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PESQUISA MENSAL DE EMPREGO
PME 1.01 - QUESTIONÁRIO DA PESQUISA BÁSICA

PARTE 1 -  IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE

TIPO DE ENTREVISTA

05 Em condições de ser habitada

06 Uso ocasional

07 Em construção ou reforma

08 Em ruínas

Tipo B - Unidade Vaga

(Quando a unidade estiver em condições
de ser habitada, mas se encontrar vaga ou
ocupada por pessoas não abrangidas pela
pesquisa, como é o caso das unidades de
habitação em domicílio coletivo ocupadas
exclusivamente por pessoas não moradoras)

(Quando a unidade for utilizada para
descanso de fim de semana, férias ou
outros fins por pessoas que, presentes
ou não no momento da visita do entrevistador,
são moradoras em outra residência)

(Quando a unidade não estiver ocupada
por estar em construção ou reforma)

(Quando a unidade não estiver ocupada
por estar em ruínas)

09 Demolida

10 Não foi encontrada

11 Não residencial

12 Fora do setor

(Quando a unidade já foi demolida ou 
se encontrar em fase de demolição)

(Quando a unidade houver mudado
de lugar, como é o caso de tendas,
barracas, reboques etc. ou não for
encontrada por qualquer outro motivo)

(Quando a unidade estiver sendo
utilizada exclusivamente para fins
não residenciais)

(Quando, por uma falha, a unidade
houver sido listada como pertencente
à área, o que tornou possível a sua
seleção, embora estivesse situada
fora dos seus limites)

Tipo C - Unidade Inexistente

V104

V101 V111 V121

Endereço do domicílio

Telefone residencial (fixo e/ou celular)

Telefone comercial (fixo e/ou celular)

1

2

4

6532

1

Por lei, todas as informações prestadas às pesquisas do IBGE têm caráter confidencial e só podem ser utilizadas

para fins estatísticos (lei número 5.534 de 14/11/1968).

Tipo A - Unidade Ocupada

(Quando a pesquisa não for realizada
na unidade domiciliar devido aos moradores
estarem temporariamente ausentes
por motivo de férias, viagem etc. durante
todo o período de entrevistas)

(Quando não houver entrevista na
unidade ocupada por motivo que não
se enquadre nas duas condições
anteriores e que deve ser esclarecido
no espaço destinado a observações)

(Quando os moradores se recusarem a

prestar as informações)

(Quando se realizar a entrevista)

Realizada

Fechada

Recusa

Outra

01

02

03

04

2

V210V105V103V102

Número do controleAgência Mês da
pesquisa

Painel / Grupo de rotação

Número do setorNúmero de ordem Data da entrevista
do PME 2.02

Município

Região Metropolitana

Espécie do domicílio MoradoresMatrícula Siape do Entrevistador Matrícula Siape do Supervisor

Particular

Coletivo

Total 10 anos ou mais

Número de 
série

V209



Características gerais 

3

dos moradores



MORADORES NA UNIDADE DOMICILIAR

Número de Nome do morador
Sexo

Data de nascimento
Condição

Número
da família

Cor ou
raçadia mês ano na família

V201 V203 V214V204 V224V202

idade calculada - V234

no domicílio

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

15

16

17

19

18

14

13

20

Há mais alguém morando aqui, inclusive alguma criança nova ou pessoa idosa?

Sim   (verifique se cada pessoa mencionada é moradora antes Não
de acrescentar seu nome à relação de moradores) 

Foi omitida alguma pessoa que normalmente vive aqui, mas que está temporaria-

Sim   (verifique se cada pessoa mencionada é moradora antes Não
de acrescentar seu nome à relação de moradores) 

mente ausente, por motivo de trabalho, internação em hospital ou por outra razão?

V208V207V206V205

4

ordem



1 Homem Mulher

Sexo

1

1

2

2

Principal responsável

Principal responsável

Cônjuge

Cônjuge

Condição no domicílio

1 Branca

2 Preta

Cor ou raça

3 Amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana etc.)

4 Parda (mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça 

5 Indígena

3

3

4

Filho (natural, enteado, adotivo ou de criação) 

Filho

Outro parente

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

Empregado doméstico

Empregado doméstico

Empregado doméstico

Parente do empregado doméstico

Parente do empregado doméstico

PARTE 2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS MORADORES

Condição na família

Número de ordem

Nome do morador

1

2

Principal responsável

Cônjuge

3

4 Outro parente

5

6

7

8

Empregado doméstico

Parente do empregado doméstico

Agregado (não é parente da pessoa que é a principal

Agregado (não é parente da pessoa que é a principal

responsável pela família ou de seu cônjuge e NÃO

responsável pela unidade domiciliar ou de seu cônjuge 

PAGA hospedagem nem alimentação)

e NÃO PAGA hospedagem nem alimentação)

Pensionista (não é parente da pessoa que é a principal

Pensionista (não é parente da pessoa que é a principal

 responsável pela família ou de seu cônjuge e PAGA

 responsável pela unidade domiciliar ou de seu cônjuge 

hospedagem e/ou alimentação)

e PAGA hospedagem e/ou alimentação)

5

V203

V205

V206

V208

V201

de preto com pessoa de outra cor ou raça)

V202

2

Filho (natural, enteado, adotivo ou de criação) 



ANOTAÇÕES

6



Educação

7



PARTE 3 - CARACTERÍSTICAS DE EDUCAÇÃO DO MORADOR DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE

1
V301

1 2Sim Não

... sabe ler e escrever?

(siga 2)

V302

1 2Sim (siga 3) Não (passe ao 6)

... frequenta escola?

PARA PESSOA QUE FREQUENTA ESCOLA

V303
3

01 Regular do ensino fundamental (siga 3a)

Qual é o curso que ... frequenta?

02 Regular do ensino médio (passe ao 5)

03 Educação de jovens e adultos ou supletivo do ensino fundamental (passe ao 4)

04 Educação de jovens e adultos ou supletivo do ensino médio (passe ao 4)

05 Superior - graduação (passe ao 5)

09 Mestrado ou doutorado (passe ao 12)

08 Pré-vestibular (passe ao 12)

06 Alfabetização de jovens e adultos (passe ao 12)

4

1 2Sim (siga 5) Não (passe ao 12)

Este curso que ... frequenta é seriado?

1

2

3

4Primeira

Segunda

Qual é a série que ... frequenta neste curso?

Terceira

Quarta

5

6

Quinta

Sexta

7

8

Sétima

Oitava

(passe ao 12)

9 Nona

3a
V303a

V304

A duração deste curso que ... frequenta é de:

1 28 anos 9 anos

(passe ao 5)

V305

8

2

5

Novo

10 Classe de alfabetização - C.A. (passe ao 12)



PARA PESSOA QUE NÃO FREQUENTA ESCOLA

7

01 Elementar (primário) (passe ao 9)

Qual foi o curso de grau mais elevado que ... frequentou anteriormente?

02 Médio 1° ciclo (ginasial etc.) (passe ao 8)

03 Médio 2° ciclo (científico, clássico etc.) (passe ao 8)

04 Regular do ensino fundamental ou do 1° grau (siga 7a)

05 Regular do ensino médio ou do 2° grau (passe ao 9)

13 Educação de jovens e adultos ou supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau (passe ao 8)

Educação de jovens e adultos ou supletivo do ensino médio ou do 2º grau (passe ao 8)14

06 Superior - graduação (passe ao 9)

09 Mestrado ou doutorado (passe ao 11)

1 2Sim (siga 9) Não (passe ao 11)

Este curso que .... frequentou anteriormente era seriado?

Qual foi a última série que ... concluiu, com aprovação, neste curso que frequentou anteriormente?

6

1 2Sim (siga 7) Não (passe ao 12)

Anteriormente ... frequentou escola?

1 2Sim (siga 10) Não (passe ao 12)

... concluiu, com aprovação, pelo menos a primeira série deste curso que frequentou anteriormente?

(siga 11)

Alfabetização de jovens e adultos (passe ao 11)

Classe da alfabetização - CA (passe ao 11)

Maternal, jardim de infância etc. (passe ao 12)

07

11

08

7a

9

8

A duração deste curso que ... frenquentou anteriormente era de:

8 anos 9 anos
(passe ao 9)

1 2

V309

V310

V307a

V308

V307

V306

PARTE 3 - CARACTERÍSTICAS DE EDUCAÇÃO DO MORADOR DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE

9

10

1

2

3

4Primeira

Segunda

Terceira

Quarta

5

6

Quinta

Sexta

7

8

Sétima

Oitava

9 Nona

11

1 2Sim Não

... concluiu este curso que frequentou anteriormente?

(siga 12)

V311

Novo



PARTE 3 - CARACTERÍSTICAS DE EDUCAÇÃO DO MORADOR DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE

14

1 Alfabetização ou conclusão da 1ª série do ensino fundamental, 1° grau ou elementar

Qual foi o nível de escolaridade exigido para poder frequentar este curso de qualificação profissional?

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

12

1 2Sim (passe ao 14) Não (siga 13)

... concluiu algum curso de qualificação profissional?

13

1 2Sim (siga 14) Não (encerre a parte)

... frequenta curso de qualificação profissional?

2 Conclusão da 4ª ou 5ª série do ensino fundamental, 1° grau ou elementar

3 Conclusão do ensino fundamental, 1° grau ou médio 1° ciclo

4 Conclusão do ensino médio, 2° grau ou médio 2° ciclo

5 Conclusão do ensino superior

ANOTAÇÕES

V312

V313

V314

10



Trabalho

11



PARTE 4 - CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO DO MORADOR DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE

1 Sim (siga 4)

Na semana de .../.../... a .../.../..., (semana de referência), ... tinha algum trabalho remunerado do qual estava temporariamente
afastado(a) por motivo de férias, licença, falta voluntária, greve, suspensão temporária de contrato de trabalho, doença, más
condições de tempo ou por outra razão?

1

3

V401

V401

V401

V401

V401

1 2Sim (passe ao 6) Não (siga 2)

Na semana de .../.../... a ... /.../..., (semana de referência), ... trabalhou, durante pelo menos 1 hora, em alguma atividade
remunerada em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios?

2 Não (passe ao 42)

1 2Sim (passe ao 6) Não (siga 3)

Na semana de .../.../... a ... /.../..., (semana de referência), ... exerceu, durante pelo menos 1 hora, algum trabalho sem
remuneração, em ajuda na atividade remunerada de pessoa que morava no domicílio?

ANOTAÇÕES

V402

V403

2

12

CLASSIFICAÇÃO DA PESSOA EM OCUPADA 
OU NÃO NA SEMANA DE REFERÊNCIA



PARTE 4 - CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO DO MORADOR DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE

4

1

2

3

4

Estava de férias (passe ao 6)

Fatores ocasionais (más condições do tempo, greve nos serviços de transporte etc.) (passe ao 6)

Por que motivo ... não exerceu esse trabalho remunerado durante pelo menos 1 hora na semana de .../.../.../ a .../.../...(semana
de referência)?

Licença remunerada pelo empregador (passe ao 6)

Suspensão temporária do contrato de trabalho de emprego com carteira assinada (passe ao 6)

5 Greve no trabalho que tinha (siga 5)

6

7

8

9

Licença remunerada por instituto de previdência (siga 5)

Afastamento do próprio empreendimento, por motivo de gestação, doença ou acidente, sem ser remunerado por instituto
de previdência (siga 5)

Falta voluntária ou não quis trabalhar (siga 5)

Licença sem remuneração, de empregado do setor público ou de empregado com carteira de trabalho assinada do setor
privado (passe ao 42)

10 Outro motivo - especifique (siga 5)

5

1

Em .../.../... (último dia da semana de referência), fazia quanto tempo que ... estava afastado desse trabalho remunerado?

2

3

(dias)

Até 30 dias

(meses)

De 31 dias a menos de 1 ano

(anos) (meses)

1 ano ou mais

Quesito 4 =  6 com tempo de afastamento maior que 24 meses; ou

Quesito 4 =  7 com tempo de afastamento maior que 03 meses; ou

Quesito 4 =  8 com tempo de afastamento maior que 30 dias; ou

Quesito 4 =10 com tempo de afastamento maior que 30 dias.

Se: Passe ao 42, caso contrário, siga 6. 

V404

V405

V405.4V405.3

V405.2

V405.1

V404.1

13

PARA PESSOA OCUPADA COM REMUNERAÇÃO QUE
NÃO TRABALHOU NA SEMANA DE REFERÊNCIA

MOTIVO E TEMPO DE AFASTAMENTO



ANOTAÇÕES

14



Para pessoa ocupada na

Trabalho

semana de referência

15



6 V406Quantos trabalhos ... tinha na semana de .../.../.../ a .../.../... (semana de referência)? 

1 Um 2 Dois 3 Três ou mais

(siga 7)

PARTE 4 - CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO DO MORADOR DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE

PARA PESSOA OCUPADA NA SEMANA DE REFERÊNCIA

16

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DO TRABALHO PRINCIPAL

(para pessoa com mais de um trabalho na semana de referência)

ANOTAÇÕES

1º) Maior número de horas efetivamente trabalhadas na semana de referência;

3º) Maior rendimento habitualmente recebido por mês.

2º) Mais tempo de permanência no trabalho; e



7

V407.1

V407

V407.1

Qual era a ocupação que ... exercia no trabalho que tinha na semana de .../.../... a .../.../... (semana de referência)?

8 Qual era a atividade principal do empreendimento (negócio, firma, empresa, instituição, entidade etc.) em que 
... tinha esse trabalho?

Atividade do empreendimento (siga 9)

Ocupação (siga 8)

Código

Código

9

1

2

3

4Trabalhador doméstico (siga 10)

Empregado (passe ao 11) 5

Nesse trabalho, ... era?

6Conta própria (passe ao 20)
(sem empregado remunerado)

Empregador (passe ao 20)
(com pelo menos um empregado remunerado)

Trabalhador não remunerado de membro da unidade domiciliar
que era conta própria ou empregador (passe ao 26)

Trabalhador não remunerado de membro da unidade domiciliar
que era empregado (passe ao 26)

V409

PARTE 4 - CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO DO MORADOR DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE

17

TRABALHO PRINCIPAL NA SEMANA DE REFERÊNCIA
(Os quesitos de 7 a 29c devem referir-se ao trabalho único ou principal que a pessoa tinha na semana de referência)

Ocupação: é o cargo, função, profissão ou ofício que a pessoa exercia no trabalho

Atividade: identifica a atividade principal do empreendimento, negócio, firma, 
empresa, instituição, entidade em que a pessoa tinha ou exercia sua ocupação

PARA TRABALHADOR DOMÉSTICO 

Nesse trabalho, ... prestava serviço doméstico remunerado em mais de um domicílio?

1 Sim 2 Não

(passe ao 15)

V41010

17

Exemplos de registros:

Errado: Certo: Errado: Certo:

Atividade Ocupação

Repartição pública Ministério da fazenda
Clínica médica Clínica particular
Artesanato Artesanato em madeira
Hospital Hospital público
Fábrica Fábrica de cigarros
Escola Escola pública

Policial Cabo da polícia militar
Mecânico Mecânico de carros
Bancário Caixa de banco
Soldado Soldado do exército
Artesão Artesão em cobre
Auxiliar Auxiliar de laboratório

V408.1

V408



PARA EMPREGADO 

11 Esse emprego era no setor:

1 Privado (siga 12) 2 Público (passe ao 13)

Contando com o ..., quantas pessoas (empregadores, empregados e trabalhadores não remunerados) esse empreendimento
negócio, firma, empresa, instituição, entidade etc.) ocupava na semana de .../.../... a .../.../... (semana de referência)?

2 a 5 pessoas1

6 a 10 pessoas2

3 11 pessoas ou mais

(passe ao 15)

13

12

Esse emprego era na área:

1 2 Estadual 3 MunicipalFederal

(siga 14)

14

14 Nesse emprego, ... era militar ou empregado pelo regime jurídico dos servidores públicos?

1 2 Não (siga 15)Sim (passe ao 18)

15

1 2 Não (siga 16)Sim (passe ao 17)

16 ... era contribuinte de instituto de previdência, por esse trabalho?

1 2 NãoSim

(siga 17)

V411

V412

V414

V413

V412.1

V412.2

V416

V415

PARTE 4 - CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO DO MORADOR DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE

18

Nesse trabalho, ... tinha carteira de trabalho assinada?

17 Nesse emprego, ... estava contratado por:

1 2 Prazo indeterminadoPrazo determinado

(siga 18)

V417



PARTE 4 - CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO DO MORADOR DE 10 ANOS OU DE IDADE

18 Qual era o rendimento bruto mensal que ... ganhava habitualmente nesse trabalho?

2 Somente em benefícios (passe ao 27)

(siga 19)
1

19 Qual foi o rendimento bruto que ... recebeu efetivamente nesse trabalho no mês de ... (mês de referência)?

(passe ao 27)

,00

V419 V419.1

V418

19

,00

V418.1 V418.2

R$

R$

RENDIMENTO DO EMPREGADO E DO TRABALHADOR DOMÉSTICO 

Todos os itens abaixo devem ser considerados no cálculo do 

salário

vencimento

gratificação

ajuda de custo

ressarcimento

salário família

anuênio

quinquênio

bonificação

horas extras

quebra de caixa

benefícios pagos em dinheiro etc.

pagamentos efetuados

por meio administrativo

tais como:

contribuição para 

imposto de renda

pensão alimentícia

contribuição sindical

previdência privada

seguro

planos de saúde etc.

rendimento bruto do Empregado e do Trabalhador Doméstico

instituto de previdência 



PARA CONTA PRÓPRIA E EMPREGADOR 

20 Nesse trabalho, ... era membro de cooperativa (de produção, comercialização ou de prestação de serviços)?

1 2 NãoSim

(siga 21)

21

1 2 Não (passe ao 23)Sim (siga 22)

22

1 a 5 empregados1

6 a 10 empregados2

3 11 empregados ou mais

(siga 23)

V421

V420

V422

V422.1

V422.2

Quantos empregados ... tinha nesse trabalho na semana de .../.../... a .../.../... (semana de referência)?

Nesse trabalho,... tinha pelo menos um empregado na semana de .../.../... a .../.../... (semana de referência)?

PARTE 4 - CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO DO MORADOR DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE

20

Qual foi a retirada que ... fez efetivamente nesse trabalho no mês de ... (mês de referência)?

(siga 25)

25

24

... era contribuinte de instituto de previdência por esse trabalho?

1 2 NãoSim

(siga 26)

23 Qual era a retirada mensal que ... fazia habitualmente nesse trabalho?

(siga 24)

V425

V423 V423.1

,00R$

V424 V424.1

,00R$

RETIRADA DO CONTA PRÓPRIA E DO EMPREGADOR

contribuição para instituto de previdência

imposto de renda

pensão alimentícia

previdência privada

planos de saúde, ou 

a diferença entre

as receitas e as despesas

seguro

Todos os itens abaixo devem ser considerados no cálculo 
da retirada mensal do Conta própria e do Empregador



PARTE 4 - CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO DO MORADOR DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE

26

1 a 5 pessoas1

6 a 10 pessoas2

3 11 pessoas ou mais

(siga 27)

(siga 28)

27

1

Em .../.../... (último dia da semana de referência) fazia quanto tempo que ... estava nesse trabalho?

2

3

(dias)
Até 30 dias

(meses)

De 31 dias a menos de 1 ano

(ano) (meses)
De 1 ano a menos de 2 anos

4
(anos)

2 anos ou mais

10

V427

V426
V426.1

V426.2

V427.1

V427.2

V427.3

V427.4

V427.5

Contando com o ..., quantas pessoas (sócios, empregados e trabalhadores não remunerados) esse empreendimento (negó-  
cio, firma, empresa, instituição, entidade etc.) ocupava na semana de .../.../... a .../.../... (semana de referência)?

21

PARA CONTA PRÓPRIA, EMPREGADOR E NÃO REMUNERADO

28 Quantos horas ... trabalhava habitualmente por semana nesse trabalho?

(siga 29)

HORAS TRABALHADAS PELAS PESSOAS OCUPADAS

29 Quantas horas ... trabalhou efetivamente nesse trabalho na semana de .../.../... a .../.../...(semana de referência)?

Se quesito 9 = 1, 5 ou 6 e quesito 6 = 1, passe ao 35.

Se quesito 9 = 1, 5 ou 6 e quesito 6 = 2 ou 3, passe ao 30.
Se quesito 9 = 2 e quesito 11 = 1, siga 29a.

(horas)

V428

V429

(horas)

Se quesito 9 = 2 e quesito 11 = 2 e quesito 6 = 1, passe ao 35.
Se quesito 9 = 2 e quesito 11 = 2 e quesito 6 = 2 ou 3, passe ao 30.

Se quesito 9 = 3 ou 4 siga 29a.



PARTE 4 - CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO DO MORADOR DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE

22

CNPJ - PARA EMPREGADO NO SETOR PRIVADO, 

29a Esse empreendimento era registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ?

Se tinha mais de um trabalho na semana de referência, passe ao 30.

Caso contrário, passe ao 35.

1 Sim

2 Não

3 Não sabe (siga 29b)

Opção somente para empregado no setor privado

29b Esse empreendimento possuía fatura ou nota fiscal para emitir aos clientes?

Sim1

Não2

3 Não sabe

(siga 29c)

29c

Sim1

Não2

3 Não sabe

Se tinha mais de um trabalho na semana de referência, siga 30.

Caso contrário, passe ao 35.
NOVO

V429b

V429a

V429c
Esse empreendimento entregava contracheque a seus funcionários?

Novo

CONTA PRÓPRIA E EMPREGADOR 

ANOTAÇÕES

NOVONovoNOVO
Novo

Novo

Novo



30

31

Qual era o rendimento mensal que ... ganhava habitualmente no(s) outro(s) trabalho(s) que tinha na sema de

 .../.../... a .../.../... (semana de referência)?

Trabalhador não remunerado de membro da unidade domiciliar (passe ao 33)0

1

2 Somente em benefícios (passe ao 33)

32 ... era contribuinte de instituto de previdência, federal, estadual ou municipal, nesse(s) outro(s) (em algum desses outros)

Sim1 Não2

Quantas horas ... trabalhava habitualmente por semana nesse(s) outro(s) trabalho(s)?

(siga 34)

Quantas horas ... trabalhou efetivamente nesse(s) outro(s) trabalho(s) na semana de .../.../... a .../.../...(semana 
de referência)?

(horas)

(horas)

V430

V432

V433

V434

(siga 35)
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V431

31 Qual foi o rendimento que ... recebeu efetivamente no mês de ... (mês de referência) nesse(s) outro(s) trabalho(s)?

Trabalhador remunerado1 R$ ,00

V431.2V431.1

(siga 32)

Trabalhador remunerado

V430.2V430.1

(siga 33)

,00 (siga 31)

31
33

34

TRABALHO  SECUNDÁRIO(s) NA SEMANA DE REFERÊNCIA(s)
(Os quesitos de 30 a 34 devem referir-se ao trabalho(s) secundário(s) que a pessoa tinha na semana de referência)

30 Qual era o rendimento mensal que ... ganhava habitualmente no(s) outro(s) trabalho(s) que tinha na semana de

trabalho(s)?

R$



24

ANOTAÇÕES



Trabalho
Para pessoa ocupada na semana de referência:

Captação da disponibilidade para trabalhar mais horas e
Início da captação da procura de trabalho

25



... gostaria de trabalhar além do número de horas que efetivamente trabalhou na semana de ... /.../... a .../.../..., no trabalho que tinha nessa
semana ou em outro trabalho?

Na semana de .../.../... a .../.../... (semana de referência), ... estava disponível para trabalhar, alem do número de horas, que, efetivamente
trabalhou?

Em .../.../... (último dia da semana de referência), ... ainda tinha algum trabalho?

Até o dia .../.../... (último dia dos 23 dias seguintes à semana de referência), ... estaria disponível para trabalhar, além do número
de horas que efetivamente trabalhou na semana de .../.../... a .../.../...(semana de referência)?

(siga 39)

Depois que saiu do último trabalho que teve na semana de .../.../... a .../.../... (semana de referência), tomou alguma
providência para conseguir trabalho até .../.../...(último dia da semana de referência)?

.../.../... a .../.../...(período de referência de 365 dias)?

Quantas horas por semana ... poderia trabalhar, além das que efetivamente trabalhou na semana de .../.../... a .../.../... (semana
de referência)?

Sim (passe ao 41)

35

37

38

39

40

41

(horas)

21

V436

V435

V437

V439

V438

V440

V441
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36

Não (siga 40)

Sim (siga 36) 21 Não (passe ao 39)1

Sim (passe ao 38) 211 Não (siga 37)

Sim (siga 38) 211 Não (passe ao 39)

Sim (passe ao 57) 211 Não (siga 41)

211 Não (passe ao 68)

CAPTAÇÃO DA DISPONIBILIDADE PARA 
TRABALHAR MAIS HORAS PARA PESSOA OCUPADA

INÍCIO DA CAPTAÇÃO DA PROCURA DE TRABALHO PARA PESSOA OCUPADA

Enquanto estava nesse trabalho, ... tomou alguma providência para conseguir um outro trabalho no período de  

Sim (passe ao 57)



Trabalho
Para pessoa sem trabalho na semana de referência
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PARA PESSOA SEM TRABALHO NA SEMANA DE REFERÊNCIA

Antes de .../.../... (primeiro dia da semana de referência), ... teve algum trabalho remunerado (em dinheiro, produtos, mercadorias ou
benefícios)?

42

V442

Antes de .../.../... (primeiro dia da semana de referência), ... exerceu algum trabalho sem remuneração, em ajuda na atividade remunerada
de pessoa que morava no domicílio?

43

V443

... saiu de algum trabalho remunerado ou não remunerado, no período de .../.../...  a .../.../...(período de captação de 358 dias)?44

V444

PARA PESSOA SEM TRABALHO NA SEMANA DE REFERÊNCIA
E OCUPADA NO PERÍODO DE CAPTAÇÃO DE 358 DIAS

(Os quesitos 45 a 53 devem referir-se ao último trabalho, remunerado ou não remunerado, 
que a pessoa teve no período de captação de 358 dias)

Ocupação (siga 46)Código

46

V445.1

V446.1

Qual era a ocupação que ... exercia nesse último trabalho que teve no período de .../.../... a .../.../... (período de captação de 358 dias)?

Qual era a atividade principal do empreendimento (negócio, firma, empresa, instituição, entidade etc.) em que ... exercia esse 

Código Atividade do empreendimento (siga 47)

último trabalho que teve?

PARTE 4 - CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO DO MORADOR DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
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V445

V446

1 2Sim (siga 45) Não (passe ao 54)

1 Sim (siga 44) Não (passe ao 56)

1 Sim (passe ao 44) Não (siga 43)

2

2

45

47

1

2

3

4Trabalhador doméstico (passe ao 49)

Empregado (siga 47c) 5

Nesse último trabalho que teve, ... era:

6Conta própria (passe ao 51)
(sem empregado remunerado)

Empregador (passe ao 51)
(com pelo menos um empregado remunerado)

Trabalhador não remunerado de membro da unidade domiciliar
que era conta própria ou empregador (passe ao 52)

Trabalhador não remunerado de membro da unidade domiciliar
que era empregado (passe ao 52)

V447

CAPTAÇÃO DO TRABALHO ANTERIOR



47c Esse último trabalho era no setor:

1 2Privado (siga 47d) Público (passe ao 48)

47d Contando com o ... quantas pessoas (empregadores, empregados e trabalhadores não remunerados) esse empreendimento
(negócio, firma, empresa, instituição, entidade etc.) ocupava no período de .../.../... a .../.../... (período de captação de 358 dias?

2 a 5 pessoas

6 a 10 pessoas

11 ou mais pessoas
(passe ao 49)

Nesse último emprego, ... era militar ou empregado pelo regime jurídico dos servidores públicos?48

Nesse último trabalho, ... tinha carteira de trabalho assinada?49

1

2

3

Nesse último emprego ... estava contratado por:50

(siga 51)

V449

V448

V450

V447c

V447d
V447d.1

V447d.2
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1 2Sim (passe ao 51) Não (siga 49)

1 2Sim (siga 50) Não (passe ao 51)

1 2Prazo determinado Prazo indeterminado

... saiu desse último trabalho porque:51

6 Outro motivo (especifique)

(siga 52)

5

1

2

3

4

Contando até o dia em que saiu, quanto tempo ... ficou nesse último trabalho?

1

2

(meses)
Menos de 1 ano

(ano) (meses)
De 1 ano a menos de 2 anos

3
(anos)

2 anos ou mais

1

V451

V452

V452.1

V452.2 V452.4

V452.3

52

(siga 53)

Pediu ao empregador para sair, com ou sem acordo

Foi dispensado pelo empregador

Aposentou-se

Suspendeu definitivamente as atividades

Suspendeu temporariamente as atividades

... saiu desse último trabalho no período de .../.../...a .../.../... (período de captação de 23 dias)?53

1 2

V453

Sim (passe ao 55) Não (siga 54)

Novo

Novo



Em .../.../... (último dia da semana de referência), fez quanto tempo que ... saiu desse último trabalho que teve?54

1

2

(meses)
Menos de 1 ano (siga 55)

(meses)

De 1 ano a menos de 2 anos (passe ao 56)

3
(anos)

2 anos ou mais (passe ao 56)

(ano)

1

V454

V454.2 V454.4

V454.3

V454.1

PARTE 4 - CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO DO MORADOR DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE

PARA PESSOA QUE SAIU DO ÚLTIMO TRABALHO
ANTES DO PERÍODO DE REFERÊNCIA DE 30 DIAS

30

ANOTAÇÕES



Trabalho
Para pessoa não ocupada na semana de referência 

Início da captação da procura de trabalho

31



Depois que saiu deste último trabalho, ... tomou alguma providência para conseguir trabalho no período de .../.../... a .../.../... (período de
referência de 365 dias)?

... tomou alguma providência para conseguir trabalho no período de .../.../... a .../.../... (período de referência de 365 dias)?

55

56

PARA PESSOA QUE SAIU DO ÚLTIMO TRABALHO NO PERÍODO

PARA PESSOA QUE SAIU DO ÚLTIMO TRABALHO

DE CAPTAÇÃO DE 358 DIAS

ANOTAÇÕES

V455

V456

PARTE 4 - CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO DO MORADOR DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE

PARA PESSOA QUE NUNCA TRABALHOU OU QUE SAIU DO ÚLTIMO 
TRABALHO ANTES DO PERÍODO DE CAPTAÇÃO DE 358 DIAS

32

1 2Sim (passe ao 57) Não (passe ao 64)

1 2Sim (siga 57) Não (passe ao 64)



Trabalho
Para pessoa que declarou ter tomado 
providência para conseguir trabalho

33



Qual foi a última providência que ... tomou para conseguir trabalho no período de .../.../... a .../.../... (período de
referência de 365 dias)?

... tomou essa providência no período de .../.../... a .../.../... (período de captação de 23 dias)?

... tomou essa providência na semana de .../.../... a .../.../...(semana de referência)?

Em .../.../... (último dia da semana de referência) fazia quanto tempo desde que ... tomou esta última providência?

(passe ao 62)

57

58

59

60

PARA PESSOA QUE DECLAROU TER TOMADO PROVIDÊNCIA PARA
CONSEGUIR TRABALHO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA DE 365 DIAS

Em que data ... tomou esta última providência?61

(passe ao 63)

01

02

03

04

Consultou empregadores (siga 58)

Fez concurso (siga 58)

Inscreveu-se em concurso (siga 58)

Consultou agência ou sindicato (siga 58)

06

07

Colocou ou respondeu anúncio (siga 58)

Consultou parente, amigo ou colega (siga 58)

08 Tomou providência para iniciar empreendimento como conta
própria ou empregador (siga 58)

10 Nenhuma (passe ao 64)05 Consultou o SINE (siga 58)

09 Outra providência - especifique(siga 58)

(meses)

Mês AnoDia

V457

V457.1

V458

V459

V460

V461 V481V471
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1 2Sim (passe ao 61) Não (siga 59)

1 2Sim (passe ao 61) Não (siga 60)



05  Temporariamente impedido por motivo de saúde de familiar (siga 63)

Por que ... não tomou providência para conseguir trabalho no período de .../.../... a .../.../...(período de referência de 30 dias)?

04  Temporariamente impedido por ter ficado doente ou sofrido acidente (siga 63)

06  Temporariamente sem tempo por motivo de estudo ou de outras atribuições (siga 63)

07              Desistiu de procurar por não conseguir encontrar qualquer tipo de trabalho (siga 63)

08               Desistiu de procurar por não conseguir encontrar trabalho com remuneração adequada (siga 63)

03               Por falta de recursos financeiros (siga 63)

09              Desistiu de procurar por não conseguir encontrar trabalho de acordo com as suas qualificações (siga 63)

10              Não quer mais mudar de trabalho ou conseguir trabalho adicional (passe ao 68)

01 Aguardando resposta de medida tomada para conseguir trabalho (siga 63)

02               Conseguiu proposta de trabalho para começar após a semana de referência (siga 63)

11               Não quer mais trabalhar (passe ao 68)

12               Outro motivo - especifique (siga 63)

62

(passe ao 65)

63

1

Até a data dessa providência, há quanto tempo ... vinha procurando trabalho sem interromper mais de duas semanas seguidas?

2

3

(dias)
Até 30 dias

(meses)
De 31 dias a menos de 1 ano

(ano) (meses)
De 1 ano a menos de 2 anos

4
(anos)

2 anos ou mais

10

V462

V463

V462.1

V463.5

V463.4

V463.3

V463.1

V463.2
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ANOTAÇÕES
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Trabalho
Interesse em conseguir trabalho e 

Disponibilidade para assumir um trabalho

37



PARA PESSOA QUE PROCUROU TRABALHO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA DE
365 DIAS OU QUE NÃO PROCUROU, MAS GOSTARIA DE CONSEGUIR TRABALHO

Se conseguisse trabalho,... poderia assumi-lo na semana de .../.../... a .../.../... (semana de referência)?65

Se conseguisse trabalho, ... poderia assumi-lo até o dia .../.../... (último dia dos 23 dias seguintes à semana de referência)?66

Quantas horas por semana ... poderia dedicar ao trabalho, se conseguisse?

(siga 68)

O nome do morador do domicílio que prestou as informações; ou

O nome da pessoa não moradora do domicílio que prestou as informações

67

21

28

(Exceto pessoa ocupada na semana de referência que declarou não ter tomado providência para conseguir outro trabalho)

Embora não tenha procurado,... gostaria de conseguir um trabalho?64

(Se as informações não foram obtidas diretamente com a própria pessoa investigada, informe abaixo)

68 A entrevista foi realizada diretamente com a própria pessoa moradora?

1 2

V464

V465

V466

V467

V468

PARTE 4 - CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO DO MORADOR DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE

(agradeça o apoio recebido e encerre a entrevista)

NãoSim

Sim (passe ao 67) Não (siga 66)

21 Sim (siga 67) Não (passe ao 68)

horas

Sim (siga 65)1 Não (passe ao 68)

EXCLUSIVO PARA USO DO ENTREVISTADOR

PARA PESSOA QUE NÃO TOMOU PROVIDÊNCIA PARA CONSEGUIR
TRABALHO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA DE 365 DIAS

38



ANOTAÇÕES
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Data

mês anodia

Observações:

40
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