assoalho ou carpete de madeira

Outro tipo de carpete

Cerâmica

Cimentado liso

Cimentado crespo

Terra batida ou material reaproveitado

15-
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Todos, (2) Alguns ou (3) Nenhum.

Cerâmica

Cimentado liso

Cimentado crespo

Terra batida ou material reaproveitado

16-
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Todos, (2) Alguns ou (3) Nenhum.

Falta de ventilação

Falta de sol

Excesso de umidade

Janelas funcionando mal ou impedidas

17- Quantos cômodos deste domicílio são utilizados permanentemente para dormir?

Cômodos

18-
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Área sujeita a desmoronamento

Área sujeita a enchentes

Depósito de lixo

Rede de alta tensão

Viaduto movimentado

Indústria

19-

1 Sim

2 Não 

3 Não sabe

20-

Ler as alternativas. Assinalar com X somente uma .

1 Muito seguro

2 Mais ou menos seguro

3 Inseguro

4 Não sabe avaliar

O piso das salas e quartos deste domicílio é de:

Passe para 21

O piso da cozinha e banheiro(s) deste domicílio é de:

O Sr. tem segurança de que sua família não será removida deste domicílio?

As salas e quartos deste domicílio têm problemas de:

Numa situação de remoção deste domicílio, como o Sr. se sente em relação à proteção que as autoridades 
governamentais possam lhe dar:

Siga 20

Este domicílio encontra-se próximo a:
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21-
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

A mesma cozinha usada pelos moradores deste domicílio

O mesmo banheiro usado pelos moradores deste domicílio

O mesmo tanque de lavar roupas usado pelos moradores deste domicílio

22-

Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não. 

Empréstimo de mantimentos/comida

Empréstimo de dinheiro

Empréstimo de utensílios ou equipamentos domésticos

Ajuda em reforma ou construções

Cuidado de crianças, idosos ou doentes

23-

1 Sim 2 Não

24-

Ler as alternativas e assinalar com X somente uma .

1 Muito provavelmente

2 Somente em alguns casos dependendo da gravidade

3 Ficaria indiferente

4 Não ajudaria

25- Há despesas deste domicílio com o IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano?

1 Sim, com carnê para pagamento

2 Sim, com pagamento direto ao proprietário do imóvel

3 Não Siga 26

4 Não sabe Passe para 27

26-

1 O imóvel só está sujeito ao pagamento do Imposto Territorial Rural – ITR

2 O proprietário do imóvel paga o IPTU e não cobra dos moradores

3 O imóvel é isento (recebe carnê de "isento")

4 O imóvel não está registrado na Prefeitura Municipal

5 Outro motivo. Especifique: 

6 Não sabe 

27- Este domicílio é alugado?

1 Sim

2 Não Passe para 29

Existem vizinhos que normalmente utilizam:

Nos últimos 12 meses, os moradores deste domicílio prestaram ou solicitaram os seguintes favores a 
seus vizinhos:

Por que não há despesas deste domicílio com o IPTU?

Nos últimos 12 meses, algum morador deste domicílio realizou em conjunto com os vizinhos pelo menos 
uma ação em benefício da comunidade?

Na ocorrência de uma situação grave na vizinhança, como acidente, doença ou morte, a comunidade 
provavelmente ajudaria: 

Siga 28

Passe para 27
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28-
Ler as alternativas e assinalar com X somente uma .

1 Contrato de aluguel registrado

2 Contrato particular de aluguel

3 Outro documento de aluguel. Especifique: 

4 Nenhuma forma de contrato do aluguel

5 Não sabe 

29-
Ler as alternativas e assinalar com X somente uma .

1 Próprio, quitado

2 Próprio, ainda não quitado

3 Cedido Passe para 35

4 Ocupado ou invadido Passe para 36

30-

1 Construído – morador trabalhou na obra

2 Construído – morador não trabalhou na obra

3 Comprado com financiamento de programa governamental Passe para 32

4 Comprado com financiamento de instituição privada

5 Comprado de particular

6 Herdado 

7 Doado por órgão governamental

8 Doado por particulares

9 Ocupado ou invadido Passe para 36

31- Para a construção desse domicílio foram utilizados recursos de programas governamentais?

1 Sim

2 Não Passe para 34

32- Estes recursos foram obtidos nos últimos 12 meses?

1 Sim

2 Não Passe para 34

33-

Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não. 

Associações de bairro ou moradores

Políticos, partidos ou associações políticas

Representantes de igrejas ou cultos

Parentes

Amigos ou conhecidos

Outros. Especifique: 

Passe para 34

Siga 33

Siga 31

Este domicílio tem:

Passe para 36

Para conseguir estes recursos foi necessário recorrer a ajuda de:

Este domicílio é:

Siga 30

De que forma este domicílio foi construído, comprado ou adquirido?

Siga 32
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34-
Ler as alternativas e assinalar com X somente uma .

1 Comprado

2 Herdado

3 Doado por órgão governamental

4 Doado por particulares

5 Cedido

6 Ocupado ou invadido Passe para 36

35-
Ler as alternativas e assinalar com X somente uma .

1 Escritura registrada em cartório

2 Declaração/termo de concessão de uso

3 Recibo/contrato particular de compra e venda 

4 Outro documento de posse. Especifique: 

5 Nenhum documento de posse

6 Não sabe 

36-

Creche

Escola de ensino fundamental

Escola de ensino médio

Hospital/pronto-socorro/clínicas médicas

Centro ou posto de saúde

Posto policial ou delegacia

Agência do correio

Agência bancária

Hipermercado/supermercado

Praça ou parque público

Telefone público

Distância do domicílio
 1 Sim,  2 Não,  3 Não sabe

Neste bairro tem:

Siga 35

Comércio em geral (padaria, açougue, 
quitanda, farmácia, mercado, lojas, etc.)

Clube esportivo, associação cultural, centro de lazer, cinema, 
teatro, quadra de escola de samba, etc.

Ler as alternativas e registrar, na primeira coluna , (1) Sim, (2) Não ou (3) Não sabe, para cada tipo de equipamento. 
Para as alternativas com registro 1(Sim) na primeira coluna, identificar, na segunda coluna , se estão localizados 
próximos ao domicílio.

Este domicílio tem:

O terreno deste domicílio foi:
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37- Numa escala de muito ruim a muito boa, como avalia as condições deste bairro em relação:
Ler as alternativas e registrar 1.  Muito ruim, 2.  Ruim,  3.  Regular, 4.  Boa ou  5.  Muito boa.

Qualidade do ar

Ruído

Trânsito/congestionamento

Iluminação pública 

Pavimentação das ruas

Limpeza pública

Segurança

Ronda policial/policiamento

38- Há quanto tempo o chefe deste domicílio reside neste município?

Anos

Se até 5 anos 

Demais 

39-
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Obter um novo trabalho

Mudança do local de trabalho

Estudar

Realizar tratamento de saúde

Menores custos de moradia

Melhores condições de segurança

Morar com ou próximo a parentes

Outros. Especifique: 

40-

1 Sim Quantos ?

2 Não

41-

1 Sim Quantos?

2 Não

42- Há quanto tempo esta família reside neste domicílio?

Anos

Se até 5 anos 

Demais 

43- Sua família foi despejada ou removida do domicílio anterior?

1 Sim 2 Não 

Passe para 40

Nos últimos 12 meses, algum morador deste domicílio foi morar fora deste município?

Siga 43

Passe para 45

Nos últimos 12 meses, algum parente do chefe do domicílio veio morar neste município?

Os motivos que o levaram a vir morar neste município foram:  

Siga 39
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44- Qual o principal motivo de ter escolhido este domicílio para  morar?
Não ler as alternativas. Assinalar com X somente uma .

01 Aluguel mais barato

02 Morar em casa própria

03 Melhores condições da moradia (espaço, estado de conservação, etc.)

04 Local mais próximo a novas oportunidades de trabalho

05 Maior oferta de transporte público

06 Local mais próximo do trabalho ou escola

07

08

09 Melhores condições de segurança

10 Motivos familiares ou pessoais

11 Outro. Especifique: 

45- Neste domicílio há empregada doméstica mensalista?

1 Sim 2 Não

46- Neste domicílio há:
Ler as alternativas e registrar a quantidade de cada bem durável listado. Se não possuir o bem, registrar zero.

Rádio Aspirador de pó

Aparelho de som Máquina de lavar roupa

Televisão Tanquinho

Videocassete Computador (micro, laptop ou notebook)

DVD Telefone fixo

Geladeira simples Telefone celular

Geladeira dúplex Veículo automotivo de uso pessoal

Freezer independente Motocicleta

47-

1 Sim

2 Não 

3 Não sabe

48-

Registrar a quantidade de visitas. Caso o informante responda nenhuma, anote o número zero .

Visitas

49- Nos últimos 12 meses, algum morador deste domicílio recebeu assistência psiquiátrica ou psicológica gratuita?

1 Sim 2 Não 

50- Há outras moradias no mesmo terreno deste domicílio?

1 Sim

2 Não

51- Os residentes das outras moradias possuem relação de parentesco com o Sr. ou com seu cônjuge?

1 Sim 2 Não

ENCERRE ESTE BLOCO

Nos últimos 12 meses, quantas visitas este domicílio recebeu do Programa Saúde da Família - PSF?

Este domicílio já foi visitado por agente comunitário de saúde, enfermeiro, médico ou outro profissional de saúde do 
Programa Saúde da Família - PSF?

Passe para 49

Quantidade

Maior oferta de equipamentos sociais (creche, educação, saúde, etc.)

Quantidade

Infra-estrutura urbana mais adequada (pavimentação, iluminação pública, redes de água, luz e esgoto)

Siga 51

Encerre este 
Bloco

Siga 48

8
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Bloco Familiar – a ser respondido pelo chefe de cada família ou seu cônjuge. 

1- O Sr. ou algum membro de sua família, residente neste domicílio, possui: 
Ler as alternativas e registrar, na primeira coluna , (1) Sim ou (2) Não, para cada bem.

Está alugado ou arrendado?
1. Sim
2. Não 

Imóvel urbano (exceto aquele que mora) R$

Terreno urbano R$

Propriedade rural (exceto a que mora) R$

Veículo automotivo de uso comercial R$

Máquinas e equipamentos agrícolas de grande porte R$

Outros equipamentos de uso comercial R$

2-
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Caderneta de poupança

Outras aplicações financeiras

Empréstimo junto a banco ou instituições financeiras

3- O Sr. ou algum membro de sua família, residente neste domicílio, recebe pensão alimentícia de não-moradores?

1 Sim Quantas pessoas? Menores de 10 anos  De 10 anos e mais

2 Não

4-

1 Sim

2 Não Passe para 7

5- Esta ajuda em dinheiro foi recebida do programa:

Bolsa-Família / R$

Pró-Jovem / R$

/ R$

Bolsa-Alimentação / R$

Bolsa-Escola / R$

Erradicação do Trabalho Infantil – Peti / R$

Benefício de Prestação Continuada – BPC / R$

Auxílio-Gás / R$

Renda Cidadã / R$

Ação Jovem / R$

Renda Mínima (Prefeitura Municipal de São Paulo) / R$

/ R$Bolsa Trabalho/Operação Trabalho/Frente de Trabalho/
Capacita Sampa (Prefeitura Muncipal de São Paulo)

Registrar em cada alternativa  (1) Sim ou (2) Não.Para as alternativas com registro (1) Sim, anotar desde quando (mês/ano) está 
no Programa e o valor recebido no mês passado.

Desde quando Valor recebido no mês passado

Agente Jovem de Desenvolvimento Social e  Humano

No mês passado, o Sr. ou algum membro de sua família, residente neste domicílio, recebeu dinheiro  destes programas 
governamentais: (APRESENTAR O CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS)

Siga 5

Para os bens que a família possui, identificar, com os códigos 1  ou 2  na segunda coluna,  se o bem está alugado/arrendado e 
registrar o valor recebido pela família no mês passado nos campos correspondentes.

Valor recebido no mês 
passado (de aluguel ou 

arrendamento)

Atualmente, o Sr. ou algum membro de sua família, residente neste domicílio, possui:

Dia Mês

INFORMAÇÕES FAMILIARES

Tipo de 
registro

Número do domicílio Data da entrevistaNúmero da 
família

Nome do informante

1



6-

Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Associações de bairro ou moradores

Políticos, partidos ou associações políticas

Sindicatos ou associações de classe

Representantes de igrejas ou cultos

Parentes

Amigos ou conhecidos

Outros. Especifique: 

7- Além desses programas, o Sr. ou algum membro de sua família, residente neste domicílio, recebeu,
no mês passado, dinheiro de outro programa da Prefeitura Municipal?

1 Sim

2 Não Passe para 10

8-

(   ) 1 / R$

(   ) 2 / R$

(   ) 3 / R$

(   ) 4 / R$

(   ) 5 / R$

9-

Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Associações de bairro ou moradores

Políticos, partidos ou associações políticas

Sindicatos ou associações de classe

Representantes de igrejas ou cultos

Parentes

Amigos ou conhecidos

Outros. Especifique: 

10- Além desses programas, o Sr. ou algum membro de sua família, residente neste domicílio, recebeu,
no mês passado, dinheiro de algum programa não-governamental (de empresas privadas ou ONGs)?

1 Sim

2 Não Passe para 13

Siga 8

Para conseguir esta(s) ajuda(s) em dinheiro foi necessário recorrer a:

Assinalar com X, anotar o nome do programa e registrar a partir de que mês e ano está no programa e o valor recebido no mês 
passado.

Esta ajuda em dinheiro foi recebida de qual(is)  programa(s):

Siga 11

Para conseguir esta(s) ajuda(s) em dinheiro foi necessário recorrer a:

Desde quando Valor recebido no mês passado

2



11-

(   ) 1 / R$

(   ) 2 / R$

(   ) 3 / R$

(   ) 4 / R$

(   ) 5 / R$

12-

Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Associações de bairro ou moradores

Políticos, partidos ou associações políticas

Sindicatos ou associações de classe

Representantes de igrejas ou cultos

Parentes

Amigos ou conhecidos

Outros. Especifique: 

13-

Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Abertura ou expansão de negócio próprio, com recursos do microcrédito

Abertura ou expansão de negócio próprio, com recursos do banco do povo

Abertura ou expansão de negócio próprio, com recursos de outros programas governamentais

Aquisição de equipamentos ou aparelhos por recomendação médica

Ampliação ou reforma da casa própria

Outro. Especifique: 

Se pelo menos uma alternativa com registro 1 (sim) Siga 14

Demais situações Passe para 15

14-

Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Associações de bairro ou moradores

Políticos, partidos ou associações políticas

Sindicatos ou associações de classe

Representantes de igrejas ou cultos

Parentes

Amigos ou conhecidos

Outros. Especifique: 

Nos últimos 12 meses, o Sr. ou algum membro de sua família, residente neste domicílio, utilizou algum 
crédito/empréstimo em dinheiro de programa governamental para:

Para conseguir este(s) benefício(s) em dinheiro foi necessário recorrer a:

Para conseguir esta(s) ajuda(s) em dinheiro foi necessário recorrer a:

Desde quando Valor recebido no mês passado

Esta ajuda em dinheiro foi recebida de qual(is)  Entidade(s):

Assinalar com X, anotar o nome da empresa privada ou ONG e registrar a partir de que mês e ano está no programa e o valor 
recebido no mês passado.

3



15-

1 Sim Total gasto (R$)

2 Não

16-
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim, (2) Não ou (3) Não se aplica.

Alimentação

Medicamentos 

Transporte

Prestações de carro, eletrodomésticos ou outro bem comprado a prazo

Aluguel ou prestação da moradia

Água, luz, gás, telefone, IPTU, lixo, condomínio

17-

1 Sim

2 Não

18- Recebe habitualmente:
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não. Para as alternativas com registro (1) Sim,

Leite (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6

Cesta básica (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6

Outros alimentos (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6

Roupas (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6

Remédios (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6

19-

1 Sim 2 Não

20-

1 Sim, jovens

2 Sim, idosos

3 Sim, ambos

4 Não

21-

Assinalar com X as alternativas que correspondam à resposta do entrevistado.

(   ) 1 Sim, pelo Programa Escola da Família

(   ) 2 Sim, outros programas. Especifique: 

(   ) 3 Não

Os rendimentos recebidos por sua família no mês passado foram suficientes para cobrir/pagar despesas com:

Siga 18

Em 2006, algum membro de sua família, residente neste domicílio, teve despesas com educação (material didático, matrícula, 
mensalidade, transporte escolar, etc.)?

Parentes 
não-

moradores

Passe para 19

Amigos ou 
conhecidos

Igrejas ou 
entidades 
religiosas 

assinalar com X de quem recebe ajuda, ou  seja, identificando os doadores.

Associações 
comunitárias ou 

ONGs

Órgãos 
públicos

Outros

O Sr. ou algum membro de sua família, residente neste domicílio, costuma receber ajuda em alimentos, roupas ou 
remédios?

ENCERRE ESTE BLOCO

O Sr. ou algum membro de sua família, residente neste domicílio, utiliza instalações de escolas do bairro para realizar 
atividades de esporte, cultura, lazer nos finais de semana?

O Sr. ou algum membro de sua família, residente neste domicílio, compra medicamentos a preço de custo em unidades 
públicas de saúde (farmácia popular, farmácia do povo, etc.)?

Nos últimos seis meses, algum membro de sua família esteve em abrigos públicos para jovens ou idosos?

4



D

ACESSO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Para todos os moradores – a ser respondido pelo chefe da família ou seu cônjuge

1-

1 Sim

2 Não

3 Não sabe

2-

1 Sim

2 Não, é dependente

3 Não sabe

3-

1 Sim

2 Não

4-

Particular

De empresa empregadora atual

De empresa empregadora anterior

De sindicato profissional

Outro

5-
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Cobertura simultânea para consultas, exames e internações

Somente cobertura hospitalar

Atendimento em outros municípios

Livre escolha de médicos, laboratórios, clínicas e hospitais fora da rede credenciada

Assistência odontológica

6-

1 Sim, uma vez

2 Sim, duas vezes ou mais

3 Não, mas recebeu atendimento domiciliar de agente comunitário de saúde do PSF, enfermeiro, 
médico ou outro profissional de saúde

4 Não

7-
Para quem procurou atendimento duas vezes ou mais , considerar a última  procura.

1 Pronto-socorro 5 Posto ou centro de saúde (fixo ou não)

2 Hospital 6 Laboratório ou centro de diagnóstico

3 Clínica ou consultório médico 7 Outro. Especifique: 

4 Clínica ou consultório  odontológico

Tipo de 
registro

Número do domicílio Número da 
família

Número do 
indivíduo

Dia Mês

Tem convênio ou plano de saúde (médico ou odontológico)?

Que tipo de estabelecimento de saúde procurou?

O titular de seu convênio ou plano de saúde é morador deste domicílio?

Nos últimos 30 dias, foi a algum pronto-socorro, hospital, posto de saúde, consultório dentário, clínica, laboratório ou outro 
estabelecimento à procura de atendimento para a própria saúde?

Siga 7

O convênio ou plano de saúde é:

O convênio ou plano de saúde dá direito a:

Passe para 15

Passe para 13

Passe para 6

Siga 2

Passe para 6

Siga 3

Passe para 4

É titular deste convênio ou plano de saúde?

Nome do indivíduo

Nome do informante

Data da entrevista   Idade

Passe para 6

Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

1



8-

1 Sim

2 Não Passe para 15

9- Precisou ficar internado?

1 Sim

2 Não

10- Pagou para ser atendido?

1 Sim

2 Não, utilizou rede credenciada pelo convênio ou plano de saúde

3 Não, foi atendido gratuitamente

11- O atendimento tinha sido marcado com antecedência?

1 Sim, no próprio estabelecimento onde foi atendido

2 Sim, em outro local

3 Sim, por telefone

4 Sim, era dia de vacinação

5 Sim, era dia de campanha de saúde

6 Não, foi uma emergência

7 Não, outro motivo

12- Há quanto tempo marcou este atendimento?

1 Menos de um mês

2 De 1 a 2 meses

3 De 3 a 5 meses

4 6 meses ou mais

13- Teve algum problema de saúde nos últimos 30 dias?

1 Sim

2 Não

14- Qual foi a principal razão de não ter procurado atendimento?

01 Achou que não era necessário

02 Fez consulta ao farmacêutico

03 Automedicou-se

04 Recebeu visita de médico, enfermeiro, agente comunitário ou outro profissional de saúde 

05 Não teve quem o acompanhasse

06 Não tinha dinheiro

07 O local de atendimento era distante 

08 O estabelecimento não possuía o especialista que necessitava

09 Horário incompatível

10 O atendimento é muito demorado

11 Outra. Especifique: 

15-

1 Sim. Quantas vezes? 

2 Não, mas recebeu atendimento domiciliar de agente comunitário de saúde do PSF, enfermeiro,
médico ou outro profissional de saúde

3 Não

Passe para 18

Nos últimos 12 meses, foi a algum pronto-socorro, hospital, posto de saúde, consultório dentário, clínica, laboratório ou outro 
estabelecimento à procura de atendimento para a própria saúde, exceto internação?

Siga 16

Siga 10

Siga 14

Passe para 15

Passe para 18

Passe para 18

Passe para 19

Siga 9

Siga 12

Foi atendido no mesmo dia na última vez em que foi a esse estabelecimento de saúde?

2



16-

1 Sim, todos

2 Sim, alguns

3 Nenhum Passe para 18

17-
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Pronto-socorro 

Clínica ou consultório médico 

Clínica ou consultório  odontológico

Posto ou centro de saúde (fixo ou não)

Laboratório ou centro de diagnóstico

Outro. Especifique: 

18-

1 Sim, uma vez

2 Sim, duas vezes ou mais

3 Não Passe para 20

19- Pagou para ser internado?

Para quem foi internado duas vezes ou mais , considerar a última  internação.

1 Sim

2 Não, utilizou rede credenciada pelo convênio ou plano de saúde

3 Não, foi atendido gratuitamente

20- Há quanto tempo foi ao dentista pela última vez?

1 Menos de 1 ano

2 De 1 a 2 anos

3 3 anos ou mais

4 Nunca foi ao dentista

21- É portador de alguma deficiência física, mental, motora, visual ou auditiva?

1 Sim

2 Não

22- Que tipo de deficiência?

01 Cegueira 07 Retardamento mental

02 Surdez ou surdo-mudez 08 Síndrome de Down

03 Paralisia permanente das pernas 09 Autismo

04 Paralisia permanente das pernas e dos braços 10 LER/Dort

05 Paralisia permanente de um dos lados do corpo 11 Outro tipo de deficiência

06 Falta de algum membro (perna, braço, mão 12 Deficiência múltipla
ou dedo polegar)

23-

1 Sim

2 Não

24- Já teve filhos?

1 Sim

2 Não

Siga 25

Encerre este Bloco

ATENÇÃO, PESQUISADOR:
O morador é do sexo feminino e tem 14 anos de idade ou mais?

Nos últimos 12 meses, foi internado alguma vez por motivo de saúde?

Encerre este Bloco

Siga 24

Passe para 23

Que tipos de estabelecimento de saúde procurou?

Siga 19

Siga 22

Moradores do sexo feminino com 14 anos ou mais

Siga 17

Pelo menos um dos atendimentos recebidos neste período foi pelo SUS – Sistema Único de Saúde?

3



25-

Número de filhos nascidos vivos

Se nenhum filho tiver nascido vivo

Caso contrário

26-

Mês Ano

Se nos últimos 12 meses

Caso contrário

27- Recebeu atendimento pré-natal durante a gravidez?

1 Sim

2 Não

28- Quando iniciou o pré-natal?

Mês de gestação

29- Quantas consultas fez durante o pré-natal?

1 1 a 3

2 4 a 6

3 7 ou mais

30- Em pelo menos uma destas consultas, o médico:

Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Mediu sua pressão arterial

Fez a medição da barriga

Escutou o coração do bebê

Solicitou ultra-som

Solicitou exame de sangue ou urina

Solicitou outros exames. Especifique: 

31- Pagou pelas consultas realizadas no pré-natal?

1 Sim, todas

2 Sim, algumas

3 Não, utilizou só rede credenciada pelo convênio ou plano de saúde

4 Não, foi atendida gratuitamente

32- Durante esta gestação, tomou vacina contra tétano? 

1 Sim

2 Não, porque já estava vacinada

3 Não

33- O parto foi normal ou cesáreo?

1 Normal sem fórceps 3 Cesáreo sem ligadura de trompas

2 Normal com fórceps 4 Cesáreo com ligadura de trompas

34- Houve registro do nascimento em cartório?

1 Sim 2 Não

35-

Número de filhos 

Em que mês e ano nasceu o último filho?

Quantos filhos continuam vivos?

Siga 28

Passe para 33

Siga 27

Passe para 33

Siga 26

Encerre este Bloco

Quantos nasceram vivos?

Registrar em que mês de gestação foi feita a primeira consulta pré-natal, anotando 1  para o primeiro mês de 
gestação e assim por diante.

4



E

Para todos os moradores – a ser respondido pelo chefe da família ou seu cônjuge

1-

1 Sim 2 Não

2-

1 Sim, creche

2 Sim, pré-escola

3 Não

3-

1 Pública

2 Privada sem pagamento

3 Privada com pagamento

4-

1 Sim 2 Não

5-

Horas Minutos

Se menos de 8 horas Passe para 7

Se 8 horas ou mais Encerre este Bloco

6-

1 Tem quem cuide da criança em casa

2 Acha que em casa se educa melhor

3 É muito cedo, a criança ainda é pequena

4 Falta de vagas em creches públicas perto de casa ou do trabalho

5 Outro motivo

6 Freqüenta ensino fundamental (1º grau) 

7-

1 Sozinho(a)

2 Com os pais

3 Com pessoas com até 14 anos de idade

4 Com parentes maiores de 14 anos de idade

5 Com empregada ou babá maior de 14 anos de idade

6 Com vizinhos (com pagamento)   
7 Com vizinhos (sem pagamento)

8 Com mãe crecheira

9 Em entidade filantrópica, associação, clube, etc.

Tipo de 
registro

Número do domicílio Número da 
família

Número do 
indivíduo

Nome do indivíduo

Data da entrevista   Idade

Nome do informante

Dia Mês

EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA E ACESSO A INTERNET

Moradores de 0 a 6 anos

Possui carteira de vacinação atualizada?

Freqüenta creche ou pré-escola?

Siga 3

Passe para 6

A creche ou pré-escola que freqüenta é pública ou privada?

Siga 4

Passe para 5

Recebe alimentação gratuita na creche ou pré-escola?

Quantas horas por dia permanece na creche ou pré-escola?

Qual o principal motivo de não freqüentar creche ou pré-escola?

Siga 7

Passe para 8

Com quem fica a maior parte do tempo ou após sair da creche ou pré-escola?

Encerre este Bloco

5



8-

1 Sim 2 Não

9-

1 Sim, regular

2 Sim, educação especial

3 Sim, supletivo com lista de presença

4 Sim, educação a distância

5 Não, nunca freqüentou ensino regular

6 Não, abandonou os estudos

7 Não, porque já concluiu Passe para 14

10-
Ler as alternativas e assinalar com X somente uma .

1 Só merenda/lanche 3 Merenda/lanche e refeição

2 Só refeição 4 Não oferece nenhum tipo de refeição gratuita

11-
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Livros didáticos gratuitos Passe escolar

Material escolar gratuito Transporte escolar gratuito

Uniforme escolar gratuito

12-

Horas Minutos

13-

1 Sim, na escola

2 Sim, em outro local sem pagamento

3 Sim, em outro local com pagamento

4 Não

14-

1 Sim, regular

2 Sim, supletivo com lista de presença 

3 Sim, educação especial  
4 Sim, educação a distância

5 Não

15-

1 Sim, através de curso regular

2 Sim, através de curso supletivo, educação especial ou a distância

3 Não, abandonou os estudos

4 Não, nunca freqüentou este nível de ensino 

Moradores de 7 anos ou mais

Sabe ler e escrever?

Freqüenta ensino fundamental (1ºgrau)?

Siga10

Passe 20

Passe para 16

A escola oferece gratuitamente:

No último semestre ou ano letivo, recebeu:

Quantas horas por dia permanece na escola?

Faz reforço escolar,  fora do horário escolar?

Passe para 20

Freqüenta ensino médio (2ºgrau)?

Passe para 20

Siga 15

Já concluiu o ensino médio (2º grau)?

Passe para 17

Siga 16

6



16-

01 Falta de interesse nos estudos

02 Dificuldade para conciliar o trabalho e o estudo

03 Não conseguia vaga na escola

04 Não havia escola perto de casa ou do trabalho

05 Gravidez/casamento

06 Precisou cuidar da casa e/ou dos filhos ou irmãos

07 O pai ou o marido/companheiro não deixava estudar

08 Para trabalhar/queria ter o próprio dinheiro

09 Dificuldades financeiras da família

10 Discriminação por sexo, aparência física, deficiência física, cor, etc.

11 Violência na escola ou no percurso para escola

12 Problemas de saúde que dificultaram a aprendizagem

13 Outro motivo. Especifique: 

17-

1 Sim, totalmente 2 Sim, parcialmente 3 Não

18-

1 Sim, freqüenta

2 Sim, freqüenta e já concluiu anteriormente outro curso superior 

3 Não, abandonou os estudos

4 Não, nunca freqüentou

5 Não, porque já concluiu Siga 19

19-

1 Sim, especialização

2 Sim, mestrado ou doutorado

3 Não, nunca freqüentou

20-

1 Sim 2 Não

21-

1 Diurno 3 Integral

2 Noturno 4

22- Recebe bolsa de estudos ou algum tipo de abatimento permanente na mensalidade desta escola/faculdade?

1 Sim, do Programa Escola da Família 3 Sim, outros

2 Sim, do ProUni 4 Não

23-
Ler as alternativas e assinalar com X somente uma .

1 Pública municipal 3 Pública federal

2 Pública estadual 4 Privada

Se tem até 18 anos de idade

Demais 

Por que abandonou os estudos ou nunca freqüentou escola de ensino regular?

Passe para 25

Cursou ensino médio em escola pública?

Freqüenta ou já freqüentou ensino superior de graduação?

Passe para 20

Passe para 25

Freqüenta ou já freqüentou pós-graduação?

Passe para 25

A escola/faculdade que freqüenta está localizada neste município?

Em que período freqüenta esta escola/faculdade?

Somente em finais de semana (Escola da Juventude)

Esta escola/faculdade é:

Siga 24

Passe para 25
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24-
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Capoeira/judô/karatê/outras lutas Educação ambiental

Futebol/vôlei/basquete/outros esportes

Atividade recreativa 

25- Qual foi a última série e grau de ensino que concluiu com aprovação?

Série Grau de ensino

Códigos –  série: Códigos – grau de ensino:

01 1ª série 09 1 Ensino fundamental (1º grau)

02 2ª série 2 Ensino médio (2º grau)

03 3ª série 3 Ensino superior (3º grau)

04 4ª série 10 4 Não se aplica

05 5ª série

06 6ª série

07 7ª série 11 Nenhuma

08 8ª série

26-

1 Sim Siga 27

2 Não Passe para 28

27-
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Associação de bairro ou de moradores

Atividades de igrejas católicas 

Ação pastoral  ou comunidade eclesial de base Atividades de igrejas evangélicas

Associação de Pais e Mestres

Sindicato de trabalhadores ou patronal Outros tipos de associação ou entidades. Especifique:

Partido ou associação política

28- Normalmente, realiza atividades em caráter voluntário?

1 Sim 2 Não

29-

1 Sim

2 Não

30-
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Da própria residência Do Acessa São Paulo, Telecentro, Infocentro

De outro local com acesso gratuito. Especifique: 

Da escola/faculdade

Do trabalho De outro local com acesso pago

Fora do horário escolar, participa de algum programa que oferece atividades gratuitas de:

Prática de leitura e escrita/acompanhamento de 
tarefa escolar

Atividades artísticas e culturais (artes cênicas, 
dança, atividades circenses, artes musicais, 
literatura, artes visuais, multimídia, etc.)

Curso não seriado – 1º segmento 
(eqüivalência a 1ª a 4ª série do 
ensino fundamental)

Curso não seriado (somente para 
quem concluiu o respectivo nível de 
ensino)

Participa de alguma entidade ou associação como sindicato, partido político, igreja ou atividades religiosas, associação de 
moradores, de minorias, clubes esportivos ou de lazer ou de qualquer outro tipo de associação?

Participa de:

Time de futebol, escola de samba, grupos de dança, 
música ou teatro ou de clube esportivo 

Associação ou movimento ligados à luta de minorias 
(negro, mulher, homossexuais, meninos de rua e 
outros) 

Atividades de cultos afro-brasileiros (umbanda e 
candomblé) ou espiritismo kardecista

 Moradores de 7 anos ou mais que sabem ler e escrever (responderam alternativa 1 da questão 8)

Usa Internet?

Siga 30

Encerre este Bloco

Costuma acessar a Internet:

Da residência de parentes, amigos ou conhecidos

ENCERRE ESTE BLOCO
8



F

Para os moradores de 10 anos ou mais – a ser respondido diretamente pelo próprio morador

1-

1 Sim Siga 2

2 Não Passe para 3

2-

01 Respondeu ou colocou anúncio em jornais

02 Procurou agências de emprego privadas

03 Procurou intermediação pública (PAT/Sine, Poupatempo, Prefeituras, Centrais Sindicais, etc.)

04 Procurou diretamente em empresas

05 Fez contato com parentes, amigos ou conhecidos

06 Procurou na rua

07 Tomou providências para abrir um negócio próprio

08 Procurou trabalho pela Internet

09 Prestou ou inscreveu-se em concurso público

10 Outra providência. Especifique:

11 Nenhuma/não lembra Siga 3

3-

1 Sim Siga 4

2 Não Passe para 6

4-

Descreva:

Não ler as alternativas. Assinalar com X aquela que corresponda à resposta descrita no espaço acima.

1 Por dificuldade de encontrar trabalho

2 Teve problemas temporários que interromperam a procura nesses últimos 30 dias

3 Tem proposta de trabalho assegurada

4 Não precisa ou não pode mais trabalhar 

5 Já encontrou o trabalho procurado

6 Outros motivos

5-

Passe para 9

6-

1 Sim Siga 7

2 Não Passe para 8

Passe para 5

Siga 5

Passe para 6

Meses Dias

Durante quanto tempo o Sr. ficou (está) procurando trabalho?

Anos

O Sr. fez algum trabalho nos últimos 7 dias?

O Sr. procurou trabalho nos últimos 30 dias?

Nos últimos 12 meses, o Sr. procurou efetivamente trabalho durante 15 dias ou mais?

Por que o Sr. não procurou trabalho nos últimos 30 dias?

Qual foi a principal providência que o  Sr. tomou nesse período?

Nome do indivíduo

Nome do informante

1-Direta

2-Indireta

Número do 
indivíduo

Tipo de 
entrevista

Data da entrevista

Número do domicílio

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E RENDIMENTOS

Número da 
família

Tipo de 
registro

Dia

Idade

Mês

1



7-

Descreva:

Não ler as alternativas. Assinalar com X aquela que corresponda à resposta descrita no espaço acima.

1 Em todos os dias úteis

2 Freqüentemente, em períodos ou dias preestabelecidos

3 Ocasionalmente, não sabe prever, mas faz toda vez que aparece serviço

4 Raramente, porque só faz quando sobra tempo dos afazeres domésticos ou dos estudos

8-
Ler as alternativas e assinalar com X somente uma .

1 Estava de férias, descansando ou viajando

2 Estava em licença-maternidade ou paternidade

3 Estava em licença-saúde por 15 dias ou menos

4 Houve uma interrupção temporária (greve, falta de matéria-prima, etc.)

5 Tem trabalho, mas não é nestes dias que o realiza

6 Outros motivos Passe para 30

9-

1 Sim Passe para 11

2 Não Siga 10

10-
Ler as alternativas e assinalar com X somente uma .

1 Estava de férias, descansando ou viajando

2 Estava em licença-maternidade ou paternidade

3 Estava em licença-saúde por 15 dias ou menos

4 Houve uma interrupção temporária (greve, falta de matéria-prima, etc.)

5 Tem trabalho, mas não é nestes dias que o realiza

6 Outros motivos

11-

Descreva:

Não ler as alternativas. Assinalar com X aquela que corresponda à resposta descrita no espaço acima.

1 Mudar de trabalho Siga 12

2 Estava desocupado ou trabalhava, mas já conseguiu o trabalho procurado

3 Quer um trabalho adicional para complementar o que já tem

4 Procura de mais clientes

5 Estava de aviso prévio ou perdeu o emprego nos últimos 30 dias

6 Deseja um trabalho remunerado em dinheiro

12-

Descreva:

Não ler as alternativas. Assinalar com X aquela que corresponda à resposta descrita no espaço acima.

1 Em todos os dias úteis

2 Freqüentemente, em períodos ou dias preestabelecidos

3 Ocasionalmente, não sabe prever quando aparece serviço (exceto trabalho assalariado)

Passe para 13

Passe para 30

Passe para 13

Siga 11

Passe para 31

Passe para 34

Passe para 13

Siga 13

Passe para 34

Normalmente, com que freqüência o Sr. realiza este trabalho?

O Sr. não trabalhou nos últimos 7 dias porque:

O Sr. não trabalhou nos últimos 7 dias porque:

O Sr. trabalhou nos últimos 7 dias?

Normalmente, com que freqüência o Sr. realiza este trabalho?

Qual foi o principal motivo que levou o Sr. a procurar trabalho?

2



13-
Descreva detalhadamente o que faz:

14-
Descreva detalhadamente a atividade do negócio ou da empresa:

15- Através de que providência/meio o Sr.(a) conseguiu o seu trabalho principal?
Descreva:

01 Anúncio em jornais

02 Agências de emprego privadas

03 Posto de atendimento ao trabalhador da Secretaria do Trabalho, PAT/Sine ou Poupatempo

04 Posto de atendimento de Prefeitura Municipal 

05 Posto de atendimento de Centrais Sindicais (CUT, Força Sindical, etc.) 

06 Parentes, amigos ou conhecidos

07 Internet

08 Contato direto com empresas 

09 Iniciativa própria para abrir um negócio

10 Concurso público

11 Outro

16-

1 Sim 2 Não

17-

1 Sim 2 Não

18-
Ler as alternativas e assinalar com X somente uma .

01 Empregado assalariado, exceto doméstico Passe para 21

02 Estagiário remunerado Passe para 22

03 Empregado doméstico mensalista Passe para 21

04 Passe para 23

05 Empregado que ganha exclusivamente por produção Passe para 21

06 Conta-própria ou autônomo Siga 19

07

08 Empregador

09 Dono de negócio familiar

10 Trabalhador familiar sem remuneração salarial Passe para 24

11 Presta serviço militar obrigatório, assistencial ou religioso com alguma remuneração Passe para 26

Qual é  sua ocupação ou função, no seu trabalho principal?

Qual a atividade do negócio ou da empresa para a qual exerce seu trabalho principal?

Profissional universitário autônomo

Empregado doméstico diarista

O Sr. exerce o seu trabalho principal neste município?

Não ler as alternativas. Assinalar com X aquela que corresponda à resposta descrita no espaço acima, 
assinalando somente uma  alternativa.

O Sr. contribui para a previdência social?

Passe para 20

No seu trabalho principal, o Sr. é:

3



19-

Descreva:

Não ler as alternativas. Assinalar com X aquela que corresponda à resposta descrita no espaço acima.

1 Para uma empresa, negócio ou propriedade agropecuária

2 Para mais de uma empresa, negócio ou propriedade agropecuária

3 Para a população em geral (pessoas físicas ou pessoas físicas e jurídicas)

20- Nos últimos 12 meses, para abrir ou expandir negócio próprio ou empresa o Sr. obteve  empréstimo/financiamento de:

Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Microcrédito

Banco do povo

Linha de crédito de banco privado

Outras linhas de crédito de banco público

Outro. Especifique: 

21-
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Cesta básica Dinheiro para condução

Alimentação na empresa/trabalho Transporte da empresa

Vale-refeição Vale-combustível

Vale-supermercado Auxílio para creche/escola/material escolar

Vale-transporte Seguro de vida

22-

1 Sim Siga 23

2 Não, porque é funcionário público estatutário Passe para 26

4 Não, por outro motivo

23-
Ler as alternativas e assinalar com X somente uma .

1 Uma empresa privada, com fins lucrativos

2 Uma empresa privada, sem fins lucrativos (ONG´s, Associações, Partidos, etc.)

3 Uma instituição pública (governo municipal, estadual ou federal, empresa de economia
mista, autarquia, etc.)

4 Trabalha em serviços domésticos

5 Não sabe Siga 24

24-

01 Nenhum, trabalha sozinho

02 Nenhum, trabalha com familiares e/ou sócios

03 De 1 a 2 empregados

04 De 3 a 5 empregados

05 De 6 a 9 empregados

06 De 10 a 49 empregados

07 De 50 a 99 empregados

08 De 100 a 499 empregados

09 500 ou mais empregados

10 Não sabe

3

Nos últimos 30 dias, o Sr. recebeu da empresa para a qual trabalha:

Siga 25

Passe para 26

Siga 23

Passe para 26

Siga 24

O Sr. tem carteira profissional assinada pelo atual empregador?

Passe para 24

Não, porque foi contratado por programas governamentais do tipo: Frente de Trabalho, Primeiro Emprego, 
Jovem Cidadão, Começar de Novo, etc.

Para quem o Sr. trabalha?

Quantos empregados trabalham normalmente nesse negócio ou para a empresa que lhe paga?

O negócio ou a empresa que lhe paga é:
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25-

01 Na própria residência, em cômodo adaptado

02 Na própria residência, em cômodo não adaptado

03 Em prédio, sala, galpão, etc.

04 Em barraca ou banca (construções leves)

05 Em sítio ou chácara

06 Em fazenda ou outra propriedade agropecuária

07 Sem instalações fixas, mas com equipamento automotivo (táxi, caminhão, perua, trator, barco, moto, etc.)

08 Sem instalações fixas, mas com outro equipamento (câmera de vídeo, notebook, carroça, motosserra, etc.)

09 Sem instalações fixas e sem equipamento (inclui ferramentas: pá, enxada, colher  de pedreiro,  alicate, foice, etc.)

10 Outro local. Especifique: 

26-

Neste trabalho

Trabalho(s) adicional(is)

27-

1 Sim

2 Não

28-
Ler as alternativas. Assinalar com X aquela que corresponda à situação do indivíduo.

1 Neste emprego (para empregado assalariado, doméstico mensalista e estagiário remunerado)

Anos Meses Dias

Se há menos de 2 anos Siga 29

Se há 2 anos ou mais Passe para 37

2 Neste negócio, atividade ou ocupação (para demais ocupados – autônomo, empregador, etc.)

Anos Meses Dias Siga 29

29-

Semestre/Ano

 /

 /

Janeiro a junho  /

Julho a dezembro  /

Janeiro a junho  /

Julho a dezembro  /

Passe para 37

Julho a dezembro

Registrar no quadro abaixo o número de meses, em cada semestre, que o entrevistado ficou sem trabalho por mais de 15 
dias. Essa investigação deve referir-se, exclusivamente, aos 4 (quatro)  últimos semestres anteriores àquele que 
compreende o mês da entrevista.

No semestre de_____________________quantos meses o Sr. ficou sem trabalho por mais de 15 dias:

Número de meses sem trabalho

Janeiro a junho

Em que tipo de local funciona o seu negócio ou a empresa que lhe paga?

Total de meses sem trabalho

200___

200___

200___

200___

200___

200___

Quantas horas o Sr. trabalhou, efetivamente, em cada um dos seus trabalhos na semana passada?

Há quanto tempo o Sr. está:

O Sr. trabalhou anteriormente de forma remunerada?

Horas semanais

5



30-

Descreva:

Não ler as alternativas. Assinalar com X aquela que corresponda à resposta descrita no espaço acima.

01 Não encontra nenhum trabalho

02 O que ganharia não compensa

03 Não tem profissão

04 Sente-se discriminado por causa da idade, sexo ou aparência física

05 Atrapalha os afazeres domésticos, os cuidados com filhos

06 O marido ou os pais não deixam

07 Está estudando

08 Está doente

09 Está incapacitado ou inválido

10 Acha que não tem idade para trabalhar (jovem ou idoso)

11 Não deseja trabalhar

12 Não precisa trabalhar, tem renda ou outras pessoas da família trabalham

13 Outro motivo

31-

1 Sim, remunerado Siga 32

2 Sim, em negócio/propriedade de parente como trabalhador familiar

3 Não

32-

Descreva:

Não ler as alternativas. Assinalar com X aquela que corresponda à resposta descrita no espaço acima.

1 Em todos os dias úteis

2 Freqüentemente, em períodos ou dias preestabelecidos

3 Ocasionalmente, não sabe prever quando aparece serviço

33-
Ler as alternativas e assinalar com X somente uma .

1 Conseguir clientes ou serviços para continuar fazendo o mesmo tipo de trabalho

2 Conseguir  trabalho diferente deste

34-
(Antes do trabalho ocasional realizado nos últimos 30 dias ou do trabalho excepcional)

1 Sim, remunerado Siga 35

2 Sim, em negócio/propriedade de parente como trabalhador familiar

3 Não

35-

1 Sim 2 Não

36-

1 Sim 2 Não

Passe para 36

O Sr. trabalhou anteriormente?

Siga 33

Passe para 34

O Sr. procurou trabalho para:

Passe para 34

Normalmente, com que freqüência o Sr. vinha realizando este trabalho?

O Sr. fez algum trabalho nos últimos 30 dias (exceto como assalariado)?

Qual o principal motivo de o Sr. não trabalhar ou trabalhar apenas em caráter excepcional?

Passe para 37

Na sua opinião, sua experiência profissional poderá ajudá-lo a conseguir um novo emprego ou trabalho?

Atualmente, o Sr. recebe de órgão público passe ou auxílio para transporte?
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37-

1 Sim Siga 38

2 Não Passe para 41

38-

1 Sim Siga 39

2 Não Passe para 41

39- Para realizar este curso, o Sr. precisou:
Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não.

Estar associado a algum sindicato Ser estudante

Estar desempregado/sem trabalho Ser indicado por empregador atual ou anterior

Comprovar renda Outra exigência. Especifique: 

40-

1 Senai, Senac, Sesi, Sesc ou Sebrae 4 Sindicato, Central Sindical, Confederação Sindical, etc.                                 

2 Escola técnico-profissional 5 Na própria empresa 

3 Associação comunitária, igreja, etc.         6 Outra. Especifique: 

41-

Rendimento bruto do trabalho principal (ocupados) R$

Décimo-terceiro salário do atual trabalho (ocupados) R$

Rendimento bruto de trabalhos adicionais (ocupados) R$

Trabalhos ocasionais – bicos (desempregados e inativos) R$

Aposentadoria  (pública e privada) R$

Pensão previdenciária (pública e privada) R$

Pensão alimentícia em próprio nome R$

Pensão alimentícia em nome de menores de 10 anos R$

Auxílio(s) de instituto de previdência pública R$

Seguro-desemprego R$

FGTS (por demissão, exceto 40% relativos à multa rescisória) R$

Rendimentos do último trabalho, inclusive verbas rescisórias R$

PIS-Pasep R$

Bolsa de estudos R$

Doação em dinheiro de não-moradores no domicílio R$

Outros. Especifique: R$

Ler as alternativas e registrar, em cada uma, (1) Sim ou (2) Não. Para as alternativas com registro (1) Sim, anotar o 
valor total recebido no mês passado.

ENCERRE A ENTREVISTA

No mês passado, o Sr. recebeu algum rendimento de:

Algum desses cursos foi gratuito?

Nos últimos 12 meses, o Sr. fez algum curso de qualificação/capacitação profissional?

Em que Entidade o curso foi realizado?
Assinalar somente uma  alternativa. Para quem fez mais de um curso, considerar o mais importante segundo a percepção 
do informante.

7



Observações:
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