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Tipo de entrevista  
 

Tipo 1 - Unidade Ocupada 
Quando a marcação for diferente de “1 – Realizada” pular para “K06 – Latitude”/“K07 – Longitude”. Gravar automaticamente informações 
de “K01 - Horário de início da entrevista”, “K02 - Horário do fim da entrevista” e “K03 – Entrevistador” 
1 - Realizada 
2 - Fechada 
3 - Recusada 
4 - Coletiva 
5 - Outro motivo (descrever) 

 

Tipo 2 - Unidade Vaga 
Marcar e pular para “K06 – Latitude”/“K07 – Longitude”. Gravar automaticamente informações de “K01 - Horário de início da entrevista”, 
“K02 - Horário do fim da entrevista” e “K03 – Entrevistador” 
1 - Domicílio vago 
2 - Domicílio de uso ocasional 
3 - Domicílio em construção ou reforma 
4 - Unidade não residencial 
5 - Unidade não encontrada 
6 - Unidade demolida 
7 - Outro motivo (descrever) 

 

Bloco A - Identificação  
 

A01 - Controle 
A01nficha - Número único da ficha  
A01ra - Número da Região Administrativa 
A01setor - Setor(es) da Região Administrativa 
A01setorcensitario - Número do setor censitário 
A01endereco – Endereço completo da entrevista 

A01npessoas - Número de moradores do domicílio (Valor deve ser validado com a listagem de moradores em E01) 
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Bloco B - Características do Domicílio Particular 
 

B01 - Qual é a espécie do seu domicílio? 
1 - Permanente 
2 - Improvisado 

 

B02 - Qual é o tipo do seu domicílio? 
1 - Apartamento 
2 – Casa fora de condomínio 
3 - Casa em condomínio  
4 - Cômodo 
5 - Quitinete/Estúdio/Flat 

 

B03 - Qual a situação do seu domicílio? 

1 - Próprio, já pago (quitado) (Pular para B06, marcar B04 e B05 com “99999 - Não se aplica”) 
2 - Próprio, ainda pagando (em aquisição) (Seguir para B04) 
3 - Alugado (Pular para B05, marcar B04 com “99999 - Não se aplica”) 
4 - Cedido pelo empregador (Pular para B07, marcar B04, B05 e B06 com “99999 - Não se aplica”) 
5 - Cedido por outro (Pular para B07, marcar B04, B05 e B06 com “99999 - Não se aplica”) 
88888 - Não sabe (Pular para B07, marcar B04, B05 e B06 com “99999 - Não se aplica”) 
 

B04 - Qual o valor mensal da prestação paga (ou que deveria ser paga) no último mês? 
Preencher, marcar a B05 com “99999 - Não se aplica” e pular para B06 

R$ ______ (número inteiro não negativo) 

77777 - Recusa 
88888 - Não sabe 

99999 - Não se aplica (Todas as opções “99999 – Não se aplica” ao longo do questionário devem ser marcadas automaticamente pelo sistema. Não apresentar essa opção no coletor) 

 

B05 - Qual o valor mensal do aluguel pago (ou que deveria ser pago) no último mês? 
Preencher, marcar a B06 com “99999 - Não se aplica” e pular para B07 

R$ ______ (número inteiro não negativo) 
77777 - Recusa 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

B06 - O lote possui escritura definitiva registrada em cartório? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

B07 - Qual o material predominante nas paredes externas deste domicílio? 
1 - Alvenaria com revestimento 
2 - Alvenaria sem revestimento 
3 - Madeira para a construção 
4 - Outros 

 

B08 - Qual o material predominante no piso deste domicílio? 
1 - Contra piso 
2 - Cimento alisado 
3 - Cerâmica/Porcelanato/Madeira/Granito/Mármore 
4 - Outros 

 

B09 - Qual o material que predomina no telhado (cobertura) deste domicílio? 
Para domicílios com marcação “1 – Apartamento” em “B02 - Qual é o tipo do seu domicílio?”, marcar automaticamente a opção “5 – Só 
laje” 
1 - Telha, exceto fibrocimento, com laje 
2 - Telha, exceto fibrocimento, sem laje 
3 - Fibrocimento com laje 
4 - Fibrocimento sem laje 
5 - Só laje 
6 - Outros 

 

B10 - Quantos cômodos tem este domicílio?  
Quantidade:______ 
O valor informado nesta questão deve ser maior ou igual a soma dos valores informados nas questões B11 e B12 
Permitir apenas número inteiro positivo 

 

B11 - Quantos cômodos estão servindo permanentemente de dormitórios neste domicílio? 

Quantidade:______ 
Valor deve ser menor ou igual ao informado em B10 
Permitir apenas número inteiro não negativo 

 
 
 



 

10 
 

 

B12 - Quantos banheiros e/ou sanitários tem este domicílio? 

Quantidade:______ 
Para valores informados em B10 iguais aos informados em B11, solicitar confirmação de valor zero nesta questão 
Se o domicílio não tiver banheiro, marcar 0 e pedir confirmação do valor. 
Quando a soma do valor informado em B11 e nesta questão for maior que o valor informado em B10, impedir marcação e solicitar revisão 

dos valores 
Permitir apenas número inteiro não negativo 

 

B13 - Como é feito o abastecimento de água neste domicílio? 
As questões B13.1, B13.2, B13.3, B13.4 e B13.5 não podem ser simultaneamente marcadas com “2 - Não” 

 

B13.1 - Rede Geral - CAESB 
 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B13.2 - Poço/Cisterna 
 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 

 

B13.3- Poço Artesiano 
 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B13.4 - Captação água da chuva 
 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 

 

B13.5 - Gambiarra 
 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B13.6. - Neste domicílio há caixa 
d’água? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888. Não sabe 

 

B14 - De que forma é feito o esgotamento sanitário? 
As questões B14.1, B14.2, B14.3 e B14.4 não podem ser simultaneamente marcadas com “2 - Não” 

 

B14.1 - Rede Geral - CAESB 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B14.2 - Fossa séptica 
 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 

 

B14.3 - Fossa rudimentar (buraco negro ou fossa negra) 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B14.4 - Céu aberto (dejetos sanitários do domicílio 
descartados em rio, vala, rua, lago...) 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 

 

B15 - Como este domicílio é abastecido por energia elétrica? 
As questões B15.1, B15.2, B15.3, B15.4 e B15.5 não podem ser simultaneamente marcadas com “2 - Não” 

 

B15.1 - Rede Geral-CEB 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B15.2 - Próprio: gerador a combustível 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe  

 

B15.3 - Próprio: energia solar 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B15.4 - Outras fontes renováveis 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 

 

B15.5 - Gambiarra 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

 
 
 
 

 
 

B16 - De que forma normalmente é recolhido o lixo deste domicílio? 
As questões B16.1, B16.2, B16.3, B16.4 e B16.5 não podem ser simultaneamente marcadas com “2 - Não” 

 

B16.1 - Coleta seletiva direta (lixo reciclável coletado no 
domicílio, por serviço de limpeza) 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B16.2 - Coleta convencional direta ou não seletiva (lixo 
coletado no domicílio, por serviço de limpeza) 
1 - Sim (Marcar automaticamente para quem respondeu B16.1 igual a “1 - Sim") 

2 - Não 
88888 - Não sabe  
 

B16.3 - Coleta indireta (depositado em caçamba/contêiner 
ou papa-lixo do serviço de limpeza) 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 

 

B16.4 - Jogado em local impróprio (como terreno baldio, fora 
do local apropriado para coleta direta ou indireta) 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B16.5 - Outro destino (queimado, enterrado ou outra opção 
não listada anteriormente) 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B16.6 - Neste domicílio vocês separam o lixo (exemplo: 
orgânico e reciclável)? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
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B17 - Infraestrutura urbana na sua rua de acesso ao domicílio 

 

B17.1 - A rua de acesso principal a este domicílio é 
asfaltada/pavimentada? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 
 
 
 
 
 

B17.2 - A sua rua tem calçada? 

1 - Sim (Seguir para B17.3) 
2 - Não (Pular para B17.5, marcar B17.3 e B17.4 com “99999 - Não se aplica”) 
88888 - Não sabe (Pular para B17.5, marcar B17.3 e B17.4 com “99999 - Não se aplica”) 

 

B17.3 - A sua calçada tem meio fio? 
 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

B17.4 - A sua calçada é? 
 
1 - Ótima 
2 - Boa 
3 - Regular 
4 - Ruim 
5 - Péssima 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 
 

B17.5 - Na sua rua tem Iluminação? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 

 
B17.6 - Na sua rua existe drenagem de água de 
chuva (boca de lobo)? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

 

B18 - Problemas nas cercanias do domicílio 

 

B18.1 - Nas proximidades do seu domicílio existem problemas 
de erosão? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B18.2 - Nas proximidades do seu domicílio existe área com 
acentuada inclinação (morros, vales de rios) que podem 
apresentar riscos aos moradores (deslizamentos de terra)? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B18.3 - Nas proximidades do seu domicílio existem problemas 
de entulho?  
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 

 

B18.4 - Nas proximidades do seu domicílio existe 
esgoto a céu aberto? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B18.5 - Nas proximidades do seu domicílio existem 
problemas de ruas alagadas? 

 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B18.6 - Nas proximidades do seu domicílio existem 
problemas de ruas esburacadas? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
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B19 - Infraestrutura pública nas proximidades do domicílio 

 

B19.1 - Nas proximidades do seu domicílio existem ruas 
arborizadas? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B19.2 - Nas proximidades do seu domicílio existem 
jardins/parques? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B19.3 - Nas proximidades do seu domicílio existe praça? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B19.4 - Nas proximidades do seu domicílio existe espaço 
cultural público? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B19.5 - Nas proximidades do seu domicílio existe 
academia comunitária/PEC? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 
 

 

B19.6 - Nas proximidades do seu domicílio existem quadras 
esportivas? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B19.7 - Nas proximidades do seu domicílio existe 
ciclovia/ciclofaixa? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B19.8 - Nas proximidades do seu domicílio existe travessia 
sinalizada para pedestre (faixa de pedestre, passarela, 
passagem subterrânea ou semáforo)? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

B19.9 - Nas proximidades do seu domicílio existe ponto de 
ônibus? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

 
 
 
 
 

 

B20 - Segurança 

 

B20.1 - Nas proximidades do seu 
domicílio existe policiamento regular? 
 

 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 

 

B20.2 - Este domicílio dispõe de 
serviço/equipamento particular de 
segurança? 
 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe  

 

B20.3 - Este domicílio compartilha 
serviço/equipamento de segurança 
coletiva? 
 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
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Bloco C - Inventário de Bens, Serviços Domiciliares e Animais de Estimação 
 

C01 - Este domicílio possui AUTOMÓVEL (inclusive utilitários)? 

1 - Sim (Seguir para C01.1) 

2 - Não (Pular para C02, marcar C01.1 com “99999 - Não se aplica”) 

88888 - Não sabe (Pular para C02, ,marcar C01.1 com “99999 - Não se aplica”) 

 

C01.1 - Quantidade: 
Permitir gravar valor maior que zero e sem casas decimais 
______ 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica  

 

C02 - Este domicílio possui MOTOCICLETA? 

1 - Sim (Seguir para C02.1) 

2 - Não (Pular para C03, marcar C02.1 com “99999 - Não se aplica”) 

88888 - Não sabe (Pular para C03, marcar C02.1 com “99999 - Não se aplica”) 

 

C02.1 - Quantidade: 
Permitir gravar valor maior que zero e sem casas decimais 
______ 
88888 - Não sabe  

99999 - Não se aplica 

 

C03 - Este domicílio possui BICICLETAS? 

1 - Sim (Seguir para C03.1) 

2 - Não (Pular para C04, marcar C03.1 com “99999 - Não se aplica”) 

88888 - Não sabe (Pular para C04, marcar C03.1 com “99999 - Não se aplica”) 

 
C03.1 - Quantidade: 
Permitir gravar valor maior que zero e sem casas decimais 
______ 
88888 - Não sabe  
99999 - Não se aplica 

 

C04 - O domicílio ou alguém do domicílio possuía acesso à internet no último mês? 

1 - Sim, próprio (Seguir para C04.1) 

2 - Sim, compartilhado com outro(s) domicílio(s) (Seguir para C04.1) 

3 - Não (Pular para C05, preencha C04.1.1 e C04.1.2 com “99999 - Não se aplica”) 

88888 - Não sabe (Pular para C05, preencha C04.1.1 e C04.1.2 com “99999 - Não se aplica”) 

 

C04.1 - Qual o meio de acesso existente?  
Para C04 com marcação “1 - Sim, próprio”, C04.1.1 e C04.1.2 não podem assumir valor “2 - Não” simultaneamente 

 

C04.1.1 - Acesso por internet banda larga fixa (ADSL, 
VDSL, cabo, fibra, Satélite, Wi-Fi, Rádio etc.)? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

C04.1.2 - Acesso por internet de rede de celular (Rede de 
móvel 3G, 4G ou 5G)? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

C05 - Este domicílio possuía algum desses serviços no último mês? 
Para C04 com marcação “2 - Não” ou “88888 – Não sabe”, preencher C05.3 com “99999 - Não se aplica” 

 
C05.1 - TV por Assinatura 

 
 
 
 

 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 

 

C05.2 - Assinatura de revistas/jornais 
impressos 
 
 
 

 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 

 

C05.3 - Assinatura de serviços online 
(Filmes, séries, música, notícias, cursos, 
esportes, livros, revistas) 

(Para C04 com marcação “3 - Não” ou “88888 – Não sabe”, 

preencher C05.3 com “99999 - Não se aplica”) 

1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
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C06 - Quantos eletrodomésticos este domicílio possui? 
 Permitir gravar valor inteiro e não negativo 
 Com exceção da questão C06.18 limitar as questões em 20 unidades 
 Limitar a questão C06.18 em 50 unidades

 

C06.01 - Fogões?  
__ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 
 

C06.02 - Geladeiras de uma porta?  
__ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 
 

C06.03 - Geladeiras de duas ou mais 
portas? 
__ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 
 

C06.04 - Freezers?  
__ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 
 

C06.05 - Máquinas de lavar roupas?  
__ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 
 

C06.06 - Máquinas de lavar e secar 
roupas?  
__ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 

 

C06.07 - Secadoras de roupa? 
__ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 
 

C06.08 - Máquinas de lavar louça?  
__ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 
 

C06.09 - Televisores (tubo)?  

 
__ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 
 

C06.10 - Televisores tela fina/plana?  
__ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 
 

C06.11 - DVD/BLU-RAY?  
__ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 
 

C06.12 - Microcomputadores/Desktop?  

 
__ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 

 

C06.13 - Notebooks/Laptops?  
__ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 
 

C06.14 - Ar-condicionado?  
__ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 
 

C06.15 - Circuladores e/ou ventiladores 
de ar?  
__ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 
 

C06.16 - Fornos microondas?  
__ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 
 

C06.17 - Telefones fixos?  
__ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 
 

C06.18 - Placas de aquecedor solar?  

 
__ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 

C07 - Este domicílio contratou empregado(a) doméstico(a) mensalista no último mês (não morador do domicílio)? 

1 – Sim (Seguir para C07.1) 

2 - Não (Pular para a C08 e marcar C07.1 com “99999 – Não se aplica”) 

88888 - Não sabe (Pular para a C08 e marcar C07.1 com “99999 - Não se aplica”)) 

 
C07.1 - Quantidade de mensalistas que não moram no domicílio? 
Permitir valores entre de 1 e 9 e sem casas decimais 
______ 
88888 - Não sabe 
99999 – Não se aplica 

 

C08 - Este domicílio contratou empregado(a) doméstico(a) diarista no último mês? 

1 – Sim (Seguir para C08.1) 

2 - Não (Pular para a C09 e marcar C08.1 e C08.2 com “99999 – Não se aplica”) 

88888 - Não sabe (Pular para a C09 e marcar C08.1 e C08.2 com “99999 – Não se aplica”) 

 

C08.1 - Quantidade de diaristas? 
Permitir valores entre de 1 e 9 e sem casas decimais  
 

 
 
______ 
88888 - Não sabe  
99999 - Não se aplica  

 

C08.2 – Com qual frequência mensal? 
1 – Uma vez por mês 
2 – Duas vezes por mês 
3 – Três vezes por mês 
4 – Quatro vezes por mês 
5 – Cinco vezes ou mais por mês 
88888 - Não sabe 
99999 – Não se aplica 

 

C09 - Qual é o local predominante de compra do domicílio para: 
Apresentar listagem padronizada da seção Anexos

 

C09.1 – 
Alimentação/higiene/limpeza? 
(último mês) 
 
 
___________ 

 

C09.2 - Eletrodomésticos? 
(últimos 12 meses) 
 
 
 
___________ 

 

C09.3 - Materiais de 
construção/manutenção? 
(12 meses) 
 
 
___________ 

 

C09.4 - Serviços em geral, 
exceto limpeza doméstica? 
(12 meses) 
 
 
___________ 
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C10 – Em seu domicílio, há algum animal de estimação? 
Para C10 com marcação “1 - Sim”, C10.1. até C10.5 não podem assumir valor 0 simultaneamente 

1 – Sim (Seguir para C10.1-C10.5) 

2 - Não (Pular para o Bloco E, marcar C10.1, C10.2, C10.3, C10.4 e C10.5 com “99999 - Não se aplica”) 
88888 - Não sabe (Pular para o Bloco E, marcar C10.1, C10.2, C10.3, C10.4 e C10.5 com “99999 - Não se aplica”) 

 

C10.1 – Quantos são gatos? 
Permitir valores entre 0 e 98 e sem 

casas decimais 
Para valores maiores ou iguais a 20, 

solicitar confirmação 
______ 
88888 - Não sabe  
99999 - Não se aplica 
 

C10.2 – Quantos são cachorros? 
Permitir valores entre 0 e 98 e sem 

casas decimais 
Para valores maiores ou iguais a 20, 

solicitar confirmação 
______ 
88888 - Não sabe  
99999 - Não se aplica 

 

C10.3 – Quantos são aves? 
Permitir valores entre 0 e 98 e sem casas 

decimais 
Para valores maiores ou iguais a 20, 

solicitar confirmação 
______ 
88888 - Não sabe  
99999 - Não se aplica 
 

C10.4 – Quantos são peixes? 
Permitir valores entre 0 e 98 e sem casas 

decimais 
Para valores maiores ou iguais a 20, 

solicitar confirmação 
______ 
88888 - Não sabe  
99999 - Não se aplica 

 

C10.5 – Outros tipos de animais? 
Permitir valores entre 0 e 98 e sem casas 

decimais 
Para valores maiores ou iguais a 20, 

solicitar confirmação 
______ 
88888 - Não sabe  
99999 - Não se aplica 
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Bloco D - Segurança Alimentar e Nutricional 
 

Apresentar esse bloco no fluxo do responsável pelo domicílio (pessoa com marcação “1 - Pessoa responsável pelo domicílio” na questão 

E05), logo após o bloco “G - Saúde individual” 

 

D01 - Nos últimos três meses, os moradores deste domicílio tiveram a preocupação de que os alimentos acabassem antes de 
poderem comprar ou receber mais comida? 

1 - Sim 

2 - Não 

88888 - Não sabe 

 

D02 - Nos últimos três meses, os alimentos acabaram antes que os moradores deste domicílio tivessem dinheiro para comprar 
mais comida 

1 - Sim 

2 - Não 

88888 - Não sabe 

 

D03 - Nos últimos três meses, os moradores deste domicílio ficaram sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e variada? 

1 - Sim 

2 - Não 

88888 - Não sabe 

 

D04 - Nos últimos três meses, os moradores deste domicílio comeram apenas alguns alimentos que ainda tinham por que o 
dinheiro acabou? 
1 - Sim 
2 - Não 

88888 - Não sabe 

 
Apenas para quem respondeu pelo menos uma das questões D01, D02, D03 e D04 igual a “1 – Sim” e se no domicílio existe ao menos 1 
pessoa com 18 anos ou mais de idade 
 

D05 - Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade deixou de fazer alguma refeição porque não havia 
dinheiro para comprar comida? 
1 - Sim 
2 - Não 

88888 - Não sabe 

 

D06 - Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade, alguma vez comeu menos do que achou que devia 
porque não havia dinheiro para comprar comida? 
1 - Sim 
2 - Não 

88888 - Não sabe 

 

D07- Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade, alguma vez sentiu fome, mas não comeu porque 
não havia dinheiro para comprar comida? 
1 - Sim 
2 - Não 

88888 - Não sabe 

 

D08 - Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade, alguma vez, fez apenas uma refeição ao dia ou 
ficou um dia inteiro sem comer porque não havia dinheiro para comprar comida? 
1 - Sim 
2 - Não 

88888 - Não sabe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

Apenas para quem respondeu pelo menos uma das questões D01, D02, D03 e D04 igual a “1 – Sim” e se no domicílio existe ao menos 1 
pessoa com idade menor ou igual a 17 anos 
 

D09 - Nos últimos três meses, algum morador com menos de 18 anos de idade, alguma vez, deixou de ter uma alimentação 
saudável e variada porque não havia dinheiro para comprar comida? 
1 - Sim 
2 - Não 

88888 - Não sabe 

 

D10 - Nos últimos três meses, algum morador com menos de 18 anos de idade, alguma vez, não comeu quantidade suficiente 
de comida porque não havia dinheiro para comprar comida? 
1 - Sim 
2 - Não 

88888 - Não sabe 

 

D11 - Nos últimos três meses, alguma vez, foi diminuída a quantidade de alimentos das refeições de algum morador com menos 
de 18 anos de idade, porque não havia dinheiro para comprar comida? 
1 - Sim 
2 - Não 

88888 - Não sabe 

 

D12 - Nos últimos três meses, alguma vez, algum morador com menos de 18 anos de idade, deixou de fazer alguma refeição, 
porque não havia dinheiro para comprar comida? 
1 - Sim 
2 - Não 

88888 - Não sabe 

 

D13 - Nos últimos três meses, alguma vez, algum morador com menos de 18 anos de idade, sentiu fome, mas não comeu 
porque não havia dinheiro para comprar comida? 
1 - Sim 
2 - Não 

88888 - Não sabe 

 

D14 - Nos últimos três meses, alguma vez, algum morador com menos de 18 anos de idade, fez apenas uma refeição ao dia ou 
ficou sem comer por um dia inteiro porque não havia dinheiro para comprar comida? 
 Responder e seguir para o bloco “H - Características de Educação” 
1 - Sim 
2 - Não 

88888 - Não sabe 
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Bloco E - Características Gerais e de Migração dos Moradores 
Deve ser respondido por cada um dos moradores do domicílio 
 

E01 - Informações do morador 
Vincular nome a um código de identificação único. O Código de identificação único poderá ser uma composição do número de 
identificação do domicílio (A01nficha) com um número sequencial de ordem para cada morador. 

Nome do(a) morador(a) ________________________ 
 

E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))? 
1 - Data de Nascimento (dd/mm/yyyy) _____/_____/_____ 
Informar a data completa 
O cálculo da idade deverá ser feito pela diferença, em anos completos, entre a data de nascimento informada e a data da pesquisa 
2 - Data de Nascimento (mm/yyyy) _____/_____ 
Caso a pessoa não saiba a data completa, informar mês e ano de nascimento 
O cálculo da idade deverá ser feito pela diferença, em anos completos, entre a data de nascimento informada, acrescentando o número 15 
ao dia, e a data da pesquisa 
3 - Idade (em anos completos)______ 
 Caso a pessoa não saiba mês e ano de nascimento, perguntar a idade em anos completos 
 Para pessoas menores de 1 ano, preencher com valor zero 
 Para os demais, permitir gravar valor maior que zero e sem casas decimais 

 

E03 - (Nome do(a) morador(a)) possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação)? 
 Para pessoas com 18 anos ou mais de idade em “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))?” 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 

 

E04 - Qual o sexo de nascimento do (Nome do(a) morador(a))? 
 Para pessoas com idade menor que 18 anos em “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))?”, pular para a questão 

“E05 - Qual a condição de (Nome do(a) morador(a)) no domicílio?” 
 Para pessoas com idade maior ou igual a 18 em E02, responder seguir para a questão “E04.1 – Com qual gênero (Nome do(a) morador(a)) 

se identifica atualmente?” 
1 - Masculino 
2 - Feminino 

E04.1 – Com qual gênero (Nome do(a) morador(a)) se identifica atualmente? 
Para pessoas com 18 anos ou mais de idade em “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))?” 
1 - Homem 
2 - Mulher 
3 - Masculino  
4 - Feminino 
5 - Homem Trans 
6 - Mulher Trans 
7 - Agênero 
8 - Gênero queer 
9 - Gênero fluído 
10 - Não-binário 
11 - Travesti 
12 - Trans 
13 - Transexual 
14 - Transgênero 
15 – Outro. Qual?______ 
77777 – Recusa 
88888 – Não sabe 
99999 – Não se aplica 

 

E04.2 – Qual é a orientação sexual de (Nome do(a) morador(a))? 
Para pessoas com 18 anos ou mais de idade em “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))?” 
1 - Homem 
2 - Mulher 
3 - Macho 
4 - Assexual 
5 - Bissexual 
6 - Bi 
7 - Gay 
8 - Lésbica 
9 - Heterossexual 
10 - Homossexual 
11 - Homoafetivo 
12 - Pansexual 
13 - Outro. Qual?______ 
14 - Gosto/tenho relações com homens 
15 - Gosto/tenho relações com homens e mulheres 
16 - Gosto/tenho relações com mulheres 
77777 – Recusa 
88888 – Não sabe 
99999 – Não se aplica 
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E05 - Qual a condição de (Nome do(a) morador(a)) no domicílio? 
Se idade for menor que 14 anos em “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))?”, não permitir marcação “1 - Pessoa 

responsável pelo domicílio”, “2 - Cônjuge ou companheiro(a) de sexo diferente.” ou “3 - Cônjuge ou companheiro(a) do mesmo sexo” 
Se idade for menor que 10 anos em “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))?”, não permitir marcação “18 - 

Empregado(a) doméstico(a) 
Se A01npessoas é igual a 1 marcar automaticamente a opção “1 - Pessoa responsável pelo domicílio” 
Em relação ao responsável, se E05 é diferente de “1 - Pessoa responsável pelo domicílio”: 
    Permitir marcação “2 - Cônjuge ou companheiro(a) de sexo diferente” apenas para pessoas com marcação em “E04 - Qual o sexo de 

nascimento do (Nome do(a) morador(a))?” diferente da atribuída na mesma questão, para a pessoa com marcação “1 - Pessoa 
responsável pelo domicílio” 

    Permitir marcação “3 - Cônjuge ou companheiro(a) do mesmo sexo” apenas para pessoas com marcação em “E04 - Qual o sexo de 
nascimento do (Nome do(a) morador(a))?” igual a marcação atribuída na mesma questão, para a pessoa com marcação “1 - Pessoa 
responsável pelo domicílio” 

Não permitir a marcação “2 - Cônjuge ou companheiro(a) de sexo diferente” ou “3 - Cônjuge ou companheiro(a) do mesmo sexo” para 
pessoas com idade menor de 14 anos em E02 

Permitir marcação “4 - Filho(a) do responsável e do cônjuge” ou “6 - Filho(a) somente do cônjuge” se houver uma pessoa com marcação 
“2 - Cônjuge ou companheiro(a) de sexo diferente” ou “3 - Cônjuge ou companheiro(a) do mesmo sexo” 

Permitir marcação “19 - Parente do(a) empregado(a) doméstico(a)” apenas se uma ou mais pessoas no domicílio receberem marcação “18 
- Empregado(a) doméstico(a)” 

Para pessoas com idade em E02 MENOR que a idade da pessoa com marcação “1 - Pessoa responsável pelo domicílio” somado com 10, 
omitir a opção “8 - Pai, mãe, padrasto ou madrasta” 

Para pessoas com idade em E02 MENOR que a idade da pessoa com marcação “1 - Pessoa responsável pelo domicílio” somado com 20, 
omitir a opção “13 - Avô ou avó” 

Para pessoas com idade em E02 MAIOR que a idade da pessoa com marcação “1 - Pessoa responsável pelo domicílio” subtraído de 10, 
omitir as opções “4 - Filho(a) do responsável e do cônjuge” e "5 - Filho(a) somente do responsável" 

Para pessoas com idade em E02 MAIOR que a idade da pessoa com marcação “1 - Pessoa responsável pelo domicílio” subtraído de 20, 
omitir a opção “10 - Neto(a)" 

Para pessoas com idade em E02 MAIOR que a idade da pessoa com marcação “1 - Pessoa responsável pelo domicílio” subtraído de 30, 
omitir a opção “11 - Bisneto(a)" 

Para pessoas com idade em E02 MAIOR que a idade da pessoa com marcações “2 - Cônjuge ou companheiro(a) de sexo diferente” ou "3 - 
Cônjuge ou companheiro(a) do mesmo sexo" subtraído de 10, omitir as opções “4 - Filho(a) do responsável e do cônjuge” e "6 - Filho(a) 
somente do cônjuge" 

Para pessoas com idade em E02 MENOR que a idade da pessoa com marcações “2 - Cônjuge ou companheiro(a) de sexo diferente” ou "3 - 
Cônjuge ou companheiro(a) do mesmo sexo" somado com 10, omitir a opção “9 - Sogro(a)" 

Se não houver nenhuma pessoa na posição “2 - Cônjuge ou companheiro(a) de sexo diferente” ou "3 - Cônjuge ou companheiro(a) do 
mesmo sexo", permitir a marcação sem as validações que envolvem esta marcação 

 
1 - Pessoa responsável pelo domicílio 
2 - Cônjuge ou companheiro(a) de sexo diferente 
3 - Cônjuge ou companheiro(a) do mesmo sexo 
4 - Filho(a) do responsável e do cônjuge 
5 - Filho(a) somente do responsável 
6 - Filho(a) somente do cônjuge 
7 - Genro ou Nora 

 
8 - Pai, mãe, padrasto ou madrasta 
9 - Sogro(a) 
10 - Neto(a) 
11 - Bisneto(a) 
12 - Irmão ou irmã 
13 - Avô ou avó 
14 - Outro parente 

 
15 - Agregado(a) 
16 - Convivente 
17 - Pensionista 
18 - Empregado(a) doméstico(a) 
19 - Parente do(a) empregado(a) doméstico(a) 
 
 

 

E05.1 A responsabilidade pelo domicílio é compartilhada com mais algum morador do domicílio? 
 Para pessoas com 14 anos ou mais de idade em “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))?” 
Ocultar esta questão se o valor informado em A01npessoas for igual a 1 e preencher com “99999 – Não se aplica’ 
Ocultar esta questão se houver somente uma pessoa com 14 anos ou mais de idade em “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome 
do(a) morador(a))?”e preencher com “99999 – Não se aplica’ 
Habilitar esta questão apenas para a pessoa que apresentou marcação “1 - Pessoa responsável pelo domicílio” em “E05 - Qual a 

condição de (Nome do(a) morador(a)) no domicílio?” 
1 - Sim (Gravar o Código de identificação único do morador) 

2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 – Não se aplica 

 

E06 - Qual a cor da pele ou raça de (Nome do(a) morador(a))? 
1 - Branca  
2 - Preta  
3 - Amarela  
4 - Parda  
5 - Indígena  

 

E07 - Qual o estado civil de (Nome do(a) morador(a))? 
Permitir marcação apenas para pessoas com 14 anos ou mais de idade em “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))?” 
1 - Solteiro 
2 - Casado 
3 - Desquitado ou separado judicialmente 
4 - Divorciado 
5 - Viúvo 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
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E08 - (Nome do(a) morador(a)) mora/reside em companhia de cônjuge/companheiro? 
Permitir marcação apenas para pessoas com 14 anos ou mais de idade em “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))?” 
Para domicílios com apenas uma pessoa (A01npessoas igual a 1), omitir a opção “1 – Sim” 
Para pessoas com marcação “2 - Cônjuge ou companheiro(a) de sexo diferente” ou “3 - Cônjuge ou companheiro(a) do mesmo sexo” na 

questão “E05 - Qual a condição do morador no domicílio?”, marcar esta questão com “1 - Sim” e o respectivo código de identificação 
única do morador que apresentou marcação “1 - Pessoa responsável pelo domicílio” em “E05 - Qual a condição do morador no 
domicílio?” 

Para pessoas com marcação “1 - Pessoa responsável pelo domicílio” em “E05 - Qual a condição do morador no domicílio?”, marcar esta 
questão com “1 - Sim” e o respectivo código de identificação único do morador que apresentou marcação “2 - Cônjuge ou companheiro(a) 
de sexo diferente” ou “3 - Cônjuge ou companheiro(a) do mesmo sexo” na questão “E05 - Qual a condição do morador no domicílio?”, 
caso haja alguém com essa condição no domicílio 

O código de identificação único de um morador só pode ser associado como cônjuge/companheiro de uma única pessoa no domicílio 
Para pessoas com marcação “4 - Filho(a) do responsável e do cônjuge”, “5 - Filho(a) somente do responsável” ou “6 - Filho(a) somente do 

cônjuge” em “E05 - Qual a condição do morador no domicílio?”, habilitar o código de identificação único dos moradores com a marcação 
“7 - Genro ou Nora” em E05 

Para pessoas com marcação “7 - Genro ou Nora” em “E05 - Qual a condição do morador no domicílio?”, habilitar o código de identificação 
único dos moradores com as seguintes marcações em “E05 - Qual a condição do morador no domicílio?”: “4 - Filho(a) do responsável e 
do cônjuge”; “5 - Filho(a) somente do responsável”; “6 - Filho(a) somente do cônjuge” 

Para pessoas com marcação “8 - Pai, mãe, padrasto ou madrasta” em “E05 - Qual a condição do morador no domicílio?”, habilitar o 
código de identificação único dos moradores com a marcação “8 - Pai, mãe, padrasto ou madrasta” em “E05 - Qual a condição do morador 
no domicílio?” 

Para pessoas com marcação “9 - Sogro(a)” em “E05 - Qual a condição do morador no domicílio?”, habilitar o código de identificação único 
dos moradores com as seguintes marcações em “E05 - Qual a condição do morador no domicílio?”: “9 - Sogro(a); 12 - Irmão ou irmã”; “13 
- Avô ou avó”; “14 - Outro parente” 

Para pessoas com marcação “10 - Neto(a)” ou “11 - Bisneto(a)” em “E05 - Qual a condição do morador no domicílio?”, habilitar o código 
de identificação único dos moradores com a seguinte marcação em “E05 - Qual a condição do morador no domicílio?”: “14 - Outro 
parente” 

Para pessoas com marcação “12 - Irmão ou irmã” em “E05 - Qual a condição do morador no domicílio?”, habilitar o código de identificação 
único dos moradores com as seguintes marcações em “E05 - Qual a condição do morador no domicílio?”: “9 - Sogro(a)”; “14 - Outro 
parente” 

Para pessoas com marcação “13 - Avô ou avó” em “E05 - Qual a condição do morador no domicílio?”, habilitar o código de identificação 
único dos moradores com as seguintes marcações em “E05 - Qual a condição do morador no domicílio?”: “9 - Sogro(a)”; “13 - Avô ou 
avó”; “14 - Outro parente” 

Para pessoas com marcação “14 - Outro parente”, em “E05 - Qual a condição do morador no domicílio?”, habilitar o código de 
identificação único dos moradores com as seguintes marcações em “E05 - Qual a condição do morador no domicílio?”: “9 - Sogro(a)”; “10 
- Neto(a)”; “11 - Bisneto(a)”; “12 - Irmão ou irmã”; “13 - Avô ou avó”; “14 - Outro parente’ 

Para pessoas com marcação “15 - Agregado(a)”, “16 - Convivente” ou “17 - Pensionista” em “E05 - Qual a condição do morador no 
domicílio?”, habilitar o código de identificação único dos moradores com as seguintes marcações em “E05 - Qual a condição do morador 
no domicílio?”:  “15 - Agregado(a)”; “16 - Convivente”; “17 - Pensionista” 

Para pessoas com marcação “18 - Empregado(a) doméstico(a)”ou “19 - Parente do(a) empregado(a) doméstico(a)” em “E05 - Qual a 
condição do morador no domicílio?”, habilitar o código de identificação único dos moradores com as seguintes marcações em “E05 - Qual 
a condição do morador no domicílio?”:  “18 - Empregado(a) doméstico(a)”ou “19 - Parente do(a) empregado(a) doméstico(a)” 

 
 
1 - Sim (Gravar código de identificação único do morador) 
2 - Não, mas já viveu antes 
3 - Não, nunca viveu 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

E09 - (Nome do(a) morador(a)) tem dificuldade permanente de enxergar, mesmo usando óculos ou lentes de 
contato? 
Permitir marcação apenas para pessoas com 2 anos ou mais de idade em “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))?” 
Se utiliza óculos ou lentes de contato, pedir ao entrevistado que faça a avaliação quando os estiver utilizando 
1 - Tem, não consegue de modo algum 
2 - Tem muita dificuldade 
3 - Tem alguma dificuldade 
4 - Não tem dificuldade 

 

E10 - (Nome do(a) morador(a)) tem dificuldade permanente de ouvir, mesmo usando aparelhos auditivos?  
Permitir marcação apenas para pessoas com 2 anos ou mais de idade em “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))?” 
 Se utiliza aparelho auditivo, pedir ao entrevistado que faça a avaliação quando o estiver utilizando 
1 - Tem, não consegue de modo algum 
2 - Tem muita dificuldade 
3 - Tem alguma dificuldade 
4 - Não tem dificuldade 

 

E11 - (Nome do(a) morador(a)) tem dificuldade permanente de caminhar ou subir degraus, mesmo usando prótese, 
bengala ou aparelho de auxílio?  
Permitir marcação apenas para pessoas com 2 anos ou mais de idade em “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))?” 
Se utiliza prótese, bengala ou aparelho auxiliar, pedir ao entrevistado que faça a avaliação quando o estiver utilizando 
1 - Tem, não consegue de modo algum 
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2 - Tem muita dificuldade 
3 - Tem alguma dificuldade 
4 - Não tem dificuldade 

 
 
 

E12 - Por causa de alguma limitação nas funções mentais, (Nome do(a) morador(a)) tem dificuldade permanente 
para se comunicar, realizar cuidados pessoais, trabalhar, estudar etc.?  
Permitir marcação apenas para pessoas com 2 anos ou mais de idade em “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))?” 
Pedir ao entrevistado para verificar as limitações para a resposta 
1 - Tem, não consegue de modo algum 
2 - Tem muita dificuldade 
3 - Tem alguma dificuldade 
4 - Não tem dificuldade 

 

E13 - (Nome do(a) morador(a)) tem dificuldade permanente para pegar pequenos objetos, como botão ou lápis, ou 
abrir e fechar tampas de garrafas, mesmo usando aparelho de auxílio? 
Permitir marcação apenas para pessoas com 2 anos ou mais de idade em “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))?” 
Pedir ao entrevistado para verificar a limitação da dificuldade para a resposta 
1 - Tem, não consegue de modo algum 
2 - Tem muita dificuldade 
3 - Tem alguma dificuldade 
4 - Não tem dificuldade 

 

E14 – (Nome do(a) morador(a)) nasceu no DF? 
1 - Sim (Marcar a “E15 - Qual o local de Nascimento de (Nome do(a) morador(a))?” com “99999 - Não se aplica” e pular para “E16 - (Nome do(a) morador(a)) sempre morou no DF?”) 

2 - Não (Seguir para “E15 - Qual o local de Nascimento de (Nome do(a) morador(a))?”) 

88888 - Não sabe  (Seguir para “E15 - Qual o local de Nascimento de (Nome do(a) morador(a))?”) 

 

E15 - Qual o local de Nascimento de (Nome do(a) morador(a))? 
Para pessoas nascidas no DF, seguir para a “E16 - (Nome do(a) morador(a)) sempre morou no DF?” 
Para pessoas não nascidas no DF, pular para a “E17 - Antes do DF, qual o último lugar que (Nome do(a) morador(a)) morou?” 
Apresentar lista codificada e padronizada de Países, Estados e Municípios Anexa 
 
Município/Estado/País: ____________ 
88888 - Não sabe  

99999 - Não se aplica 

 

E16 - (Nome do(a) morador(a)) sempre morou no DF? 
1 – Sim (Pular para “E19 - Há quanto tempo (Nome do(a) morador(a)) mora seguidamente nessa RA (de maneira contínua, sem mudança para outra RA)?” e marcar “E17 - Antes do DF, qual o último lugar que (Nome do(a) morador(a)) 

morou?” com “99999 - Não se aplica” e “E18 - Há quanto tempo (Nome do(a) morador(a)) mora seguidamente no DF (de maneira contínua, sem mudança para outra cidade)?” com a idade da pessoa 

2 - Não Seguir para “E17 - Antes do DF, qual o último lugar que (Nome do(a) morador(a)) morou?” 

88888 - Não sabe Seguir para “E17 - Antes do DF, qual o último lugar que (Nome do(a) morador(a)) morou?” 

99999 - Não se aplica 

 

E17 - Antes do DF, qual o último lugar que (Nome do(a) morador(a)) morou? 
Apresentar lista codificada e padronizada de Países, Estados e Municípios” 
 
Município/Estado/País: ____________ 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

E18 - Há quanto tempo (Nome do(a) morador(a)) mora seguidamente no DF (de maneira contínua, sem mudança 
para outra cidade)?  
O valor gravado não pode exceder a idade do morador na “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))?” 
Para o morador com marcação “1 - Sim” nas questões “E14 – (Nome do(a) morador(a)) nasceu no DF?” e “E16 - (Nome do(a) morador(a)) 
sempre morou no DF?”, preencher com a idade calculada/informada em “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))?” 
Permitir gravar valor maior ou igual a zero e sem casas decimais 
____ Ano(s) 
0 - Menos de 1 ano 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

E19 - Há quanto tempo (Nome do(a) morador(a)) mora seguidamente nessa RA (de maneira contínua, sem mudança 
para outra RA)? 
O valor gravado não pode exceder o valor informado em “E18 - Há quanto tempo (Nome do(a) morador(a)) mora seguidamente no DF (de 

maneira contínua, sem mudança para outra cidade)?” 
Permitir gravar valor maior ou igual a zero e sem casas decimais 
Pular para “E21 - Por que (Nome do(a) morador(a)) veio/retornou para o DF?” se a data de nascimento em “E02 - Qual a data de 
nascimento de (Nome do(a) morador(a))?” for posterior a 1º de Julho de 2018 e se a resposta em “E14 – (Nome do(a) morador(a)) nasceu no 
DF?” for igual a “2 – Não” 
Pular para Bloco F se a data de nascimento em “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))?” for posterior a 1º de Julho 

de 2018 e se a resposta em “E16 - (Nome do(a) morador(a)) sempre morou no DF?” for igual a “1 – Sim” 
_______ Ano(s) 
0 - Menos de 1 ano 
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88888 - Não sabe Seguir para “E20 - Em 1º julho de 2018, onde (Nome do(a) morador(a)) morava?” 

99999 - Não se aplica 

 
 
 
 

E20 - Em 1º julho de 2018, onde (Nome do(a) morador(a)) morava? 
Apresentar lista codificada e padronizada de Países, Estados e Municípios 
Habilitar questão somente para os nascidos até 1º de julho de 2018 
Para pessoas que informaram somente a idade, utilizar como dia e mês de nascimento os valores “01/07” 
Efetuar o cálculo da diferença, em ano completos, entre a data da pesquisa e a data de 01/07/2018. Se o valor informado em “E19 - Há 

quanto tempo (Nome do(a) morador(a)) mora seguidamente nessa RA (de maneira contínua, sem mudança para outra RA)?” for maior que 
a diferença calculada, preencher automaticamente com a Região Administrativa informada em A01ra. Não considerar o valor 88888 em E19 
para este cálculo 

Responder e pular para “E22 - (Nome do(a) morador(a)) tem intenção de formar novo domicílio particular no DF nos próximos 12 meses?” 
se idade em “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))?” for maior que 14 anos e se a resposta em “E16 - (Nome do(a) 
morador(a)) sempre morou no DF?” for igual a “1 – Sim” 

Para pessoas com marcação "1 - Sim" nas questões "E14 – (Nome do(a) morador(a)) nasceu no DF?" e "E16 - (Nome do(a) morador(a)) 
sempre morou no DF?", preencher os campos de País e UF automaticamente com Brasil e Distrito Federal respectivamente, e 
disponibilizar apenas a lista de Regiões Administrativas 

Município/Região Administrativa: ____________ 
88888 - Não sabe  

99999 - Não se aplica  

 

E21 - Por que (Nome do(a) morador(a)) veio/retornou para o DF? 
Para pessoas com idade em “E02 - Qual a data de nascimento de (Nome do(a) morador(a))?” menor que 14 anos, responder e pular para 
Bloco F 
Habilitar resposta somente para quem respondeu “E14 – (Nome do(a) morador(a)) nasceu no DF?” igual a “2 – Não” ou respondeu “E16 - 

(Nome do(a) morador(a)) sempre morou no DF?” igual a “2 – Não” 
1 - Acompanhar Parentes/Morar com a família 
2 - Estudo 
3 - Moradia 
4 - Trabalho 
5 - Procura de Trabalho 
6 - Saúde 
7 - Outros Motivos 
88888 - Não Sabe 
99999 - Não se aplica 

 

E22 - (Nome do(a) morador(a)) tem intenção de formar novo domicílio particular no DF nos próximos 12 meses? 
Habilitar questão para pessoas com idade em E02 maior ou igual a 14 
1 - Sim (Seguir para “E22.1 - Em que local tem intenção de formar novo domicílio? ______”) 

2 - Não (Pular para Bloco F, marcar a “E22.1 - Em que local tem intenção de formar novo domicílio? ______” com “99999 - Não se aplica”) 

88888 - Não Sabe (Pular para Bloco F, marcar a “E22.1 - Em que local tem intenção de formar novo domicílio? ______” com “99999 - Não se aplica”) 
99999 - Não se aplica 

 

E22.1 - Em que local tem intenção de formar novo domicílio? ______ 
Apresentar lista de Regiões Administrativas 
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Bloco F - Bloco de comunicação e informação 
 

F01 - Quantos aparelho(s) celular(es) (Nome do(a) morador(a)) possui para uso pessoal? 
Solicitar confirmação para valores acima de 4 
Permitir informar valores inteiros de 0 até 10 
Permitir o registro do valor 88888 apenas com 5 dígitos 
____ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 

 

F02 - Quantos Tablets (Nome do(a) morador(a)) possui para uso pessoal?  
Solicitar confirmação para valores acima de 4 
Permitir informar valores inteiros de 0 até 10 
Permitir o registro do valor 88888 apenas com 5 dígitos 
____ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 

 

F03 - Quantos chips com linhas ativas o morador (Nome do(a) morador(a)) possui? 

 
F03.1 - Quantas de linhas pré-pagas? 
Solicitar confirmação para valores acima de 4 
Permitir informar valores inteiros de 0 até 10 
Permitir o registro do valor 88888 apenas com 5 dígitos 
____ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 

 

F03.2 - Quantas de linhas Pós-pagas? 
Solicitar confirmação para valores acima de 4 
Permitir informar valores inteiros de 0 até 10 
Permitir o registro do valor 88888 apenas com 5 dígitos 
____ 
0 - Não tem 
88888 - Não Sabe 

 

F04 - Nos últimos 3 meses (Nome do(a) morador(a)) acessou à Internet? 
1 – Sim (Seguir para F04.1) 

2 - Não (Pular para o Bloco G e marque as questões F04.1, F05, F05.1, F05.2, F05.3 e F06 com “99999 - Não se aplica”) 

88888 - Não sabe (Pular para o Bloco G e marque as questões F04.1, F05, F05.1, F05.2, F05.3 e F06 com “99999 - Não se aplica”) 

 

F04.1 - Qual foi a frequência de acesso de (Nome do(a) morador(a)) à internet nesse período? 
1 -Todos os dias 
2 - De 2 a 3 vezes na semana 
3 - 1 vez por semana 
4 - A cada 15 dias 
5 - Uma vez por mês 
6 – Menos de uma vez por mês 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

F05 - Qual foi o meio de acesso de (Nome do(a) morador(a)) à internet? 
Para pessoas com marcação “1 - Sim” em F04, F05.1, F05.2 e F05.3 não podem assumir valor “2 - Não” simultaneamente

 
F05.1 - Microcomputador (de mesa 
ou portátil, como laptop, notebook, 
ultrabook, netbook)? 

1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 
F05.2 - Telefone celular/tablet 

 
 
1 - Sim  
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 
F05.3 - Outros (televisão, videogame ou 
outro equipamento eletrônico) 

 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
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F06 - As principais utilizações da internet de (Nome do(a) morador(a)) envolvem? 

 
F06.1 - Trabalho  
Para pessoas com 10 anos ou mais de 
idade na E02 

1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 
F06.2 - Educação/Cursos 

1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 
F06.3 - Informações e notícias 

1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 
F06.4 - Criação e compartilhamento de 
conteúdos 

1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 
F06.5 - Multimídia (lazer e cultura) 

 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 
F06.6 - Comunicação 

1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 
F06.7 - Transações 
financeiras/comerciais 

1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
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Bloco G - Saúde individual 
 

G01- Na última vez que (Nome do(a) morador(a)) precisou de atendimento em saúde, qual foi o primeiro serviço 
que procurou? 
0 - Nunca precisou (Pular para a G04, marcar G02 e G03 com “99999 - Não se aplica”) 

1 - Farmácia 
2 - Posto de Saúde/Unidade Básica de Saúde 
3 - UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 
4 - Centro de Especialidades/Policlínica do SUS 
5 - Pronto-Socorro ou Emergência de hospital público 
6 - Ambulatório de hospital público 
7 - Consultório partícula/clínica privada 
8 - Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato 
9 - Pronto-Atendimento ou Urgência de hospital privado 
10 - No domicílio, com profissional da equipe de saúde da família 

11 - No domicílio, com médico particular 
12 - Outro serviço 
88888 - Não sabe (Pular para a G04, marcar G02 e G03 com “99999 - Não se aplica”) 

 

G02- Na última vez que (Nome do(a) morador(a)) precisou de atendimento em saúde, qual foi o motivo principal? 
Permitir marcação “6 - Pré-natal” ou “7 - Parto” apenas para pessoas com marcação “2 - Feminino” em E04 e idade maior ou igual a 10 anos 

em E02 
 
1 - Acidente, lesão ou fratura 
2 - Doença (dor, febre, diarreia, etc) 
3 - Continuação de tratamento de doença 
4 - Problema odontológico 
5 - Reabilitação (Fisioterapia, fonoaudiologia,terapia ocupacional, etc) 
6 - Pré-natal  
7 - Parto 
8 - Exame complementar de diagnóstico (sangue, urina, imagem, etc) 
9 - Vacinação 
10 - Prevenção 
11 - Solicitação de atestado de saúde 

12 - Acompanhamento com psicólogo, nutricionista ou outro profissional de saúde 
13 - Outro 
88888 - Não sabe  

 

G03 - Qual foi o local procurado por (Nome do(a) morador(a))? 
Apresentar listagem padronizada Anexa 
Para pessoas com marcação “10 - No domicílio, com profissional da equipe de saúde da família” ou “11 - No domicílio, com médico 

particular” na G01, preencher com o código da RA presente no campo “A01ra” automaticamente 
Habilitar alternativas conforme a disponibilidade do equipamento de saúde em cada localidade (ver Anexos) 

 

G04 - (Nome do(a) morador(a)) tem plano de saúde? 
1 - Sim (Seguir para questão G05) 
2 - NãoPara a pessoa com marcação “1 - pessoa responsável pelo domicílio” em E05, apresentar questões do Bloco D 
Para a pessoa com marcação diferente de “1 - pessoa responsável pelo domicílio” em E05, seguir para Bloco H 
88888 - Não sabePara a pessoa com marcação “1 - pessoa responsável pelo domicílio” em E05, apresentar questões do Bloco D 
Para a pessoa com marcação diferente de “1 - pessoa responsável pelo domicílio” em E05, seguir para Bloco H 

 

G05 - O plano de saúde de (Nome do(a) morador(a)) é? 
1 - Individual/Familiar 
2 - Coletivo (empresarial) 
3 - Coletivo (adesão) 
88888 - Não sabe 

 

G06 - No plano de saúde de (Nome do(a) morador(a)) ele tem coparticipação/franquia? 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 

 

 Para a pessoa com marcação “1 - pessoa responsável pelo domicílio” em E05, apresentar Bloco “D - Segurança alimentar 

e nutricional”. Para os demais, seguir para o Bloco H. 
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Bloco H - Características de Educação 
 

H01 - (Nome do(a) morador(a)) sabe ler e escrever? 
Para pessoas com 5 anos ou mais de idade na E02 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

H02 - (Nome do(a) morador(a)) frequenta, ou já frequentou, creche, escola ou faculdade/universidade (tem alguma 
escolaridade)? 
1 - Sim, está frequentando instituição pública (Seguir para H02.1) 

2 - Sim, está frequentando instituição particular (Seguir para H02.1) 

3 – Não frequenta, mas já frequentou/tem alguma escolaridade (Pular para H11, marcar de H02.1 até H10 com “99999 - Não se aplica”) 

4 - Nunca frequentou/Não tem nenhuma escolaridade (Pular para H14, marcar de H02.1 até H13 com “99999 - Não se aplica”) 

 

PARA AQUELES QUE FREQUENTAM 
Para pessoas com marcação “1 - Sim, pública” ou “2 - Sim, particular” em H02 
 

H02.1 - Qual é a modalidade de ensino de (Nome do(a) morador(a))? 
1 - Presencial (Seguir para H03) 

2 - Educação a Distância (EaD) (Pular para a H04) 

3 - Híbrida ou semipresencial (Presencial e a distância) (Seguir para H03) 

88888 - Não sabe (Seguir para H03) 

 

H03 - Em qual turno (Nome do(a) morador(a)) estuda? 
1 - Manhã (matutino) (Seguir para H04) 

2 - Tarde (vespertino) (Seguir para H04) 

3 - Noite (noturno) (Seguir para H04) 

4 - Integral (Seguir para H04)  
88888 - Não sabe (Seguir para H04) 
99999 - Não se aplica 

 

H04 - Em que RA/Município está situada a unidade de ensino de (Nome do(a) morador(a))? 
RA/Município:______ 
Apresentar listagem padronizada em Anexo 
Para pessoas que apresentaram resposta “No próprio domicílio” em H04, marcar as questões H05 e H06 com“99999 - Não se aplica” e 

pular para H07 

 

H05 - Quais meios de transporte (Nome do(a) morador(a)) utiliza para ir à unidade de ensino? 
 

H05.1 - Ônibus  

 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 
H05.2 - Transporte Escolar Público 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 

H05.3 - Transporte Escolar Privado 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 
 
 
 

 

H05.4 - Transporte privado 
(empresa de aplicativo, táxi etc.) 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 

H05.5- Automóvel 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 

H05.6 - Metrô 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 
 
 
 

 

H05.7 – Motocicleta 

 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 

H05.8 - Bicicleta  
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 

H05.9 - A pé  
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 
 
 
 

 
H05.10 - Dos citados, 
qual é o utilizado com 
mais frequência? 
Habilitar se “1 - Sim” foi 

marcado em ao menos 
uma das questões H05.1, 
H05.2, H05.3, H05.4, 
H05.5, H05.6, H05.7, 
H05.8 ou H05.9 

 Quando apenas uma 
questão for marcada com 
“1 – Sim” nas questões 
H05.1, H05.2, H05.3, 
H05.4, H05.5, H05.6, 
H05.7, H05.8 ou H05.9, 
preencher 
automaticamente com a 
opção marcada 

 
Informar número da 
questão) 
 

 

H06 - Quanto tempo o (Nome do(a) morador(a)) gasta de casa até sua unidade de ensino? 
1 - Até 15 minutos 
2 - Acima de 15 minutos até 30 minutos 
3 - Acima de 30 minutos até 45 minutos 
4 - Acima de 45 minutos até 1 hora 
5 - Acima de 1 hora até 1 hora e 15 minutos  
6 - Acima de 1 hora e 15 minutos até 1 hora e 30 minutos 
7 - Acima de 1 hora e 30 minutos até 1 hora e 45 minutos 
8 - Acima de 1 hora e 45 minutos até 2 horas 
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9 - Acima de 2 horas 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

H07 - Qual o curso (Nome do(a) morador(a)) que frequenta? 
Para pessoas com marcação “1 - Não” em H01, permitir apenas as marcações “1 - Creche”, “2 - Educação infantil”, “3 - Alfabetização de 

jovens e adultos”, “4 - Regular do Ensino fundamental”, “7 – EJA Ensino Fundamental” ou “88888 - Não sabe” 
 Permitir exibição das opções conforme agrupamento de idade em E02 descrito abaixo: 
 

𝑰𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒂𝒕é 𝟒 𝒂𝒏𝒐𝒔 {𝟏 −  𝐂𝐫𝐞𝐜𝐡𝐞
𝑰𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝟑 𝒆 𝟔 𝒂𝒏𝒐𝒔 {𝟐 −  𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚çã𝐨 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭𝐢𝐥

𝑰𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒊𝒐𝒓 𝒐𝒖 𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍 𝒂 𝟓 𝒂𝒏𝒐𝒔 {𝟒 −  𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐝𝐨 𝐄𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥

𝑰𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒊𝒐𝒓 𝒐𝒖 𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍 𝒂 𝟏𝟒 𝒂𝒏𝒐𝒔 {
𝟓 −  𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐝𝐨 𝐄𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐦é𝐝𝐢𝐨
𝟔 −  𝐓é𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐨 𝐄𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐦é𝐝𝐢𝐨

𝑰𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒊𝒐𝒓 𝒐𝒖 𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍 𝒂 𝟏𝟓 𝒂𝒏𝒐𝒔 {
𝟑 −  𝐀𝐥𝐟𝐚𝐛𝐞𝐭𝐢𝐳𝐚çã𝐨 𝐝𝐞 𝐣𝐨𝐯𝐞𝐧𝐬 𝐞 𝐚𝐝𝐮𝐥𝐭𝐨𝐬
𝟕 −  𝐄𝐉𝐀 𝐄𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥

𝑰𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒊𝒐𝒓 𝒐𝒖 𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍 𝒂 𝟏𝟔 𝒂𝒏𝒐𝒔 {

𝟗 −  𝐄𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫/𝐆𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚çã𝐨
𝟏𝟎 −  𝐄𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚çã𝐨 𝐝𝐞 𝐧í𝐯𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫
𝟏𝟏 −  𝐌𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨
𝟏𝟐 −  𝐃𝐨𝐮𝐭𝐨𝐫𝐚𝐝𝐨

𝑰𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒊𝒐𝒓 𝒐𝒖 𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍 𝒂 𝟏𝟖 𝒂𝒏𝒐𝒔 { 𝟖 −  𝐄𝐉𝐀 𝐄𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐌é𝐝𝐢𝐨

 

 

1 - Creche (Para pessoas até 4 anos de idade, marcar e pular para H14, preencher de H08 até H13 com “99999 - Não se aplica”) 

2 - Educação infantil (Para pessoas com idade entre 3 até 6 anos, marcar e seguir para H08) 

3 - Alfabetização de jovens e adultos (Para pessoas com idade com idade maior ou igual a 15, marcar e pular para H14, preencher de H08 até H13 com “99999 - Não se aplica”) 

4 - Regular do Ensino fundamental (Para pessoas com idade maior ou igual a 5, marcar e seguir para H08) 

5 - Regular do Ensino médio (Para pessoas com idade maior ou igual a 14 anos, marcar e seguir para H08) 

6 - Técnico do Ensino médio (Para pessoas com idade maior ou igual a 14 anos, marcar e seguir para H08) 

7 - EJA Ensino Fundamental (Para pessoas com idade maior ou igual a 15 anos, marcar e pular para H14, preencher de H08 até H13 com “99999 - Não se aplica”) 

8 - EJA Ensino Médio (Para pessoas com idade maior ou igual a 18 anos, marcar e pular para H14, preencher de H08 até H13 com “99999 - Não se aplica”) 

9 - Ensino Superior/Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo)  (Pessoas com idade maior ou igual a 16 anos, marcar e seguir para H08. Se idade for menor que 18 anos em E02, solicitar 

confirmação.) 

10 - Especialização de nível superior (Para pessoas com idade maior ou igual a 16 anos, marcar e seguir para H08. Se idade for menor que 20 anos em E02, solicitar confirmação.) 

11 - Mestrado (Para pessoas com idade maior ou igual a 16 anos, marcar e seguir H08. Se idade for menor que 20 anos em E02, solicitar confirmação.) 

12 - Doutorado (Para pessoas com idade maior ou igual a 16 anos, marcar e seguir para H08. Se idade for menor que 22 anos em E02, solicitar confirmação.) 

88888 - Não sabe (Pular para H14, preencher de H08 até H13 com “99999 - Não se aplica”) 

99999 - Não se aplica 
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H08 - Qual a série/ano/semestre que (Nome do(a) morador(a)) frequenta?  
Para pessoas com marcação “2 - Educação infantil” em H07, habilitar apenas as opções “1 - Primeira(o)” e “2 - Segunda(o)” nesta questão,   

e pular para a questão H14 (preencher de H09 até H13 com “99999 - Não se aplica”). 
Para pessoas com marcação “4 - Regular do Ensino fundamental”, “5 - Regular do Ensino Médio” ou “6 - Técnico do Ensino médio” em 

H07, marcar e pular para a H14 (preencher de H09 até H13 com “99999 - Não se aplica”). 
Para pessoas com marcação “9 - Ensino Superior/Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo)”, “10 - Especialização de nível 

superior”, “11 - Mestrado” ou “12 - Doutorado” em H07, marcar e seguir para H09 
Habilitar respostas “5 - Quinta(o)”, “6 - Sexta(o)”, “7 - Sétima(o)”, “8 - Oitava(o)” apenas para pessoas com marcação “4 - Regular do 

Ensino fundamental”, “9 - Ensino Superior/Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo)” e “12 - Doutorado”,  em H07 
Habilitar resposta “9 - Nona(o)” apenas para pessoas com marcação “4 - Regular do Ensino fundamental”, “9 - Ensino Superior/Graduação 

(licenciatura, bacharelado ou tecnólogo)” em H07” 
Habilitar respostas “10 - Décimo”, “11 - Décimo primeiro” e “12 - Décimo segundo” apenas para pessoas com marcação “9 - Ensino 

Superior/Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo)” em H07 
Para pessoas com idade menor que 6 anos em E02 e marcação “4 - Regular do Ensino fundamental” em “H07 - Qual o curso que 

frequenta?”, solicitar confirmação para a marcação “1 - Primeira(o)” 
Para pessoas com idade menor que 7 anos em E02 e marcação “4 - Regular do Ensino fundamental” em “H07 - Qual o curso que 

frequenta?”, solicitar confirmação para a marcação “2 - Segunda(o)” 
Para pessoas com idade menor que 8 anos em E02 e marcação “4 - Regular do Ensino fundamental” em “H07 - Qual o curso que 

frequenta?”, solicitar confirmação para a marcação “3 - Terceira(o)” 
Para pessoas com idade menor que 9 anos em E02 e marcação “4 - Regular do Ensino fundamental” em “H07 - Qual o curso que 

frequenta?”, solicitar confirmação para a marcação “4 - Quarta(o)” 
Para pessoas com idade menor que 10 anos em E02 e marcação “4 - Regular do Ensino fundamental” em “H07 - Qual o curso que 

frequenta?”, solicitar confirmação para a marcação “5 - Quinta(o)” 
Para pessoas com idade menor que 11 anos em E02 e marcação “4 - Regular do Ensino fundamental” em “H07 - Qual o curso que 

frequenta?”, solicitar confirmação para a marcação “6 - Sexta(o)” 
Para pessoas com idade menor que 12 anos em E02 e marcação “4 - Regular do Ensino fundamental” em “H07 - Qual o curso que 

frequenta?”, solicitar confirmação para a marcação “7 - Sétima(o)” 
Para pessoas com idade menor que 13 anos em E02 e marcação “4 - Regular do Ensino fundamental” em “H07 - Qual o curso que 

frequenta?”, solicitar confirmação para a marcação “8 - Oitava(o)” 
Para pessoas com idade menor que 14 anos em E02 e marcação “4 - Regular do Ensino fundamental” em “H07 - Qual o curso que 

frequenta?”, solicitar confirmação para a marcação “9 - Nona(o)” 
Para pessoas com idade menor que 15 anos em E02 e marcação “5 - Regular do Ensino Médio” ou ‘6 - Técnico do Ensino médio” em “H07 

- Qual o curso que frequenta?”, solicitar confirmação para a marcação “1 - Primeira(o)” 
Para pessoas com idade menor que 16 anos em E02 e marcação “5 - Regular do Ensino médio” ou “6 - Técnico do Ensino médio” em “H07 

- Qual o curso que frequenta?”, solicitar confirmação para a marcação “2 - Segunda(o)” 
Para pessoas com idade menor que 17 em E02 anos e marcação “5 - Regular do Ensino médio” ou “6 - Técnico do Ensino médio” em “H07 

- Qual o curso que frequenta?”, solicitar confirmação para a marcação “3 - Terceira(o)” 
Para pessoas com idade menor que 18 em E02 anos e marcação “5 - Regular do Ensino médio” ou “6 - Técnico do Ensino médio” em “H07 

- Qual o curso que frequenta?”, solicitar confirmação para a marcação “4 - Quarta(o)” 
Para pessoas com idade menor que 18 em E02 anos e marcação “9 - Ensino Superior/Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo” 

em H07, solicitar confirmação para a marcação qualquer marcação. 
Para pessoas com idade menor que 19 em E02 anos e marcação “9 - Ensino Superior/Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo” 

em H07, solicitar confirmação para a marcação entre “3 - Terceira(o)” e “12 - Décimo segundo”. 
Para pessoas com idade menor que 20 em E02 anos e marcação “9 - Ensino Superior/Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo” 

em H07, solicitar confirmação para a marcação entre “5 - Quinta(o)” e “12 - Décimo segundo”. 
Para pessoas com idade menor que 21 em E02 anos e marcação “9 - Ensino Superior/Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo” 

em H07, solicitar confirmação para a marcação entre “7 - Sétimo(o)” e “12 - Décimo segundo”. 
Para pessoas com idade menor que 22 em E02 anos e marcação “9 - Ensino Superior/Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo” 

em H07, solicitar confirmação para a marcação entre “9 - Nona(o)” e “12 - Décimo segundo”. 
Para pessoas com idade menor que 23 em E02 anos e marcação “9 - Ensino Superior/Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo” 

em H07, solicitar confirmação para a marcação entre “11 – Décimo primeiro(o)” e “12 - Décimo segundo”. 
Para pessoas com idade menor que 20 em E02 anos e marcação “10 - Especialização de nível superior”, “11 – Mestrado” ou “12 – 

Doutorado” em H07, solicitar confirmação para a qualquer marcação. 
Para pessoas com idade menor que 21 em E02 anos e marcação “10 - Especialização de nível superior” ou “11 - Mestrado” em H07, 

solicitar confirmação para marcação entre “3 - Terceira(o)” e “4 - Quarta(o)” 
Para pessoas com idade menor que 21 em E02 anos e marcação “12 – Doutorado” em H07, solicitar confirmação para marcação entre “3 - 

Terceira(o)” e “8 - Oitava(o)”. 
Para pessoas com idade menor que 22 em E02 anos e marcação “12 – Doutorado” em H07, solicitar confirmação para marcação entre “5 - 

Quinto(o)” e “8 - Oitava(o)”. 
Para pessoas com idade menor que 23 em E02 anos e marcação “12 – Doutorado” em H07, solicitar confirmação para marcação entre “7 - 

Sétimo(o)” e “8 - Oitava(o)”. 
 
1 - Primeira(o) 
2 - Segunda(o) 
3 - Terceira(o) 
4 - Quarta(o) 

5 - Quinta(o) 
6 - Sexta(o) 
7 - Sétima(o) 
8 - Oitava(o) 
9 - Nona(o) 
10 - Décimo 
11 - Décimo primeiro 
12 - Décimo segundo 
88888 - Não sabe  
99999 - Não se aplica 
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H09 - (Nome do(a) morador(a)) já concluiu outro curso superior de graduação ou pós-graduação? 
1 - Sim (Seguir para H10) 

2 - Não (Pular para H14, preencher de H10 até H13 com “99999 - Não se aplica”) 

88888 - Não sabe (Pular para H14, preencher de H10 até H13 com “99999 - Não se aplica”) 

99999 - Não se aplica 

 

H10 - Qual tipo de curso superior mais elevado (Nome do(a) morador(a)) concluiu?  
Marcar e pular para a H14 

1 - Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo) (Solicitar confirmação para menores de 21 anos em E02) 

2 - Especialização de nível superior (Solicitar confirmação para menores de 23 anos em E02) 

3 - Mestrado (Solicitar confirmação para menores de 23 anos em E02) 

4 - Doutorado (Solicitar confirmação para menores de 27 anos em E02) 

88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
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PARA AQUELES QUE NÃO FREQUENTAM, MAS JÁ FREQUENTARAM A ESCOLA 
 

H11 - Qual o curso mais elevado que (Nome do(a) morador(a)) frequentou? 
Não habilitar as questões “9 - Ensino Médio (regular e técnico)”, “10 - Antigo científico, clássico etc. (médio 2º ciclo) “, “12 - EJA/Ensino 

Médio”, “13 - Ensino Superior Graduação”, “14 - Especialização de nível superior”, “15 - Mestrado” e “16 - Doutorado” para pessoas com 
marcação “2 - Não” em H01 

Para pessoas com marcação “2 - Não” em H01, permitir apenas as marcações “1 - Creche”, “2 - Educação infantil”, “3 – Classe de 
alfabetização”,“4 - Alfabetização de jovens e adultos”, “5 - Antigo primário (elementar)”, “6 - Antigo ginásio (médio 1º ciclo)”, “7 - Ensino 
Fundamental de 8 anos”, “8 - Ensino Fundamental de 9 anos”, “9 - EJA/Ensino Fundamental” ou “88888 - Não sabe”. 

 Permitir exibição das opções conforme agrupamento de idade em E02 descrito abaixo 
 

𝑰𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒓 𝒅𝒆 𝒛𝒆𝒓𝒐 {𝟏 − 𝑪𝒓𝒆𝒄𝒉𝒆

𝑰𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒓 𝒅𝒆 𝟒 𝒂𝒏𝒐𝒔 {𝟐 −  𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚çã𝐨 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭𝐢𝐥

𝑰𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒓 𝒅𝒆 𝟓 𝒂𝒏𝒐𝒔 {
𝟑 –  𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐟𝐚𝐛𝐞𝐭𝐢𝐳𝐚çã𝐨
𝟕 −  𝐄𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝟖 𝐚𝐧𝐨𝐬 (𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐢 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐠𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐦á𝐫𝐢𝐨 𝐞 𝐠𝐢𝐧á𝐬𝐢𝐨 𝐨𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐢𝐫𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐮)
𝟖 −  𝐄𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝟗 𝐚𝐧𝐨𝐬

𝑰𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒓 𝒅𝒆 𝟏𝟒 𝒂𝒏𝒐𝒔 {𝟗 −  𝐄𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐌é𝐝𝐢𝐨 (𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐞 𝐭é𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨)

𝑰𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒓 𝒅𝒆 𝟏𝟓 𝒂𝒏𝒐𝒔 {
𝟒 −  𝐀𝐥𝐟𝐚𝐛𝐞𝐭𝐢𝐳𝐚çã𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐝𝐮𝐥𝐭𝐨𝐬
𝟏𝟏 −  𝐄𝐉𝐀/𝐄𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥

𝑰𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒓 𝒅𝒆 𝟏𝟖 𝒂𝒏𝒐𝒔 {𝟏𝟐 −  𝐄𝐉𝐀/𝐄𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐌é𝐝𝐢𝐨

𝑰𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒓 𝒅𝒆 𝟏𝟔 𝒂𝒏𝒐𝒔 {

𝟏𝟑 −  𝐄𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 / 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚çã𝐨
𝟏𝟒 −  𝐄𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚çã𝐨 𝐝𝐞 𝐧í𝐯𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫
𝟏𝟓 −  𝐌𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨
𝟏𝟔 −  𝐃𝐨𝐮𝐭𝐨𝐫𝐚𝐝𝐨

𝑵𝒂𝒔𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝟏𝟗𝟕𝟏  {

𝟓 −  𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐦á𝐫𝐢𝐨 (𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫)
𝟔 −  𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐨 𝐠𝐢𝐧á𝐬𝐢𝐨 (𝐦é𝐝𝐢𝐨 𝟏º 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨)
𝟏𝟎 −  𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐨 𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭í𝐟𝐢𝐜𝐨, 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝒊𝒄𝒐 𝒆𝒕𝒄. (𝒎é𝒅𝒊𝒐 𝟐º 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐)

 

 
 Para idade menor que 4 anos em E02, permitir somente a opção “1 - Creche” 
 Para idade menor que 5 anos em E02, permitir somente as opções “1 - Creche” e “2 - Educação infantil” 
 Para idade maior que 5 anos em E02 e a marcação for “1 - Creche” e “2 - Educação infantil”, solicitar confirmação da marcação 
 

1 - Creche (Marcar e pular para H14, marcar H12 e H13 com “99999 - Não se aplica”) 

2 - Educação infantil (Marcar e seguir para H12) 

3 – Classe de alfabetização  (Marcar e pular para H13, marcar H12 com “99999 - Não se aplica”) 

4 - Alfabetização de adultos (AJA) (Para pessoas com idade a partir de 15 anos em E02, marcar e pular para H13- preencher H12 com “99999 - Não se aplica”) 

5 - Antigo primário (elementar) (Para pessoas nascidas antes de 1971. Marcar e seguir para H12) 

6 - Antigo ginásio (médio 1º ciclo) (Para pessoas nascidas antes de 1971. Marcar e seguir para H12) 

7 - Ensino Fundamental de 8 anos (Para pessoas com idade a partir de 5 anos em E02, marcar e seguir para H12) 

8 - Ensino Fundamental de 9 anos (Para pessoas com idade a partir de 5 anos em E02, marcar e seguir para H12) 

9 - Ensino Médio (regular e técnico) (Para pessoas com idade a partir de 14 anos em E02, marcar e seguir para H12) 

10 - Antigo científico, clássico etc. (médio 2º ciclo) (Para pessoas nascidas antes de 1971. Marcar e seguir para H12) 

11 - EJA/Ensino Fundamental (supletivo 1º grau) (Para pessoas com idade a partir de 15 anos em E02, marcar e pular para H13- preencher H12 com “99999 - Não se aplica”) 

12 - EJA/Ensino Médio (supletivo 2º grau) (Para pessoas com idade a partir de 18 anos, marcar e pular para H13- preencher H12 com “99999 - Não se aplica”) 

13 - Ensino Superior Graduação (inclui bacharelado, licenciatura e tecnólogo) (Para pessoas com idade igual a 16 ou 17 anos em E02, solicitar confirmação antes de marcar e 

pular para a H12. Para pessoas com idade a partir dos 18 anos em E02, marcar e seguir para 

H12) 

14 - Especialização de nível superior (Para pessoas com idade igual a 16, 17, 18 ou 19 anos em E02, solicitar confirmação antes de marcar e seguir para H12. Para pessoas com idade a 

partir dos 20 anos em E02, marcar e seguir para H12) 

15 - Mestrado (Para pessoas com idade igual a 16, 17, 18 ou 19 anos, solicitar confirmação antes de marcar e seguir para H12. Para pessoas com idade a partir dos 18 anos em E02, marcar e 

seguir para H12) 

16 - Doutorado (Para pessoas com idade igual a 16, 17, 18, 19, 20 ou 21 anos, solicitar confirmação antes de marcar e seguir para a H12. Para pessoas com idade a partir dos 22 anos em E02, 

marcar e seguir para H12) 

88888 - Não sabe (Pular para H14, marcar H12 e H13 com “99999 - Não se aplica”) 

99999 - Não se aplica 
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H12 - Última série/semestre/ano que (Nome do(a) morador(a)) concluiu, com aprovação, neste curso que 
frequentou anteriormente? 
Para pessoas com marcação “2 - Educação infantil” em H11, habilitar apenas as opções “1 - Primeira(o)” e “2 - Segunda(o)” nesta questão, 

e seguir para a questão H13. 
Habilitar as respostas “5 - Quinta(o)” apenas para pessoas com marcação “5 - Antigo primário (elementar)”, “6 - Antigo ginásio (médio 1º 

ciclo)”, “7 - Ensino Fundamental de 8 anos” ou “8 - Ensino Fundamental de 9 anos”, 13 - Ensino Superior/Graduação (licenciatura, 
bacharelado ou tecnólogo)”, “ ou “16- Doutorado” em H11 

Habilitar as respostas “6 - Sexta(o)” apenas para pessoas com marcação “5 - Antigo primário (elementar)”,  “7 - Ensino Fundamental de 8 
anos” ou “8 - Ensino Fundamental de 9 anos”, 13 - Ensino Superior/Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo)”, “ ou “16- 
Doutorado” em H11 

 Habilitar as respostas “7 - Sétima(o)” ou “8 - Oitava(o)” apenas para pessoas com marcação “7 - Ensino Fundamental de 8 anos” ou “8 - 
Ensino Fundamental de 9 anos”, 13 - Ensino Superior/Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo)”, “ ou “16- Doutorado” em H11 

Habilitar as respostas “9 - Nona(o)” apenas para pessoas com marcação “8 - Ensino Fundamental de 9 anos” ou “13 - Ensino Superior 
Graduação” em H11 

Habilitar respostas “10 - Décimo”, “11 - Décimo primeiro” e “12 - Décimo segundo” apenas para pessoas com marcação “13 - Ensino 
Superior” em H11 

Para pessoas com marcação “7 - Ensino Fundamental de 8 anos”, “8 - Ensino Fundamental de 9 anos“ ou “9 - Ensino Médio (regular e 
técnico)” em H11, marcar e seguir para H13. 

Para pessoas com marcação “5 - Antigo primário (elementar)”, “6 - Antigo ginásio (médio 1º ciclo)”, “10 - Antigo científico, clássico etc. 
(médio 2º ciclo)”, “13 - Ensino Superior/Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo)”, “14 - Especialização de nível superior”, “15 - 
Mestrado” ou “16- Doutorado” em H11, marcar e seguir para H13 

Para pessoas com idade menor que 6 anos em E02 e marcação “7 - Ensino Fundamental de 8 anos” ou “8 - Ensino Fundamental de 9 
anos” em H11, solicitar confirmação para a marcação “1 - Primeira(o)”. 

Para pessoas com idade menor que 15 anos em E02 e marcação “9 - Ensino Médio (inclui regular e técnico)” em H11, solicitar confirmação 
para a marcação “1 - Primeira(o)”. 

Para pessoas com idade menor que 7 anos em E02 e marcação “7 - Ensino Fundamental de 8 anos” ou “8 - Ensino Fundamental de 9 
anos” em H11, solicitar confirmação para a marcação “2 - Segunda(o)”. 

Para pessoas com idade menor que 16 anos em E02 e marcação “9 - Ensino Médio (regular e técnico)” em H11, solicitar confirmação para 
a marcação “2 - Segunda(o)”. 

Para pessoas com idade menor que 8 anos em E02 e marcação “7 - Ensino Fundamental de 8 anos” ou “8 - Ensino Fundamental de 9 
anos” em H11, solicitar confirmação para a marcação “3 - Terceira(o)”. 

Para pessoas com idade menor que 17 anos em E02 e marcação “9 - Ensino Médio (regular e técnico)” em H11, solicitar confirmação para 
as marcações “3 - Terceira(o)” ou “4 - Quarta(a)”. 

Para pessoas com idade menor que 9 anos em E02 e marcação “7 - Ensino Fundamental de 8 anos” ou “8 - Ensino Fundamental de 9 
anos” em H11, solicitar confirmação para a marcação “4 - Quarta(o)”. 

Para pessoas com idade menor que 10 anos em E02 e marcação “7 - Ensino Fundamental de 8 anos” ou “8 - Ensino Fundamental de 9 
anos” em H11, solicitar confirmação para a marcação “5 - Quinta(o)”. 

Para pessoas com idade menor que 11 anos em E02 e marcação “7 - Ensino Fundamental de 8 anos” ou “8 - Ensino Fundamental de 9 
anos” em H11, solicitar confirmação para a marcação “6 - Sexta(o)”. 

Para pessoas com idade menor que 12 anos em E02 e marcação “7 - Ensino Fundamental de 8 anos” ou “8 - Ensino Fundamental de 9 
anos” em H11, solicitar confirmação para a marcação “7 - Sétima(o)”. 

Para pessoas com idade menor que 13 anos em E02 e marcação “7 - Ensino Fundamental de 8 anos” ou “8 - Ensino Fundamental de 9 
anos” em H11, solicitar confirmação para a marcação “8 - Oitava(o)”. 

Para pessoas com idade menor que 14 anos em E02 e marcação “8 - Ensino Fundamental de 9 anos” em H11, solicitar confirmação para a 
marcação “9 - Nona(o)”. 

Para pessoas com idade menor que 18 em E02 anos e marcação “13 - Ensino Superior/Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo” 
em H11, solicitar confirmação para a marcação qualquer marcação. 

Para pessoas com idade menor que 19 em E02 anos e marcação “13 - Ensino Superior/Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo” 
em H11, solicitar confirmação para a marcação entre “3 - Terceira(o)” e “12 - Décimo segundo”. 

Para pessoas com idade menor que 20 em E02 anos e marcação “13 - Ensino Superior/Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo” 
em H11, solicitar confirmação para a marcação entre “5 - Quinta(o)” e “12 - Décimo segundo”. 

Para pessoas com idade menor que 21 em E02 anos e marcação “13 - Ensino Superior/Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo” 
em H11, solicitar confirmação para a marcação entre “7 - Sétimo(o)” e “12 - Décimo segundo”. 

Para pessoas com idade menor que 22 em E02 anos e marcação “13 - Ensino Superior/Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo” 
em H11, solicitar confirmação para a marcação entre “9 - Nona(o)” e “12 - Décimo segundo”. 

Para pessoas com idade menor que 23 em E02 anos e marcação “13 - Ensino Superior/Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo” 
em H11, solicitar confirmação para a marcação entre “11 – Décimo primeiro(o)” e “12 - Décimo segundo”. 

Para pessoas com idade menor que 20 em E02 anos e marcação “14 - Especialização de nível superior”, “15 – Mestrado” ou “16 – 
Doutorado” em H11, solicitar confirmação para a qualquer marcação. 

Para pessoas com idade menor que 21 em E02 anos e marcação “14 - Especialização de nível superior” ou “15 - Mestrado” em H11, 
solicitar confirmação para marcação entre “3 - Terceira(o)” e “4 - Quarta(o)” 

Para pessoas com idade menor que 21 em E02 anos e marcação “16 – Doutorado” em H11, solicitar confirmação para marcação entre “3 - 
Terceira(o)” e “8 - Oitava(o)”. 

Para pessoas com idade menor que 22 em E02 anos e marcação “16 – Doutorado” em H11, solicitar confirmação para marcação entre “5 - 
Quinto(o)” e “8 - Oitava(o)”. 

Para pessoas com idade menor que 23 em E02 anos e marcação “16 – Doutorado” em H11, solicitar confirmação para marcação entre “7 - 
Sétimo(o)” e “8 - Oitava(o)”. 

Para todas as pessoas que passarem por essa questão, apresentar a opção “13 - Não concluiu um ano/série/semestre sequer” 
 
1 - Primeira(o) 
2 - Segunda(o) 
3 - Terceira(o) 

4 - Quarta(o) (Para pessoas com marcação “9 - Ensino Médio (regular e técnico)” em H11, solicitar confirmação para esta marcação) 

5 - Quinta(o) 
6 - Sexta(o) 
7 - Sétima(o) 
8 - Oitava(o) 
9 - Nona(o) 
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10 - Décimo 
11 - Décimo primeiro 
12 - Décimo segundo 

13 - Não concluiu um ano/série/semestre sequer (Pular para H14 - Atualmente (Nome do(a) morador(a)) está fazendo algum curso e marcar H13 - (Nome do(a) morador(a)) concluiu este 

curso? com “99999 - Não se aplica”) 
88888 - Não sabe  
99999 - Não se aplica 

 
 

H13 - (Nome do(a) morador(a)) concluiu este curso? 
Para pessoas com marcação “11 - EJA/Ensino Fundamental” em H11 e idade menor que 18 anos em E02, solicitar confirmação de resposta para 
esta questão na marcação “1 – Sim” 
Para pessoas com marcação “12 - EJA/Ensino Médio” em H11 e idade menor que 20 anos em E02, solicitar confirmação de resposta para esta 
questão na marcação “1 – Sim” 
Para pessoas com marcação “13 - Ensino Superior Graduação (inclui bacharelado, licenciatura e tecnólogo)” em H11 e idade menor que 21 anos em 

E02, solicitar confirmação de resposta para esta questão na marcação “1 – Sim” 
Para pessoas com marcação “14 - Especialização de nível superior” em H11 e idade menor que 23 anos em E02, solicitar confirmação de resposta 
para esta questão na marcação “1 – Sim” 
Para pessoas com marcação “15 – Mestrado” em H11 e idade menor que 23 anos em E02, solicitar confirmação de resposta para esta questão na 
marcação “1 – Sim” 
Para pessoas com marcação “16 – Doutorado” em H11 e idade menor que 27 anos em E02, solicitar confirmação para esta questão na marcação “1 
– Sim” 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

H14 - Atualmente (Nome do(a) morador(a)) está fazendo algum curso:  
 

H14.1 - Educação Profissional 
(Aprendizagem, FIC etc.) 
Para pessoas com 14 anos ou mais de 

idade em E02 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica  
 

H14.2 - Preparatório para concurso 
Para pessoas com 14 anos ou mais de 

idade em E02 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

H14.3 - Preparatório para 
vestibular/Enem/exames 
Para pessoas com 14 anos ou mais de 

idade em E02 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 

H14.4 - Línguas estrangeiras 
 
 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
 

 

H14.5 – Outros 
 

 
 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
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Bloco I - Trabalho e Rendimento 
Para moradores com 10 anos ou mais de idade em E02 
 

I01 - (Nome do(a) morador(a)) procurou trabalho nos últimos 30 dias? 
1 - Sim (Pular para I03 e marcar I02 com “99999 – Não se aplica”) 

2 - Não (Seguir para I02) 

88888 - Não sabe (Seguir para I02) 

99999 - Não se aplica 
 

I02 - Nos últimos 12 meses, (Nome do(a) morador(a)) procurou trabalho? 
1 - Sim (Seguir para I03) 

2 - Não (Pular para I04 e marcar a questão I03 com “99999 – Não se aplica” em todos os seus itens) 

88888 - Não sabe (Pular para “I04 - O Sr(a).:”, marcar I03 com “99999 - Não se aplica”) 

99999 - Não se aplica 
 

I03 - Quais providências (Nome do(a) morador(a)) tomou para conseguir um trabalho? 
 

I03.1 - Procurou ou consultou empregadores ou empresas 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 

I03.2 - Colocou ou respondeu anúncio (Internet e/ou Jornais) 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 

I03.3 - Procurou o Sistema Nacional de Emprego (SINE) 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 

I03.4 - Procurou em outros postos ou agência(s) pública(s) 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

I03.5 - Procurou agências de emprego privadas 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 

I03.6 - Fez contato com parentes, amigos ou conhecidos 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 

I03.7 - Tomou outra providência  
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 

 
 
 
 
 

 

I04 - O (Nome do(a) morador(a)) é: 
 

I04.1 - Aposentado (recebe aposentadoria)? 

1 - Sim (Seguir para I04.1.1) 
2 - Não (Pular para I04.2) 
88888 - Não sabe (Pular para I04.2) 
99999 - Não se aplica 

 

I04.1.1 - Quanto (Nome do(a) morador(a)) recebeu 
pela aposentadoria no mês passado (oriunda de 
instituto público)?  
Permitir gravar valor maior ou igual a zero e sem casas 
decimais 
Para valor menor que 1.100, solicitar confirmação do valor. 
Seguir para I04.2 
R$ ____________ 
0 - Não recebeu 
77777 - Recusa 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

I04.2 - Pensionista (recebe pensão)? 

1 - Sim (Seguir para I04.2.1) 
2 - Não (Pular para I05, marcar I04.2.1 com “99999 - Não se aplica”) 
88888 - Não sabe (Pular para H05, marcar I04.2.1 com “99999 - Não se aplica”) 
99999 - Não se aplica 

 

I04.2.1 - Quanto (Nome do(a) morador(a)) recebeu 
pela pensão no mês passado? 
 Permitir gravar valor maior ou igual a zero e sem casas 

decimais 
 
 

 
R$ ____________ 
0 - Não recebeu 
77777 - Recusa 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
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I05 - (Nome do(a) morador(a)) trabalhou nos últimos 30 dias? 
Para pessoas com marcação “18 - Empregado(a) doméstico(a)” em E05, atribuir marcação “1 – Sim” automaticamente. 

1 - Sim (Seguir para I05.1) 

2 - Não (Pular para I18 se idade é maior ou igual a 14 em E02, marcar de I05.1 até I17 com “99999 - Não se aplica”. Se idade é menor que 14 em E02, pular para I22.1, marcando de I05.1 até I21 

com “99999 - Não se aplica”.) 

88888 - Não sabe (Pular para I18 se idade é maior ou igual a 14 em E02, marcar de I05.1 até I17 com “99999 - Não se aplica”. Se idade é menor que 14 em E02, pular para I22.1, marcando de 

I05.1 até I21 com “99999 - Não se aplica”.) 

99999 - Não se aplica 

 
I05.1 - Quantos trabalhos (Nome do(a) morador(a)) teve nos últimos 30 dias? 
1 - Um trabalho 
2 - Dois trabalhos 
3 - Três trabalhos ou mais 
88888 - Não sabe 

99999 - Não se aplica 

 

I06 - Há quanto tempo o (Nome do(a) morador(a)) está no trabalho principal? 
Não permitir gravação de valores maiores que a idade da pessoa em E02 
Para pessoas que apresentarem valores que ao somar com 10 fique maior que a idade em E02, solicitar confirmação do valor 
Para o campo de mês, permitir somente valores inteiros entre 0 e 11 
___ ano(s) ____ mês(es)  
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

I07 - No trabalho principal, quantas hora semanais normalmente (Nome do(a) morador(a)) trabalha? 
Permitir gravação de valores inteiros acima de zero até o número 99 
Para valores acima de 50, solicitar confirmação do valor 
Não solicitar confirmação do valor 88888 
___ horas semanais  
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

I08 - Em que local (Nome do(a) morador(a)) exerce o trabalho principal? 
Para pessoas com marcação “18 - Empregado(a) doméstico(a)” em E05, atribuir marcação “No domicílio” automaticamente. 
Local de trabalho:_________________ 
Apresentar listagem padronizada em Anexo 

 

I09 - Quais meios de transporte (Nome do(a) morador(a)) utiliza para ir para o trabalho? 
Para pessoas que apresentaram resposta “No próprio domicílio” em I08, marcar todas as questões com “99999 - Não se aplica” e pular 

para I11 
Para pessoas com marcação “18 - Empregado(a) doméstico(a)” em E05, atribuir marcação “99999” automaticamente. 
 

 

I09.1 - Ônibus  
 
 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 
 

I09.2 - Automóvel 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 

 

I09.3 - Transporte Privado 
(empresa de aplicativo, táxi, 
fornecido pela empresa) 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 
 

I09.4 - Metrô 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 

 

I09.5 – Motocicleta 

 
 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 
 

I09.6 - Bicicleta 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 

 
I09.7 - A pé 
 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
 

I09.8 - Dos citados, qual o 
utilizado com mais frequência? 
Habilitar para mais de uma 

marcação “1 - Sim” 
Informar automaticamente número 
da questão correspondente se 
houver somente uma marcação de 
“1 – Sim” 

 

I10 - Quanto tempo (Nome do(a) morador(a)) gasta de casa até o seu trabalho? 
Apresentar esta questão apenas para pessoa que marcou alguma resposta diferente de “99999 - Não se aplica” em I09. 
Para pessoas com marcação “18 - Empregado(a) doméstico(a)” em E05, atribuir marcação “99999” automaticamente. 
1 - Até 15 minutos 

2 - Acima de 15 minutos até 30 minutos 
3 - Acima de 30 minutos até 45 minutos 
4 - Acima de 45 minutos até 1 hora 
5 - Acima de 1 hora até 1 hora e 15 minutos  
6 - Acima de 1 hora e 15 minutos até 1 hora e 30 minutos 
7 - Acima de 1 hora e 30 minutos até 1 hora e 45 minutos 
8 - Acima de 1 hora e 45 minutos até 2 horas 
9 - Acima de 2 horas 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

  



 

35 
 

I11 - Qual a principal atividade da empresa, ou do negócio, de (Nome do(a) morador(a)) no trabalho principal? 
Para pessoas com marcação “18 - Empregado(a) doméstico(a)” em E05, atribuir marcação “12 - Serviços domésticos” automaticamente 
1 - Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura  
2 - Indústria geral 
3 - Construção 
4 - Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 
5 - Transporte, armazenagem e correio  
6 - Alojamento e alimentação  
7 - Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas 
8 - Administração pública, defesa e seguridade social  
9 - Educação, saúde humana e serviços sociais 
10 - Prestação de serviço por aplicativo (transporte de passageiro, entrega de produtos ou serviços em geral) 
11 - Outros Serviços 
12 - Serviços domésticos 
13 - Atividades mal definidas 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

I12 - No trabalho principal, (Nome do(a) morador(a)) é? 
Para pessoas com idade igual a 16 ou 17 anos em E02 que marcarem “1 - Empregado no setor público (inclusive empresas de economia 

mista)” ou “2 - Militar do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia militar ou do corpo de bombeiros militar”, solicitar confirmação 
de marcação. 

1 - Empregado no setor público (inclusive empresas de economia mista) (Apenas para pessoas com 16 anos ou mais em E02. Seguir para “I13 - Este trabalho é na área?”) 

2 - Militar do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia militar ou do corpo de bombeiros militar (Apenas para pessoas com 16 anos ou mais em E02. Seguir para 

“I13 - Este trabalho é na área?”) 

3 - Empregado no setor privado (Exceto Empregado Doméstico) (Responder e pular para “I17 - O Sr(a). tem carteira de trabalho assinada pelo atual empregador?” se a pessoa tiver 

14 anos ou mais em E02. Do contrário, pular para I19. Preencher com “99999 - Não se aplica” as questões puladas) 

4 - Empregado Doméstico (Responder e pular para “I17 - O Sr(a). tem carteira de trabalho assinada pelo atual empregador?” se a pessoa tiver 14 anos ou mais em E02. Caso contrário, pular 

para a questão I19. Se a pessoa tiver marcação “18 - Empregado(a) doméstico(a)” na questão “E05 - Qual a condição do morador no domicílio?”, permita a 

marcação apenas desta opção. Preencher as questões puladas com “99999 - Não se aplica”) 

5 - Estágio Remunerado (Responder e pular para “I18 - O Sr(a). contribui para a Previdência Social Pública (INSS)?”. Permita marcação somente se a questão “H02 - Frequenta creche, escola 

ou faculdade/universidade atualmente?” estiver com as respostas “1 - Sim, pública” ou “2 - Sim, privada”. Não permita marcação caso a questão “I06 - Há quanto 

tempo o Sr(a). está no trabalho principal?” for maior que 2 anos. Não permita marcação para menores de 14 anos. Preencher de I13 até I17 com “99999”= Não se 

aplica”) 

6 - Aprendiz (Responder e pular para “I18 - O Sr(a). contribui para a Previdência Social Pública (INSS)?”. Permita marcação somente se a questão “H02 - Frequenta creche, escola ou 

faculdade/universidade atualmente?” estiver com as respostas “1 - Sim, pública” ou “2 - Sim, privada”. Se a idade da pessoa for maior que 24 anos, emitir a seguinte 

mensagem “Acima de 24 anos são admitidos apenas aprendizes com deficiência. Verifique a informação”. Não permita marcação caso a questão “I06 - Há quanto 

tempo o Sr(a). está no trabalho principal?” for maior que 2 anos. Não permitir marcação para menores de 14 anos. Preencher de I13 até I17 com “99999”= Não se 

aplica”) 

7 - Sócio de Cooperativa (Responder e pular para “I15 - O Sr.(a) é MEI (Microempreendedor Individual)?” se a pessoa tiver 16 anos ou mais. Caso contrário, pule para “I18 - O Sr(a). contribui 

para a Previdência Social Pública (INSS)?”. Preencher as questões puladas com “99999”= Não se aplica”) 

8 - Conta Própria ou Autônomo (Responder e pular para “I15 - O Sr.(a) é MEI (Microempreendedor Individual)?” se a pessoa tiver 16 anos ou mais. Caso contrário, pule para “I18 - O Sr(a). 

contribui para a Previdência Social Pública (INSS)?”. Preencher as questões puladas com “99999”= Não se aplica”) 

9 - Empregador (Responder e pular para “I15 - O Sr.(a) é MEI (Microempreendedor Individual)?” se a pessoa tiver 16 anos ou mais. Caso contrário, pule para “I18 - O Sr(a). contribui para a 

Previdência Social Pública (INSS)?”. Preencher as questões puladas com “99999”= Não se aplica”) 

10 - Dono de Negócio Familiar (Responder e pular para “I15 - O Sr.(a) é MEI (Microempreendedor Individual)?” se a pessoa tiver 16 anos ou mais. Caso contrário, pule para “I18 - O Sr(a). 

contribui para a Previdência Social Pública (INSS)?”. Preencher as questões puladas com “99999”= Não se aplica”) 

11 - Profissional Universitário Autônomo (Profissional Liberal) (Responder e pular para “I15 - O Sr.(a) é MEI (Microempreendedor Individual?”. Permitir marcação apenas para 

pessoas com, ao menos, curso superior de graduação concluído: pessoas com marcação “10 - Especialização de nível superior”, “11 – Mestrado” ou “ 12 – Doutorado” em “H07 - Qual o curso (Nome 

do(a) morador(a)) que frequenta?”; pessoas com marcação “9 - Ensino Superior/Graduação“ em “H07 - Qual o curso (Nome do(a) morador(a)) que frequenta?”;e “1 – Sim” em “H09 - (Nome do(a) 

morador(a)) já concluiu outro curso superior de graduação ou pós-graduação?“; pessoas com marcação “14 - Especialização de nível superior”, “15 – Mestrado” ou “ 16 – Doutorado” em “H11 - Qual o 

curso mais elevado que (Nome do(a) morador(a)) frequentou?”; ou por pessoas com marcação “13 - Ensino Superior Graduação (inclui bacharelado, licenciatura e tecnólogo)“ em “H11 - Qual o curso 

mais elevado que (Nome do(a) morador(a)) frequentou?” e marcação “1 – Sim” em “H13 - (Nome do(a) morador(a)) concluiu este curso?”. Preencher I13 e I14 com “99999”= Não se aplica”) 

12 - Presta Serviço Militar Obrigatório (Responder e pular para “I18 - O Sr(a). contribui para a Previdência Social Pública (INSS)?”. Habilite a questão apenas para os maiores de 18 anos. 

Não permita marcação caso a questão “I06 - Há quanto tempo o Sr(a). está no trabalho principal?” for maior que 1 ano e meio) – Preencher de I13 até 

I17 com “99999”= Não se aplica”) 

13 - Trabalhador sem remuneração salarial (Responder e pular para “I18 - O Sr(a). contribui para a Previdência Social Pública (INSS)?”. Preencher de I13 até I17 com “99999”= Não se 

aplica”) 

14 - Religioso remunerado (padre, pastor e outros) (Responder e pular para “I17 - O Sr(a). tem carteira de trabalho assinada pelo atual empregador?”. Preencher de I13 até I16 com 

“99999”= Não se aplica”) 

88888 - Não sabe (Responder e pular para “I17 - O Sr(a). tem carteira de trabalho assinada pelo atual empregador?”. Preencher de I13 até I16 com “99999”= Não se aplica”) 

99999 - Não se aplica  

 

I13 - O trabalho de (Nome do(a) morador(a)) é na área? 
1 - Federal 
2 - Estadual/Distrital  
3 - Municipal 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
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I14 - Neste trabalho (Nome do(a) morador(a)) é? 
1 - Servidor público estatutário (Pular para I20 – “Quanto (Nome do(a) morador(a)) recebeu no mês passado pelo Trabalho Principal (valor bruto em R$, sem centavos)?”. Preencher I15, I16 e I17 com “99999 - Não se 

aplica”, I18 com “1 – Sim” e I19 com “2 - Por prazo indeterminado”) 
2 - Servidor público CLT(Pular para I19 – “Neste trabalho, a modalidade de contratação de (Nome do(a) morador(a)) é?”. Preencher I15 e I16 com “99999”= Não se aplica”, I17 e I18 com “1 – Sim”) 
3 - Emprego em comissão (Seguir para I17 - O Sr(a). tem carteira de trabalho assinada pelo atual empregador? – preencher I15 e I16 com “99999”= Não se aplica”) 
4 - Contrato de trabalho (Seguir para I20 – “Quanto (Nome do(a) morador(a)) recebeu no mês passado pelo Trabalho Principal (valor bruto em R$, sem centavos)?”. – preencher I15, I16 e I17 com “99999”= Não se aplica”, I18 

com “1 – Sim” e I19 com “1 - Por prazo determinado (temporário)”) 
88888 - Não sabe (Pular para I20 – “Quanto (Nome do(a) morador(a)) recebeu no mês passado pelo Trabalho Principal (valor bruto em R$, sem centavos)?”.  Preencher I15 e I16 com “99999 - Não se aplica”, I17 com “88888 – Não 

sabe”, “I18 com "1 - Sim" e  I19 com “88888 – Não sabe”) 
99999 - Não se aplica 

 

I15 - (Nome do(a) morador(a)) é MEI (Microempreendedor Individual)? 
Para pessoas com 16 anos ou mais de idade em E02 

1 - Sim (Pular para I20 e marcar I16 e I18 com “1 - Sim”)?” – preencher I17 e I19 com “99999”= Não se aplica”) 

2 - Não (Seguir para I16) 

88888 - Não sabe (Seguir para I16) 

99999 - Não se aplica 

 

I16 - (Nome do(a) morador(a)) possui CNPJ? 
Para pessoas com 16 anos ou mais de idade em E02 
Responder e pular para I18 
1 - Sim 
2 - Não 

88888 - Não sabe 

99999 - Não se aplica 

 

I17 - (Nome do(a) morador(a)) tem carteira de trabalho assinada pelo atual empregador? 
Para pessoas com 14 anos ou mais de idade em E02 
1 – Sim (Pular para I19 – “Neste trabalho, a modalidade de contratação de (Nome do(a) morador(a)) é?”. Preencher I18 com “1 – Sim”) 

2 – Não (Seguir para I18 – “(Nome do(a) morador(a)) contribui para a Previdência Social Pública (INSS/RPPS)?” 

88888 - Não sabe (Seguir para I18 – “(Nome do(a) morador(a)) contribui para a Previdência Social Pública (INSS/RPPS)?” 

99999 - Não se aplica 

 

I18 - (Nome do(a) morador(a)) contribui para a Previdência Social Pública (INSS/RPPS)? 
Para pessoas com 14 anos ou mais de idade em E02 
Para pessoas com marcação “13 - Trabalhador sem remuneração salarial” em I12 e marcação “1 - Um trabalho” em 05.1, responder e pular 

para a questão I22. Preencher I19, I20 e I21 com “99999”= Não se aplica” 
Para pessoas com marcação “13 - Trabalhador sem remuneração salarial” em I12 e marcação “2 - Dois trabalhos” ou “3 - Três trabalhos ou 

mais” em I05.1, responder e pular para a I21. Preencher I19 e I20 com “99999”= Não se aplica”. 
Para pessoas com marcação “2 - Não” ou “88888 - Não sabe” em I05, responder e pular para a I22. Preencher I19, I20 e I21 com “99999”= 

Não se aplica” 
1 - Sim 
2 - Não 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

I19 - Neste trabalho, a modalidade de contratação de (Nome do(a) morador(a)) é? 
Habilitar esta questão apenas para quem respondeu “1 - Empregado no setor público (inclusive empresas de economia mista)”, “2 - Militar 

do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia militar ou do corpo de bombeiros militar”, “3 - Empregado no setor privado (Exceto 
Empregado Doméstico)”, “4 - Empregado Doméstico”, “5 - Estágio Remunerado”, “6 - Aprendiz”, “12 - Presta Serviço Militar Obrigatório” 
ou “14 - Religioso remunerado (padre, pastor e outros)” em I12 

Para pessoas com marcação “5 - Estágio Remunerado”, “6 - Aprendiz” ou “12 - Presta Serviço Militar Obrigatório” em I12, marcar “1 - Por 
prazo determinado (temporário)” automaticamente 

1 - Por prazo determinado (temporário) 
2 - Por prazo indeterminado 
3 - Intermitente  
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
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I20 - Quanto (Nome do(a) morador(a)) recebeu no mês passado pelo Trabalho Principal (valor bruto em R$, sem 
centavos)? 
Para pessoas com marcação “1 - Empregado no setor público (inclusive empresas de economia mista)” ou “2 - Militar do exército, da 

marinha, da aeronáutica, da polícia militar ou do corpo de bombeiros militar” em I12, efetuar o cálculo da seguinte equação: 

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐇𝐨𝐫𝐚 =
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐦 𝐈𝟐𝟎

𝟒,𝟑𝟓𝟒∗𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐦 𝐈𝟎𝟕
. 

Para valores diferentes de zero ou “88888 – Não sabe” em I07, permitir gravação de valor nesta questão apenas se Valor Hora for maior ou 
igual a 5,00 

Para pessoas com marcação “1 - Sim” em “I17 - O Sr(a). tem carteira de trabalho assinada pelo atual empregador?”, efetuar o cálculo da 
seguinte equação: 

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐇𝐨𝐫𝐚 =
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐦 𝐈𝟐𝟎

𝟒,𝟑𝟓𝟒∗𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐦 𝐈𝟎𝟕
. 

Para valores diferentes de zero ou “88888 - Não sabe” em I07 permitir gravar valor nesta questão apenas se Valor Hora for maior ou igual a 
5,00. 

 
R$ ____________ (números inteiros não negativos) 
0 - Não teve rendimento no mês de referência 
77777 - Recusa 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

I21 - Quanto (Nome do(a) morador(a)) recebeu no mês passado pelos outros trabalhos (valor bruto em R$, sem 
centavos)? 

Permitir gravação de valor maior que zero e sem casas decimais 
Habilitar preenchimento apenas para pessoas com marcação “2 - Dois trabalhos” ou “3 - Três trabalhos ou mais” em I05.1 
R$ ____________ 
0 - Tem trabalho secundário, mas não recebeu no mês anterior 
77777 - Recusa 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

I22- Outros Rendimentos Brutos (exceto trabalho): 

 

I22.1 - Quanto (Nome do(a) morador(a)) recebeu no 
mês passado de benefícios sociais (Bolsa-família, 
BPC/LOAS, Bolsa de estudo)? 
Permitir gravação de valor inteiro não negativo 
 
R$ ____________ 
0 - Não recebeu 
66666 - Não tem outros rendimentos 
77777 - Recusa 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

I22.2 - Quanto (Nome do(a) morador(a)) recebeu no mês 
passado de outros rendimentos Brutos (Doações, Aluguéis, 
Aplicações Financeiras)? 
Permitir gravação de valor inteiro não negativo 
 
 
R$ ____________ 
0 - Não recebeu 
66666 - Não tem outros rendimentos 
77777 - Recusa 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

I23 - Quantas horas (Nome do(a) morador(a)) dedica semanalmente aos afazeres domésticos?  
(Para todos os moradores de 10 anos ou mais) 
Permitir gravação de valores inteiros até o número 99 
Para valores acima de 50, solicitar confirmação do valor 
Para pessoas com valor diferente de “88888 - Não sabe” e “99999 - Não se aplica” em I07, efetuar o cálculo da seguinte equação: 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 = 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒎 𝑰𝟐𝟑 + 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒎 𝑰𝟎𝟕 
Solicitar confirmação de valor se Total de Horas for maior que 112. 
Para pessoas com valor diferente de “88888 - Não sabe” e “99999 - Não se aplica” em I07, efetuar o cálculo da seguinte equação: 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 = 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒎 𝑰𝟐𝟑 + 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒎 𝑰𝟎𝟕 
Não permitir gravação de valor se Total de Horas for maior que 168 
Limitar horário total semanal a 99 horas, com alerta acima de 50 horas 
Não solicitar confirmação do valor 88888 
____ Horas Semanais  
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
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Bloco J – Fecundidade 
(Para pessoas com marcação “2 - Feminino” em E04 e com idade maior ou igual a 10 anos em E02) 
 

J01 - Até 30 de junho de 2020 (Nome da moradora) teve algum filho nascido vivo? 

1 – Sim (Seguir para J02) 

2 - Não (encerrar questionário) 
88888 - Não sabe (encerrar questionário) 
99999 - Não se aplica 

 

J02 – Quantos filhos (Nome da moradora) nascidos vivos teve? 
Não permitir valor zero em “J02.1 - Filhos homens” e “J02.2 - Filhos mulheres” simultaneamente 

 
J02.1 - Filhos homens: _________________ 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

J02.2 - Filhas mulheres: __________________ 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

J03 - Destes filhos que (Nome da moradora) teve, quantos moram neste domicílio? 
As quantidades informadas nessa questão devem ser menores ou iguais às quantidades informadas na questão anterior (o valor de “J03.1 

- Filhos homens” deve ser menor ou igual ao valor de “J02.1 - Filhos homens”; e o valor de “J03.2 - Filhas mulheres” deve ser menor ou 
igual ao valor de “J02.2 - Filhas mulheres”) 

 

J03.1 - Filhos homens: _________________ 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

J03.2 - Filhas mulheres: __________________ 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

J04 - Qual o mês e ano de nascimento do último (caçula) (a) filho (a) tido nascido (a) vivo (a) até 30 de junho de 
2020 que (Nome da moradora) teve? Caso não saiba, preencha apenas o campo com a idade deste filho 
Não permitir marcações cuja a idade do filho caçula seja superior à idade da pessoa somada de 10. Para o cálculo da idade para quem 

informar o mês e o ano, utilizar o dia 15 

 
 

J04.1 - Mês: ___ Ano: _____ 
 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 

 

J04.2 - (Idade do filho em 30 de junho de 2020, caso não 
saiba o mês e ano): __________________ 
88888 - Não sabe 
99999 - Não se aplica 
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Bloco K - Encerramento 
 
 

K01 - Horário de início da entrevista  
(Campo no formato hh:mm:ss) 

K02 - Horário de fim da entrevista  
(Campo no formato hh:mm:ss) 

K03 - Entrevistador  
(Código de identificação único/nome completo do pesquisador) 

K04 - Respondente  
(Código de identificação/Nome do(a) morador(a) que forneceu as informações) 

K05 - Telefone para contato  
(Campo padronizado para entrada do DDD e do número, respeitando a quantidade mínima de dígitos - dois para o DDD e, pelo menos, oito 
para o telefone. Permitir marcação dos códigos “66666 – Não tem”, “77777 – Recusa” e “88888 – Não sabe”) 

K06 - Latitude  
(Campo numérico) 

K07 - Longitude  
(Campo numérico) 

K08 - Observações  
(Campo aberto de texto) 

 

K09 – O Sr.(a) aceita participar de uma pesquisa suplementar da Codeplan, que procura investigar informações 
sobre (assunto do suplemento)? 
1 - Sim (Deixar informações e instruções para o preenchimento da pesquisa suplementar) 

2 - Não (Encerrar e agradecer a participação na PDAD) 

 


