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CARACTERÍSTICAS DO CHEFE DA FAMÍLIA                 BLOCO N 

DEVERÁ SER RESPONDIDO PELO O CHEFE DA FAMÍLIA 

 

N 01. Qual é a sua cor ou raça? 

1. branca 

2. preta 

3. amarela  1 a 5 e 9    pular para N 03. 

4. parda 

5. indígena 

6. outra    ir para N 02. 

9. NS/NR 

 

N 02. Outra. Qual? 

____________________________________ 

 

N 03. Qual é a sua religião? 

01. nenhuma    pular para N 06. 

02. evangélica/protestante 

03. católica 

04. espírita 

05. judaísmo 

06. budismo 

07. umbanda/ candomblé  

08. islamismo  

09. outras 

99. NS/NR     

 

N 04. Com que frequência, normalmente, o(a) Sr.(a) vai à igreja (ou outro lugar de culto)?  

1. não frequenta  

2. menos que 1 vez/ mês 

3. pelo menos 1 vez/ mês, mas menos que 1 vez por semana 

4. uma vez/ semana 

5. mais de 1 vez/ semana 

9. NS/NR 

 

N 05. Há quanto tempo o(a) Sr.(a) é desta religião?  |__|__| meses       |__|__| anos  99. NS/NR 

 

N 06. Onde o(a) Sr.(a) nasceu? 

1. em São Paulo 

2. em outro município do estado de São Paulo  1, 2, 4 e 9    pular para N 08. 

3. em outro estado    ir para N 07. 

4. em outro país    

9. NS/NR    

 
N 07. Outro: Em qual estado?  

____________________________________  99. NS/NR 
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N 08. Há quanto tempo o(a) Sr.(a) mora em São Paulo?  |__|__| meses |__|__| anos 99. NS/NR 

 

N 09. Há quanto tempo o(a) Sr.(a) mora neste mesmo domicílio? |__|__| meses |__|__| anos 99. NS/NR 

 

N 10a. Qual é o sua situação conjugal?  

1. casado no civil ou religioso 

2. vive em união conjugal estável ou vive junto  

3. solteiro  

4. separado 

5. desquitado ou divorciado  

6. viúvo  

9. NS/NR 

 

N 10b. Vive em companhia do(a) cônjuge ou companheiro(a)?  

1. não    2. sim   9. NS/NR 

 

N 11. O(a) Sr.(a) tem filhos?  

 1. não    pular para N 13. 2. sim     9. NS/NR    pular para N 13. 

 

N 12. Quantos?  |__|__| filhos  99. NS/NR 

 

N 13. O(a) Sr.(a) frequenta atualmente algum curso regular em escola ou universidade/faculdade?  

1. não    pular para N 16.  2. sim    9. NS/NR    pular para N 16. 

 

N 14. Qual é o endereço de sua escola ou faculdade:  

__________________________________________________  99. NS/NR 

 
N 15. A escola ou faculdade que você frequenta é pública ou privada (particular)?: 

 1. pública   2. particular ou privada   9. NS/NR 

 

N 16. Até que ano da escola o(a) Sr.(a) completou? 

01. nunca frequentou, não sabe ler e escrever  

02. nunca frequentou, sabe ler e escrever 

11. 1º ano do Ensino Fundamental (1o grau ou Primário) - antigo pré 

12. 2º ano do Ensino Fundamental (1o grau ou Primário) – antiga 1ª. série 

13. 3º ano do Ensino Fundamental (1o grau ou Primário) – antiga 2ª. série 

14. 4º ano do Ensino Fundamental (1o grau ou Primário) – antiga 3ª. série 

15. 5º ano do Ensino Fundamental ou 1o grau (1ª série do Ginásio) – antiga  4ª. série 

16. 6º. ano do Ensino Fundamental ou 1o grau (2ª série do Ginásio) – antiga 5ª. série 

17. 7º. ano do Ensino Fundamental ou 1o grau (3ª série do Ginásio) – antiga 6ª. série 

18. 8º.ano do Ensino Fundamental ou 1o grau (4ª série do Ginásio) – antiga 7ª. série 

19. 9º.ano do Ensino Fundamental ou 1o grau (4ª série do Ginásio) – antiga 8ª. Série 

 
21. 1ª série do Ensino Médio (2o grau ou Colegial)  30. curso superior incompleto 

22. 2ª série do Ensino Médio (2o grau ou Colegial)  31. curso superior completo 

23. 3ª série do Ensino Médio (2o grau ou Colegial)  32. pós-graduação incompleto 

25. cursos técnicos de nível médio incompletos  33. pós-graduação completo 

26. cursos técnicos de nível médio completos  99. NS/NR 

LL
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 N 17. Atualmente, o(a) Sr.(a) frequenta algum outro tipo de curso como informática, idiomas, dança, artes etc.? 

1. não    pular para N 19.  2. sim   9. NS/NR    pular para N 19. 

   

N 18. Que tipo de curso? 

1. idiomas 

2. informática 

3. dança 

4. música 

5. profissionalizante 

6. outro 

9. NS/NR 

 

N 19. Atualmente o(a) Sr.(a) exerce alguma atividade seja ela remunerada ou não remunerada de trabalho? 

01. sim, em atividade  

02. sim, mas afastado por motivo de doença  

03. sim, e também aposentado  

04. não, desempregado  

05. não, aposentado  

06. não, dona de casa  

07. não, pensionista    06 a 09 e 99    pular para N 28. 

08. não, só estudante   

09. outros 

99. NS/NR  

 

N 20. Qual é/era a sua ocupação em seu trabalho principal? (especificar se aposentado, qual era a sua ocupação)  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 9999. NS/NR 

 

N 21. Especifique qual é/era a atividade do estabelecimento, empresa, negócio ou instituição em que 

trabalha/trabalhou.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 99999. NS/NR 

 

N 22. No seu trabalho principal o(a) Sr.(a) é/era: 

01. empregado assalariado estatutário ou com carteira profissional assinada  

02. empregado assalariado sem carteira profissional assinada 

03. empregado familiar não remunerado 

04. conta própria ou autônomo com estabelecimento 

05. conta própria ou autônomo sem estabelecimento  

06. empregador com até 5 funcionários fixos  

07. empregador com mais de 5 funcionários fixos 

08. trabalhador sem remuneração 

99. NS/NR 

 

N 23. Quantas horas o(a) Sr.(a) trabalha ou trabalhava em média, por semana, no trabalho principal? 

|__|__| horas  99. NS/NR 

+ 1+ 1

LL
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DESEMPREGADOS E APOSENTADOS    PULAR PARA N 28.  

 

N 24. Qual é o endereço do seu local de trabalho principal?  

__________________________________________________  99. NS/NR 

 

N 25. Qual foi o seu rendimento líquido no mês passado com o trabalho principal?  

 R$ |__|__|__|__|__|, 00    99999. NS/NR  

  
N 26. O(a) Sr.(a) tem algum outro tipo de trabalho remunerado além do principal? 

1. não    pular para N 28.  2. sim    9. NS/NR    pular para N 28. 

 

N 27. Quantas horas o(a) Sr.(a) trabalha, por semana, nos demais trabalhos? 

|__|__| horas  99. NS/NR     

 

N 28. O(a) Sr.(a) recebeu algum tipo de rendimento como aposentadoria, pensão ou bolsa no mês passado? 

1. não    pular para N 30.  2. sim    9. NS/NR    pular para N 30. 

   

N 29. Qual foi o seu rendimento líquido no mês passado com aposentadoria, pensão ou bolsa?  

 R$ |__|__|__|__|__|, 00    99999. NS/NR  

  

N 30. Considerando todos os seus rendimentos, com as ocupações, com pensões, bolsas, alugueis e outros, qual foi o seu 

rendimento líquido global no mês passado?  

 

R$ |__|__|__|__|__|, 00   se responder o valor da renda    pular para N 32. 99999. NS/NR 

  
N 31. Mas, fazendo um cálculo aproximado o(a) Sr.(a) diria que a sua renda média líquida global no mês passado se situa: 

1. inferior a 1 salário mínimo 

2. entre 1 e 2 salários mínimos 

3. entre 3 e 4 salários mínimos 

4. entre 5 e 9 salários mínimos 

5. entre 10 e 20 salários mínimos 

6. acima de 20 salários mínimos 

9. NS/NR 

 

N 32. Quem respondeu a este bloco? 

1. o chefe de família 

2. o cônjuge  

3. o filho ou o enteado  

4. outro parente  

 

LL


