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DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS - DIEPS 

Gerência de Pesquisas Socioeconômicas - GEREPS 
 

 

AJUSTES PDAD 2018 (08/05/2020) 

 
 

A seguir estão listadas as revisões realizadas na base da Pesquisa Distrital 
por Amostra de Domicílios 2018, em 08/05/2020, nos arquivos de domicílios e de 
moradores. 
 
 

ALTERAÇÕES NO ARQUIVO DE DOMICÍLIOS 

1 - Coluna “B17.5 - Gambiarra”. 

Alteração de valores gravados de forma indevida. 

2 - Correção de valores na coluna “D02 - Como o Sr(a). ou o membro da família 
avaliou este atendimento?” 

Todos que em “D01 - Na última vez que o Sr(a). ou alguém da sua família precisou de 
atendimento em saúde, qual o primeiro serviço procurou?” marcaram “0 - Nunca 
precisou” receberam “99 - Não se aplica”. 

3 - Correção da coluna “PESO_PRE - Peso". 

Alteração do valor para as fichas 2406, 2407, 2408 e 2409. 

4 - Alteração da coluna FATOR_PROJ. 

Alterações nos setores que envolviam as fichas 2406, 2407, 2408 e 2409. 

 

ALTERAÇÕES NO ARQUIVO DE MORADORES 

1 - Coluna “E02 - Condição do morador no domicílio” 

Ajuste de família com pessoa de 20 anos marcado como “03 - Cônjuge ou 
companheiro(a) do mesmo sexo” 

2 - Coluna “E13 - Nasceu no DF?” 

Remarcação de pessoas com valores em desacordo com a base coletada. 

3 - Colunas “E14.1 - País de Nascimento”, “E14.2 - Estado de Nascimento”, “E14.3 - 
Município de Nascimento”, “E15 - Sempre morou no DF?”, “E16.1 - Antes do DF, 
qual o último país que morou?”, “E16.2 - Antes do DF, qual o último Estado que 
morou?”, “E16.3 - Antes do DF, qual o último Município que morou?” 

Remarcação de pessoas com valores em desacordo com a base coletada. 
 

(continua)  
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(conclusão) 

ALTERAÇÕES NO ARQUIVO DE MORADORES 

4 - Coluna “E17 - Há quanto tempo mora initerruptamente no DF?”, “E18 - Há quanto 
tempo mora initerruptamente na Região Administrativa Atual”, “E19 - Quais os 
motivos que levaram o Sr(a). mudar/voltar para o Distrito Federal?”, “E20.1 - Em 
1o julho de 2015, qual o País que o Sr(a) morava?”, “E20.2 - Em 1o julho de 2015, 
qual o Estado que o Sr(a) morava?”, “E20.3 - Em 1o julho de 2015, qual o(a) 
município (Região Administrativa) o Sr(a) morava?” e “E21 - Tem intenção de 
constituir novo domicílio particular no DF nos próximos 12 meses?” 

Ajustes para pessoas que apresentaram tempo de moradia superior à idade. 

5 - Coluna “G16 - Quanto o Sr(a). recebeu no mês passado do Trabalho Principal”, 
“G17 - No seu trabalho principal, quantas horas semanais normalmente o Sr(a). 
trabalha?”, “G18 - Quantas horas o Sr(a). dedica-se semanalmente aos afazeres 
domésticos”, “G20.1 - Quanto recebeu pela aposentadoria no mês passado?”, 
“G20.3 - Outros rendimentos Brutos (Doações, Aluguéis, Aplicações 
Financeiras)”, “G20.4 - Benefícios sociais (Bolsa-família, BPC/LOAS e outros)”,  

Recuperação de valores para pessoas que receberam 77777 ou 88888 erroneamente.  
 

 


