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Ano

(SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)

PARTE 1 – IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE

Mês Semana

V1001 V1012V1013

Unidade da federação

UF

Município Distrito

V1002 V1003

Subdistrito

V1004

Setor 

V1005

Número de seleção
do domicílio

V1008

Endereço V1010A

Telefone V1009

Siape do entrevistador V1019 Data da entrevista

dia mês ano

Nome do
entrevistador V10191

1 A - Realizada

2 A - Domicílio Fechado

3 A - Recusa

4 A - Outro motivo

5   B - Domicílio vago

6 B - Domicílio de uso ocasional

7 B - Domicílio coletivo ou 
      improvisado

8 B - Domicílio em obras ou 
      em ruínas

9 C - Domicílio demolido

10 C - Domicílio não encontrado

11 C - Unidade não residencial

12 C - Domicílio fora do setor

V1010CAMPO DE OBSERVAÇÕES

TIPO DE ENTREVISTA V1018A
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PARTE S01 - CARACTERÍSTICAS DA HABITAÇÃO

17.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)

19. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Qual foi o valor mensal do aluguel pago, ou que deveria ter sido pago, no mês de___ (mês de referência)?

1. Próprio de algum morador - já pago → encerre a parte

2. Próprio de algum morador - ainda pagando → encerre a parte     

3. Alugado → siga 19

4. Cedido por empregador → encerre a parte

5. Cedido por familiar → encerre a parte

6. Cedido de outra forma → encerre a parte

7. Outra condição. Especifique: _______________ → encerre a parte       

(R$):

Encerre a parte.

Este domicílio é:  S01017

CAMPO DE OBSERVAÇÕES

4

Faixa de valores         S010191

      S010171

      S01019
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PARTE 2 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS MORADORES

1. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)
Quantas pessoas moram
neste domicílio?

V2001

Siga 2

2. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) A responsabilidade pelo domicílio é de:          V2002

1.        Apenas um morador

Passe ao 4.

Se a responsabilidade do domicílio é de apenas um morador, leia: Indique o responsável pelo domicílio para iniciar a lista das 
pessoas que moram no domicílio.

Se a responsabilidade do domicílio é de mais de um morador, leia: Indique um dos responsáveis pelo domicílio para iniciar a lista das 
pessoas que moram no domicílio.

2a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)
Número da entrevista de
entrada do morador: 

V2002A

3.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)
Número de ordem do morador: 

V2003

Este quesito é automaticamente
preenchido no DMC.

4.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)
Nome:

código nome e sobrenome
identificador (ID)
V2004

V20041

Siga 5.

5.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Condição no domicílio:          V2005

1.          Pessoa responsável pelo domicílio 

1.          Branca

1.          A própria pessoa

4.          Filho(a) do responsável e do cônjuge

7.          Genro ou nora

2.          Cônjuge ou companheiro(a) de sexo diferente

2.          Preta

2.         Outro morador      Qual?

5.         Filho(a) somente do responsável

8.          Pai, mãe, padrasto ou madrasta

3.          Cônjuge ou companheiro(a) do mesmo sexo

3.         Amarela

3.          Pessoa não moradora

6.          Filho(a) somente do cônjuge

9.          Sogro(a)

1.          Homem

10.        Neto(a)

2.          Mulher

13.        Avô ou avó

16.        Convivente - Não parente que compartilha despesas

11.        Bisneto(a)

14.        Outro parente

17.        Pensionista

12.        Irmão ou irmã

15.        Agregado(a) - Não parente que não compartilha despesas

18.        Empregado(a) doméstico(a)

19.        Parente do(a) empregado(a) doméstico(a)

Passe ao 7.

7.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Sexo:   V2007

Siga 8.

8.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) 
Data de nascimento:

/ /

dia mês ano
V2008 V20081 V20082
Se a data de nascimento é ignorada, siga 9.
Caso contrário, passe ao 10

9.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Idade:

V2009

Siga 10.

10.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Cor ou raça:       V2010  

Siga 11.

Exclusivo para o entrevistador:

11.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Quem foi o informante da parte 2? 

      V2011

V20111

Encerre a parte.

2.        Mais de um morador

4.          Parda

5.          Indigena
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PARTE 3 - CARACTERÍSTICAS DE EDUCAÇÃO DAS PESSOAS DE
5 ANOS OU MAIS DE IDADE

1.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)
 ___sabe ler e escrever?  V3001

4.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) A duração deste curso que___ frequenta é de:       V3004

3a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Qual é o curso que___ frequenta?       V3003A

6.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)       V3006

2.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)
___frequenta escola?       V3002

2a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)
A escola que___frequenta é de:       V3002A

1.        Sim

1.        8 anos

2.        Pré-escola→ passe ao 15

4.        Regular do ensino fundamental → siga 4

6.        Regular do ensino médio → passe ao 6 

1.        Sim → siga 2a 1.        Rede privada

3.        Alfabetização de jovens e adultos → passe ao 15

5.        Educação de jovens e adultos (EJA) do ensino
          fundamental → passe ao 6

2.       Não      passe ao 8 2.        Rede pública
Siga 2.

Passe ao 6.

Siga 3a.

Se (quesito 3a = 4 e quesito 4 = 2) ou (quesito 3a = 8 e quesito 5a = 2 ou 3): Qual é o ano que___ frequenta?
Se (quesito 3a = 8 e quesito 5a = 1): Qual é o semestre que___ frequenta?
Para os demais casos: Qual é a série que___ frequenta?

Se quesito 3a = 8, siga 7. Caso contrário, passe ao 15.

2.        Não

 →

1.        Primeira (o)

3.        Terceira (o)

6.        Sexta (o)

2.        Segunda (o)

4.        Quarta (o)

8.        Oitava (o)

9.        Nona (o)

7.        Sétima (o)

8

5.        Quinta (o) 10.        Décimo (o)

11.        Décimo primeiro (o)

12.        Décimo segundo (o)

13.        Curso não classificado em séries ou anos

7.        Educação de jovens e adultos (EJA) do ensino 
          médio → passe ao 6 

8.        Superior - graduação → passe ao 5a

9.        Especialização de nível superior  (duração mínima 
          de 360 horas) → passe ao 15

10.        Mestrado → passe ao 15

11.        Doutorado → passe ao 15

7.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) ___ já concluiu algum outro curso superior de graduação?       V3007

1.        Sim → passe ao 11a 2.        Não → passe ao 15

8.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Anteriormente ___ frequentou escola?       V3008

1.        Sim → siga 9a 2.        Não → passe ao 15

2.        9 anos

5a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Esse curso que___ frequenta é organizado em:       V3005A

1.        Períodos semestrais 2.        Anos 3.        Outra forma

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua

Se quesito 2 = ignorado, passe ao 15.

Se quesito 3a = ignorado, passe ao 15.

Se quesito 5a = ignorado, passe ao 7. Caso contrário, siga 6.

Se quesito 7 = ignorado, passe ao 15.

Se quesito 8 = ignorado, passe ao 15.



9a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Qual foi o curso mais elevado que___ frequentou anteriormente?       V3009A

10.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) A duração deste curso que ___ 
frequentou anteriormente era de:       V3010

2.        Pré-escola → passe ao 15

1.        Períodos semestrais

10.        Regular do ensino médio ou do 2º grau → passe ao 12

6.        Antigo ginasial (médio 1º ciclo) → passe ao 12

4.        Alfabetização de jovens e adultos → passe ao 14

3.        Outra forma

12.        Superior - graduação → passe ao 11a

8.        Educação de jovens e adultos (EJA) do ensino fundamental
          ou supletivo do 1º grau → passe ao 12

15.        Doutorado → passe ao 14

3.        Classe de alfabetização – CA → passe ao 14

2.        Anos

11.        Educação de jovens e adultos (EJA) do ensino médio ou
            supletivo do 2º grau → passe ao 12

7.        Regular do ensino fundamental ou do 1º grau → siga 10 14.        Mestrado → passe ao 14

5.        Antigo primário (elementar) → passe ao 12

13.        Especialização de nível superior (duração mínima de
            360 horas) → passe ao 14

Passe ao 12.

11a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Esse curso que ___ frequentou 
era organizado em:       V3011A

1.        8 anos 2.        9 anos

9

9.        Antigo científico, clássico etc.(médio 2º ciclo) → passe ao 12

12.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)       V3012

Se (quesito 9a = 7 e quesito 10 = 2) ou (quesito 9a = 12 e quesito 11a = 2 ou 3)
 ___ concluiu, com aprovação, pelo menos o primeiro ano deste curso que frequentou anteriormente? 

Se (quesito 9a = 12 e quesito 11a = 1)
___ concluiu, com aprovação, pelo menos o primeiro semestre deste curso que frequentou anteriormente? 

Para os demais casos:
___ concluiu, com aprovação, pelo menos a primeira série deste curso que frequentou anteriormente?

1.        Sim → siga 13

3.        Curso não classificado em séries ou anos → passe ao 14

2.        Não → passe ao 15

13.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)       V3013

Se (quesito 7 = 1 e quesito 11a = 2 ou 3) ou (quesito 9a = 7 e quesito 10 = 2) ou (quesito 9a = 12 e quesito 11a = 2 ou 3)
 Qual foi o último ano que ___ concluiu, com aprovação, neste curso que frequentou anteriormente? 

Se (quesito 7 = 1 e quesito 11a = 1) ou (quesito 9a = 12 e quesito 11a = 1)
Qual foi o último semestre que___ concluiu, com aprovação, neste curso que frequentou anteriormente? 

Para os demais casos:
Qual foi a última série que___ concluiu, com aprovação, neste curso que frequentou anteriormente?

1.        Primeira (o)

3.        Terceira (o)

5.        Quinta (o)

2.        Segunda (o)

4.        Quarta (o)

7.        Sétima (o)

9.        Nona (o)

11.        Décimo primeiro

8.        Oitava (o)

10.        Décimo

12.        Décimo segundo

6.        Sexta (o)

Se quesito 7 = 1, passe ao 15. Caso contrário, siga 14.

Se quesito 11a = ignorado, passe ao 14. Se quesito 9a = 12, siga 
quesito 12. Se quesito 7 = 1, passe ao quesito 13.

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua

Se quesito 9a = ignorado, passe ao 15.

Se quesito 12 = ignorado, passe ao 15.
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14.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) ___ concluiu este curso que frequentou anteriormente?       V3014

Siga 15.

1.        Sim 2.        Não

Exclusivo para o entrevistador: 
15.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Quem foi o informante da parte 3:       V3015

1.        A própria pessoa 2.        Outro morador . Qual? V30151 3.        Pessoa não moradora

Encerre a parte.

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
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PARTE 4 - CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO DAS PESSOAS
DE 14 ANOS OU MAIS DE IDADE

1.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Na semana de___ a___ (semana de referência),___ trabalhou ou estagiou, durante pelo menos 1 hora, em 
alguma atividade remunerada  em dinheiro?       V4001

3.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Na semana de___ a ___ (semana de referência), ___fez algum bico ou trabalhou em alguma atividade 
ocasional remunerada durante pelo menos 1 hora?       V4003

5.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Na semana de___a___ (semana de referência), ___ tinha algum trabalho remunerado do qual estava 
temporariamente afastado?       V4005

6a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Na semana de___a___(semana de referência), por que motivo ___ estava afastado desse trabalho?      
V4006A

8.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Em___/___/___ (último dia da semana de referência), fazia quanto tempo que ___ estava afastado desse 
trabalho?       V4008

1.        Sim → passe ao 9

1.        Sim → siga 6a

1.        Férias, folga ou jornada de trabalho variável → passe ao 9

1.        Menos de 1 mês

5.        Afastamento do próprio negócio/empresa por motivo de 
gestação, saúde, acidente etc., sem ser remunerado por 
instituto de previdência → siga 8 

3.        De 1 ano a menos de 2 anos → 1 ano e             meses       

3.        Licença remunerada por motivo de saúde ou acidente da
          própria pessoa → passe ao 9

7.        Outro motivo, especifique: _______________  →  siga 8       

2.        Licença maternidade ou paternidade → passe ao 9

2.        De 1 mês a menos de 1 ano→             meses       

6.        Fatores ocasionais (mau tempo, paralisação nos serviços de 
transporte etc.) → siga 8 

4.        2 anos ou mais →             anos       

4.        Outro tipo de licença remunerada (estudo, casamento,
          licença prêmio etc.) → passe ao 9

Se (quesito 8 = 1) ou (quesito 8 = 2, sendo 8.2 = 01 a 03), siga 9. Caso contrário, passe ao 71.

Para a pessoa cuja natureza do trabalho implica em ofertar serviços ou aguardar clientes e que esteve à disposição, mas não 
conseguiu clientes na semana de referência, marque “Sim”.

EXEMPLO: Na semana de referência a pessoa pode ter preparado doces ou salgados para fora, vendido cosméticos, prestado 
algum tipo de serviço etc.

ATENÇÃO: Trabalho remunerado é aquele pelo qual a pessoa recebia dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios, tais como 
moradia, alimentação etc.

V4006A1

2.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Na semana de___ a ___ (semana de referência), ___ trabalhou ou estagiou, durante pelo menos 1 hora, 
em alguma atividade remunerada em produtos, mercadorias, moradia, alimentação, treinamento ou aprendizado etc.?       V4002

2.        Não → siga 2

1.        Sim → passe ao 9 2.        Não → siga 3

4.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Na semana de ___ a___(semana de referência), ___ ajudou durante pelo menos 1 hora, sem receber 
pagamento, no trabalho remunerado de algum morador do domicílio ou de parente?       V4004

1.        Sim → passe ao 9 2.        Não → siga 4

1.        Sim → passe ao 9 2.        Não → siga 5

12

V40082

V40083

2.        Não → passe ao 71

V40081

Se quesito 8    de Ignorado:

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua

Se 1 = ignorado, siga 2.

Se 2 = ignorado, siga 3.

Se 3 = ignorado, siga 4.

Se 4 = ignorado, siga 5.

Se 5 = ignorado e 1     entrevista     4, passe ao 122. Se 5 = ignorado e entrevista  = 5, passe ao 99.≤≤

Se 6a = ignorado e 1     entrevista     4, passe ao 122. Se 6a = ignorado e entrevista  = 5, passe ao 99.≤≤

Se quesito 8 = Ignorado:
Se 1     entrevista     4, passe ao 122. Se entrevista  = 5, passe ao 99.≤≤

≠



10. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Qual era a ocupação (cargo ou função) que___tinha nesse trabalho?

11 (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Quais eram as principais tarefas ou atribuições que___ tinha nesse trabalho?

TRABALHO PRINCIPAL

Código
V4010 V40101Siga 11.

V4011

Siga 12.

13

12. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Nesse trabalho, ___era:       V4012

1.       Trabalhador doméstico → passe ao 24 e impute “Serviço doméstico remunerado” no quesito 13 e impute 2 na V40132A

3.       Empregado do setor privado → siga 13

7.1.       conta própria ou empregador → siga 13

2.       Militar do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia militar ou do corpo de bombeiros militar → siga 13. Se ENTREVISTA = 1, 
impute 1 no quesito 20.

7.       Trabalhador não remunerado em ajuda a membro do domicílio ou parente       V40121

4.       Empregado do setor público (inclusive empresas de economia mista) → siga 13. Se ENTREVISTA = 1, impute 1 no quesito 20.

7.2.       empregado   → siga 13

5.       Empregador

7.3.       trabalhador doméstico → impute ‘’Serviço doméstico remunerado’’ no quesito 13, impute 2 na V40132A e se entrevista = 1,    
passe ao 35, se 2 <= entrevista <= 5, passe ao 39.

Se 12 = ignorado e entrevista = 1, passe ao 35. Se 12 = ignorado e  2     entrevista      5, passe ao 39.

6.        Conta própria

ATENÇÃO: Lembre-se que empregadores têm pelo menos um empregado.

ATENÇÃO: Lembre-se que trabalhadores por  conta própria não têm empregados.

Siga 13.

Siga 13.

PESSOAS OCUPADAS

9. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Quantos trabalhos___na 
semana___a___(semana de referência)?

1.       Um

2.       Dois

3.       Três ou mais

Se 9 = ignorado, siga 10.
Se 9 = Um, siga 10.
Se 9 = Dois ou Três ou mais trabalhos, leia o texto:

As próximas perguntas são referentes ao trabalho principal, ou seja, 
aquele em que ___ normalmente trabalhava o maior número de horas.

Em caso de igualdade no número de horas normalmente trabalhadas:

Então o trabalho principal será aquele em que ___recebia normalmente 
maior rendimento mensal.

Em caso de igualdade também no rendimento mensal normalmente 
recebido:

Então o trabalho principal será aquele em que ___trabalhava há mais 
tempo, contando até o dia ___(último dia da semana de referência).

Siga 10.

V4009

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
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13. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) 

Se 12 = Militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado:
Qual era a principal atividade desse negócio/empresa do qual___recebia pagamento como empregado?

Se 12 = Conta própria ou empregador:
Qual era a principal atividade desse negócio/empresa que___ tinha?

Se 12 = Trabalhador não remunerado em ajuda conta própria, empregador ou empregado (7.1 ou 7.2):

Se 12 = Empregado do setor privado, conta própria ou empregador, passe ao 15.
Se 12 = Militar ou empregado do setor público, siga 14.
Se 12 = Trabalhador não remunerado em ajuda conta própria, empregador ou empregado (7.1 ou 7.2), passe ao 18.

Qual era a principal atividade desse negócio/empresa da pessoa do domicílio ou parente a quem ___ ajudava sem receber pagamento?

1.       Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, pesca ou aquicultura e atividades de apoio à agricultura, pecuária, silvicultura, 
exploração florestal, pesca ou aquicultura. 

2.       Outra atividade. 

Código
V4013 V40131

ATENÇÃO: Anote os principais produtos elaborados ou serviços prestados por esse negócio/empresa.

Exclusivo para o entrevistador
Qual é a seção da atividade?       V40132A

14. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Esse trabalho era na área:       V4014

1.       Federal 

2.       Estadual 

3.       Municipal

Passe ao 25.

15. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Na semana de___a___ (semana de referência), ___teve ajuda, nesse trabalho, de pelo menos um 
trabalhador não remunerado que era membro do domicílio ou parente?       V4015

16. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)
Na semana  de___a___(semana de referência), quantos empregados trabalhavam nesse negócio/empresa que ___ tinha?       V4016

1.1       1 a 5 trabalhadores não remunerados →           V401511

1.        Sim → Quantos?       V40151

1.       1 a 5 empregados →              V40161

2.        6 a 10 empregados →              V40162

3.       11 a 50 empregados →              V40163

4.       51 ou mais empregados

2.       Não

1.2       6 a 10 trabalhadores não remunerados →              V401512

1.3       11 ou mais trabalhadores não remunerados 

ATENÇÃO: Considere na contagem os empregados permanentes e os temporários.

Se 12 = Empregador, siga 16.
Se 12 = Conta própria, passe ao 17. 
Se 12 = Empregado do setor privado, passe ao 18. 

Siga 17.

17. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)
Na semana de ___ a ___ (semana de referência), ___tinha pelo menos um sócio que trabalhava nesse negócio/empresa?  V4017

1.       Sim   →    Quantos?       V40171

1.1       1 a 5 sócios →               V401711
2.       Não

Siga 18.

1.2       6 ou mais sócios             
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18. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Na semana de ___a___ (semana de referência), contando com ___, quantas pessoas trabalhavam nesse 
negócio/empresa?       V4018

1.       1 a 5 pessoas →              V40181

2.       6 a 10 pessoas →              V40182

3.       11 a 50 pessoas →              V40183

4.       51 ou mais

ATENÇÃO: Considere na contagem os empregadores ou conta própria, empregados e trabalhadores não remunerados.

Se entrevista = 1
Se 12 = Empregador ou conta própria, siga 19.
Se 12 = Empregado do setor privado, passe ao 20. 
Se 12 = Trabalhador Não Remunerado em ajuda conta própria, empregador ou empregado (7.1 ou 7.2), passe ao 20. 

15Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua

Se 2      entrevista     5:
Se 12 = Empregador ou conta própria, siga 19.
Se 12 = Empregado do setor privado, passe ao 25. 
Se 12 = Trabalhador Não Remunerado em ajuda conta própria, empregador ou empregado (7.1 ou 7.2), passe ao 39. 

≤ ≤

19.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Esse negócio/empresa era registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ?       V4019

1.       Sim 2.       Não

Se entrevista = 1, siga 20.
Se 2     entrevista      5, passe ao 32.≤ ≤

20. (SE ENTREVISTA = 1) Em que tipo de local funcionava esse negócio/empresa?       V4020

1.       Em loja, escritório, galpão etc. → siga 21. 

2.       Em fazenda, sítio, granja, chácara etc. →

3.       Não tinha um estabelecimento para funcionar → passe ao 22

Se 20 = ignorado e 12 = Empregado do setor privado, passe ao 25.
Se 20 = ignorado e 12 = Conta própria ou empregador, passe ao 30. 
Se 20 = ignorado e 12 = Trabalhador não remunerado em ajuda conta própria, empregador ou empregado (7.1 ou 7.2), passe ao 35.

Se 12 = Empregado do setor privado, passe ao 25.
Se 12 = Conta própria ou empregador, passe ao 30.
Se 12 = Trabalhador não remunerado em ajuda conta própria, empregador ou empregado 

(7.1 ou 7.2), passe ao 35.

21. (SE ENTREVISTA = 1) ___ exercia normalmente o trabalho em estabelecimento desse negócio/empresa?       V4021

1.       Sim → Se 12 = Empregado do setor privado, passe ao 25.

2.       Não → siga 22

Se 12 = Conta própria ou empregador, passe ao 30. 
Se 12 = Trabalhador não remunerado em ajuda conta própria, empregador ou empregado (7.1 ou 7.2), passe ao 35.

Se 21 = ignorado e 12 = Empregado do setor privado, passe ao 25.
Se 21 = ignorado e 12 = Conta própria ou empregador, passe ao 30. 
Se 21 = ignorado e 12 = Trabalhador não remunerado em ajuda conta-própria, empregador ou empregado (7.1 ou 7.2), passe ao 35.

22. (SE ENTREVISTA = 1) Então onde___ exercia normalmente esse trabalho?       V4022

1.       Em estabelecimento de outro negócio/empresa

2.       Em local designado pelo empregador, cliente ou freguês 6.       Em veículo automotor (táxi, ônibus, caminhão, automóvel, 
embarcação etc.)

3.       Em domicílio de empregador, patrão, sócio ou freguês 7.       Em via ou em área pública (rua, rio, manguezal, mata pública, 
praça, praia etc.)

4.       No domicílio de residência, em local exclusivo para o 
desempenho da atividade

8.       Em outro local, especifique: __________________       V40221

5.       No domicílio de residência, sem local exclusivo para o 
desempenho da atividade

Se 22 = 1, siga 23. Caso contrário:    

Se 12 = Empregado do setor privado, passe ao 25.  

Se 12 = Conta própria ou empregador, passe ao 30. 

Se 12 = Trabalhador não remunerado em ajuda conta própria, empregador ou empregado (7.1 ou 7.2), passe ao 35.
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23. (SE ENTREVISTA = 1) Qual era a atividade principal desse outro negócio/empresa onde ___ exercia o trabalho?

Se 12 = Empregado do setor privado, passe ao 25.

Se 12 = Conta própria ou empregador, passe ao 30. 

Se 12 = Trabalhador não remunerado em ajuda conta própria, empregador ou empregado (7.1 ou 7.2), passe ao 35.

Código
V4023

V40231

24. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) No período de___a___ (período de referência de 30 dias), ___ prestava serviço doméstico em mais de um 
domicílio?       V4024

1.       Sim 2.       Não

Passe ao 29.

25. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Nesse trabalho, ___era contratado como empregado temporário?   V4025

Se 25 = Sim:
Se 12 = Empregado do setor privado e seção da atividade  = Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, pesca ou aquicultura e 
atividades de apoio à agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, pesca ou aquicultura, siga 26.
Se 12 = Militar, passe ao 33. Caso contrário, passe ao 29.

Se 25 = Não:
Se 12 = Empregado do setor público, passe ao 28. 
Se 12 = Militar, passe ao 33. Caso contrário, passe ao 29.

Se 25 = Ignorado:
Se 12 = Empregado do setor privado, passe ao 29.
Se 12 = Militar, passe ao 33.
Se 12 = Empregado do setor público, passe ao 28.

1.       Sim 2.       Não

1.        Sim → passe ao 29 2.        Não → siga 27

Se 26 = ignorado, passe ao 29.

26.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Na semana de___ a ___ (semana de referência), ___era contratado (a) somente por pessoa responsável 
pelo negócio/empresa em que trabalhava?  V4026

1.        Sim 2.        Não 

Passe ao 29.

27.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Na semana de___ a ___ (semana de referência), ___era contratado (a) somente por intermediário 
(empresa empreiteira, empreiteiro, ‘’gato’’ etc.)?  V4027

1.        Sim → passe ao 33 2.        Não → siga 29

Se 28 = ignorado, passe ao 33.

28.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Nesse trabalho, ___era servidor público estatutário (federal, estadual ou municipal)?  V4028

1.        Sim → passe ao 33 2.        Não → siga 32

Se 29 = ignorado, passe ao 33.

29.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Nesse trabalho, ___tinha carteira de trabalho assinada? V4029

1.        Sim 2.        Não 

30.  (SE ENTREVISTA = 1) Nesse trabalho, ___era associado a cooperativa de trabalho ou produção, ou ainda, era membro de 

Se seção da atividade  = Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, pesca ou aquicultura e atividades de apoio à agricultura, 
pecuária, silvicultura, exploração florestal, pesca ou aquicultura, siga 31. Caso contrário, passe ao 32.
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31. (SE ENTREVISTA = 1) Nesse trabalho, ___era:   V4031      

1.       Proprietário (de bem móvel ou imóvel) 4.       Cessionário (que explora bem móvel 
ou imóvel cedido por outra pessoa)

2.       Arrendatário

3.       Parceiro (meeiro, terceiro etc.)

5.       Posseiro

6.       Outra condição, especifique: 
_______________________  V40311

Siga 32.

32. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) ___era contribuinte de instituto de previdência por esse trabalho?         V4032

1.       Sim 2.       Não

Siga 33.

33. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)       V4033

Se 12 = Trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado:

Qual era o rendimento bruto mensal que ___ recebia normalmente por esse trabalho?

Se 12 = Conta própria ou empregador: 

Qual era a retirada mensal que ___ fazia normalmente nesse trabalho?

Se quesito 33 = (1, 2 ou ignorado):

Se quesito 12 = Trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado, siga 33a. Caso contrário, 
passe ao 34.  

Se quesito 33 = 3, passe ao 34a.

ATENÇÃO: O quesito aceita a marcação múltipla para os itens 1 e 2.

1.       Valor em dinheiro       V40331 

Faixa de rendimento       V403321       (R$): 2.       Valor estimado dos produtos 
          ou mercadorias  V40332

3.       Somente em benefícios (aprendizado ou treinamento, alimentação, transporte, roupas, moradias etc.):       V40333

3.1       Pessoa recebendo somente em benefícios, exceto aprendizado 

3.2       Aprendiz ou estagiário recebendo em aprendizado e outros benefícios 

3.3       Aprendiz ou estagiário recebendo somente em aprendizado

,00       V403322   

V403331

Faixa de rendimento       V403311       (R$): ,00       V403312   

33a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) No mês de___(mês de referência), recebeu por esse trabalho rendimento de:       V4033A

1. 13°, 14° salário, etc?       V4033A1

2. Férias?       V4033A2  

3. Comissões?       V4033A3

4. Horas extras?       V4033A4

5. Bonificações e participação nos lucros?       V4033A5

1.       Sim

1.       Sim

1.       Sim

1.       Sim

1.       Sim

2.       Não

2.       Não

2.       Não

2.       Não

2.       Não

Siga 33b.
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33b. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) No mês de___(mês de referência)___teve por esse trabalho algum desconto por atraso, falta ou 

adiantamento de salário?       V4033B

Siga 34.

1.       Sim 2.       Não

34. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)  V4034 

Se 12 = Trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado e 33a = Não em todos os itens e 33b = 
Não:
Qual foi o rendimento bruto que ___ recebeu por esse trabalho, no mês de ___ (mês de referência)?

Se 12 = Trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado e 33a = Sim em pelo menos um dos 
itens e 33b = Não:
Qual foi o rendimento bruto, incluindo o(s) recebimento(s) adicional(ais) informado(s), que ___ recebeu por esse trabalho, no mês de ___ 
(mês de referência)?

Se 12 = Trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado e 33a = Não em todos os itens e 33b = 
Sim:
Qual foi o rendimento bruto, retirando o(s) desconto(s) informado(s), que ___ recebeu por esse trabalho, no mês de ___ (mês de 
referência)?

Se 12 = Trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado e 33a = Sim em pelo menos um dos 
itens e 33b = Sim:
Qual foi o rendimento bruto, incluindo o(s) recebimento(s) adicional(ais) e retirando o(s) desconto(s) informado(s), que ___ recebeu por esse 
trabalho, no mês de ___ (mês de referência)?

Se 12 = Conta própria ou empregador:
Qual foi a retirada que ___ fez nesse trabalho, no mês de ___ (mês de referência)?

ATENÇÃO: O quesito aceita a marcação múltipla para os itens 1 e 2.

1.       Valor em dinheiro       V40341 

Faixa de rendimento       V403421       (R$): 2.       Valor estimado dos produtos 
          ou mercadorias  V40342

,00       V403422   

Faixa de rendimento       V403411       (R$): ,00       V403412   

Se entrevista = 1
  Se quesito 12 = Trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado, siga 34a. Caso 
contrário, passe ao 35.

Se 2     entrevista      5
  Se quesito 12 = Trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado, siga 34a. Caso 
contrário, passe ao 39.

≤ ≤

34a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)       V4034A

(Se quesito 33 = 3): Recebeu por esse trabalho no mês de ___ (mês de referência):
(Se quesito 33 = 1 ou 2): Além desse rendimento bruto, recebeu por esse trabalho no mês de ___ (mês de referência):  

1.  Cartão ou tíquete transporte?       V4034A1

2.  Cartão ou tíquete alimentação e refeição?       V4034A2

1.       Sim

1.       Sim

2.       Não

2.       Não

 R$          V4034A11

 R$          V4034A21

Valor recebido

Se entrevista = 1, passe ao 35.

Se 2     entrevista      5, passe ao 39.≤ ≤

35. (SE ENTREVISTA = 1) A jornada normal desse trabalho estava totalmente compreendida no período de 5 horas da manhã às 10 horas 
da noite?       V4035

1.       Sim → passe ao 39 2.       Não → siga 36

Se 35 = ignorado, passe ao 39.

36. (SE ENTREVISTA = 1) A jornada normal desse trabalho estava totalmente compreendida no período noturno de 10 horas da noite às 
5 horas da manhã seguinte?        V4036

Siga 39

1.       Sim 2.       Não



40. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Até o dia ___ (último dia da semana de referência) fazia quanto tempo que ___estava nesse trabalho?       
V4040

1.       Menos de 1 mês 

2.       De 1 mês a menos de 1 ano  →               meses       V40401

3.       De 1 ano a menos de 2 anos  → 1 ano e              meses       V40402

4.       2 anos ou mais  →               anos       V40403 

Se 9 = ignorado, passe ao 63a.
Se 9 = Um, passe ao 63a.Se 9 = Dois, siga 41.
Se 9 = Três ou mais trabalhos, leia o texto:

39. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Quantas horas___trabalhava normalmente, por semana, nesse trabalho?

h       V4039

Se 5 = Sim, impute 0 na 39c e siga 40. Caso contrário, siga 39a.

39a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Na semana de___ a ___ (semana de referência), ___ trabalhou mais horas que as normalmente 
trabalhadas nesse trabalho?       V4039A

1.       Sim → passe ao 39c

39b. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Na semana de ___ a ___ (semana de referência), ___ trabalhou menos horas que as normalmente 
trabalhadas nesse trabalho por motivo de saúde, feriado, falta voluntária, atraso ou por outra razão?       V4039B

1.       Sim → siga 39c

39c. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Então, quantas horas ___ trabalhou efetivamente na semana de ___ a ___ (semana de referência) nesse 
trabalho? 

h       V4039C

Siga 40.

TRABALHO SECUNDÁRIO

Siga 42.

41. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Qual era a ocupação (cargo ou função) 
que ___tinha nesse trabalho secundário? 

V40411

Código
V4041

2.       Não → siga 39b

2.       Não → passe ao 40 e impute no quesito 39c as horas 
                      declaradas no quesito 39. 
                       Se quesito 39b = ignorado, siga 39c. 
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Se 39a = ignorado, siga 39b.

As próximas perguntas são referentes ao trabalho secundário, ou seja, aquele em que ___normalmente trabalhava o maior números de 
horas, sem considerar o trabalho principal
Em caso de igualdade no número de horas normalmente trabalhadas:
Então o trabalho secundário será aquele em que ___ recebia normalmente maior rendimento mensal, sem considerar  o trabalho principal.
Em caso de igualdade também no rendimento mensal normalmente recebido:
Então o trabalho secundário será aquele em que___trabalhava há mais tempo, contando até o dia ___ (último dia da semana de referência),
Sem considerar o trabalho principal.

Siga 40.

Siga 41.



42. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Quais eram as principais tarefas ou atribuições que ___ tinha nesse trabalho secundário?

V4042
Siga 43.

43. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Nesse trabalho secundário, ___era:       V4043

1.       Trabalhador doméstico → passe ao 48 e impute “Serviço doméstico remunerado” no quesito 44

2.       Militar do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia militar ou do corpo de bombeiros militar → siga 44

3.       Empregado do setor privado → siga 44

4.       Empregado do setor público (inclusive empresas de economia mista) → siga 44

5.       Empregador 

6.       Conta própria

7.1.       conta própria ou empregador → siga 44

7.2.       empregado  → siga 44

7.3.       trabalhador doméstico → impute ‘’Serviço 
doméstico remunerado ’’ no quesito 44 e, se entrevista = 1, 
passe ao 52, 

7.       Trabalhador não remunerado em ajuda a membro do domicílio ou parente       V40431

ATENÇÃO: Lembre-se que empregadores têm pelo menos um empregado.

ATENÇÃO: Lembre-se que trabalhadores por  conta própria não têm empregados.

siga 44

siga 44

44. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) 
Se 43 = Militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado:

Qual era a principal atividade desse negócio/empresa do qual ___recebia pagamento como empregado?

Se 43 = Conta própria ou empregador:

Qual era a principal atividade desse negócio/empresa que ___tinha?

Se 43 = Trabalhador não remunerado em ajuda conta própria, empregador ou empregado (7.1 ou 7.2):

Qual era a principal atividade desse negócio/empresa da pessoa do domicílio ou parente a quem___ ajudava sem receber pagamento?

Código
V4044

V40441

ATENÇÃO: Anote os principais produtos elaborados ou serviços prestados por esse negócio/empresa.
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Se 43 = ignorado e entrevista = 1, passe ao 52.
Se 43 = ignorado e 2     entrevista      5, passe ao 56.≤ ≤

Se entrevista = 1
Se 43 = Empregado do setor público ou militar, siga 45.
Se 43 = Conta própria ou empregador, passe ao 46. 
Se 43 = Empregado do setor privado, passe ao 48.
Se 43 = Trabalhador não remunerado em ajuda conta própria, empregador ou empregado (7.1 ou 7.2), passe ao 52. 

Se 2      entrevista     5:
Se 43 = Empregado do setor público ou militar, siga 45.
Se 43 = Empregado do setor privado, passe ao 48. 
Se 43 = Conta própria ou empregador, passe ao 46.
Se 43 = Trabalhador não remunerado em ajuda conta própria, empregador ou empregado (7.1 ou 7.2), passe ao 56. 

≤ ≤



45. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Esse trabalho secundário era na área:       V4045

1.       Federal 

2.       Estadual 

3.       Municipal 

Se 43 = Empregado do setor público, passe ao 47. 
Se 43 = Militar, passe ao 50. 

46. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)
Esse negócio/empresa era registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ?  V4046

Passe ao 49.

1.       Sim 2.       Não

46. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)
Esse negócio/empresa era registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ?  V4046

Passe ao 49.

1.       Sim 2.       Não

47. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)
Nesse trabalho secundário, ___era servidor 
público estatutário (federal, estadual ou 
municipal)?       V4047

48. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)
Nesse trabalho secundário, ___tinha carteira 
de trabalho assinada?       V4048

49. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) 
___ era contribuinte de instituto de 
previdência por esse trabalho secundário?       
V4049

1.       Sim → passe ao 50 1.       Sim → passe ao 50 1.       Sim

2.        Não → siga 48 2.        Não → siga 49 2.        Não

Siga 50.Se 47 = ignorado, passe ao 50. Se 48 = ignorado, passe ao 50.

50. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)       V4050

Se 43 = Trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado:

Qual era o rendimento bruto mensal que ___recebia normalmente por esse trabalho secundário?

Se 43 = Conta própria ou empregador:

Qual era a retirada mensal que ___fazia normalmente nesse trabalho secundário?

Se quesito 50 = (1, 2 ou ignorado):

Se quesito 43 = Trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado, siga 50a. Caso contrário, 
passe ao 51.  

Se quesito 50 = 3, passe ao 51a.

ATENÇÃO: O quesito aceita a marcação múltipla para os itens 1 e 2.

1.       Valor em dinheiro       V40501 

Faixa de rendimento       V405021       (R$): 2.       Valor estimado dos produtos 
          ou mercadorias  V40502

3.       Somente em benefícios (aprendizado ou treinamento, alimentação, transporte, roupas, moradias etc.):       V40503

3.1       Pessoa recebendo somente em benefícios, exceto aprendizado 

3.2       Aprendiz ou estagiário recebendo em aprendizado e outros benefícios 

3.3       Aprendiz ou estagiário recebendo somente em aprendizado

,00       V405022   

V405031

Faixa de rendimento       V405011      (R$): ,00       V405012   

50a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) No mês de ___(mês de referência), recebeu por esse trabalho secundário rendimento de:       V4050A

1. 13°, 14° salário, etc?       V4050A1

2. Férias?       V4050A2  

3. Comissões?       V4050A3

4. Horas extras?       V4050A4

1.       Sim

1.       Sim

1.       Sim

1.       Sim

2.       Não

2.       Não

2.       Não

2.       Não

Siga 50b.

5. Bonificações e participação nos lucros?       V4050A5 1.       Sim 2.       Não
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50b. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) No mês de ___(mês de referência)___teve por esse trabalho secundário algum desconto por atraso, falta 
ou adiantamento de salário?       V4050B

1.       Sim 2.       Não

Siga 51.

51. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)       V4051 

Se 43 = Trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado e 50a = Não em todos os itens e 50b = 
Não:
Qual foi o rendimento bruto que ___ recebeu por esse trabalho secundário, no mês de ___ (mês de referência)?

Se 43 = Trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado e 50a = Sim em pelo menos um dos 
itens e 50b = Não:
Qual foi o rendimento bruto, incluindo o(s) recebimento(s) adicional(ais) informado(s), que ___ recebeu por esse trabalho secundário, no 
mês de ___ (mês de referência)?

Se 43 = Trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado e 50a = Não em todos os itens e 50b = 
Sim:
Qual foi o rendimento bruto, retirando o(s) desconto(s) informado(s), que ___ recebeu por esse trabalho secundário, no mês de ___ (mês de 
referência)?

Se 43 = Trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado e 50a = Sim em pelo menos um dos 
itens e 50b = Sim:
Qual foi o rendimento bruto, incluindo o(s) recebimento(s) adicional(ais) e retirando o(s) desconto(s) informado(s), que ___ recebeu por 
esse trabalho secundário, no mês de ___ (mês de referência)?

Se 43 = Conta própria ou empregador:
Qual foi a retirada que ___ fez nesse trabalho secundário no mês de ___ (mês de referência)?

Se quesito 43 = Trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado, siga 51a. Caso contrário, 
passe ao 56.  

ATENÇÃO: O quesito aceita a marcação múltipla para os itens 1 e 2.

1.       Valor em dinheiro       V40511 

Faixa de rendimento       V405121       (R$): 2.       Valor estimado dos produtos 
          ou mercadorias  V40512

,00       V405122   

Faixa de rendimento       V405111      (R$): ,00       V405112   

Se entrevista = 1
Se quesito 43 = Trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado, siga 51a. Caso 
contrário, passe ao 52.

Se 2     entrevista      5
Se quesito 43 = Trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado, siga 51a. Caso 
contrário, passe ao 56.

≤ ≤

 51a (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) V4051A

(Se quesito 50 = 3): 
Recebeu por esse trabalho secundário no mês de___ (mês de referência):

(Se quesito 50 = 1 ou 2): 
Além desse rendimento bruto, recebeu por esse trabalho secundário no mês de___ (mês de referência):

1.  Cartão ou tíquete transporte?       V4051A1

2.  Cartão ou tíquete alimentação e refeição?       V4051A2

1.       Sim

1.       Sim

2.       Não

2.       Não

 R$          V4051A11

 R$          V4051A21

Valor recebido

Se entrevista = 1, passe ao 52.

Se 2     entrevista      5, passe ao 56.≤ ≤

52. (SE ENTREVISTA = 1) A jornada normal desse trabalho secundário estava totalmente compreendida no período de 5 horas da manhã 
às 10 horas da noite?       V4052

1.       Sim → passe ao 56 2.       Sim → siga 53

Siga 52 = ignorado, passe ao 56.



OUTROS TRABALHOS

57. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Na semana de___a___ (semana 
de referência), ___era contribuinte de instituto de previdência por 
esse(s) outro(s) trabalho(s)?       V4057

1.       Sim

2.       Não

Siga 58.

 

AGENDA 
CONSULTÓRIO:
11:00 h
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53. (SE ENTREVISTA = 1) A jornada normal desse trabalho secundário estava totalmente compreendida no período noturno de 10 horas 
da noite às 5 horas da manhã seguinte?       V4053

Passe ao 56.

1.       Sim 2.        Não 

56. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Quantas horas ___trabalhava normalmente, por semana, nesse trabalho secundário?

Se 9 = Dois:
Se 5 = Sim, impute 0 (zero) na 56c e siga 63a. Caso contrário, siga 56a.

Se 9 = Três ou mais:
Se 5 = Sim, impute 0 (zero) na 56c e siga 57. Caso contrário, siga 56a.

h       V4056

56a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Na semana de___a___ (semana de referência), ___trabalhou mais horas que as normalmente 
trabalhadas nesse trabalho secundário?       V4056A

1.       Sim → passe ao 56c 2.        Não → siga 56b

Se 56a = ignorado, siga 56b.

56b. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Na semana de___a___ (semana de referência), ___trabalhou menos horas que as normalmente trabalhadas 
nesse trabalho secundário por motivo de saúde, feriado, falta voluntária, atraso ou por outra razão?       V4056B        

Se quesito 56b = Sim, siga 56c.
Se quesito 56b = Não e quesito 9 = Três ou mais trabalhos, passe ao quesito 57 e impute no quesito 56c as horas declaradas no quesito 
56a.
Se quesito 56b = Não e quesito 9 = Dois trabalhos, passe ao quesito 63a e impute no quesito 56c as horas declaradas no quesito 56a.
Se quesito 56b = ignorado, siga 56c.

1.       Sim 2.       Não

56c. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)
Então, quantas horas___trabalhou efetivamente na semana de ___a___  (semana de referência) nesse trabalho secundário? 

Se 9 = Dois trabalhos, passe ao 63a.

Se 9 = Três ou mais trabalhos, siga 57.

h       V4056C



58. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Qual era o rendimento bruto mensal (ou a retirada mensal) que ___recebia (fazia) normalmente nesse(s) 
outro(s) trabalho(s)?       V4058

4.       Não remunerado       V40584

Se 58 = Somente em benefícios ou não remunerado, passe ao 62. Caso contrário, siga 59.

ATENÇÃO: O quesito aceita a marcação múltipla para os itens 1 e 2.

1.       Valor em dinheiro       V40581 

Faixa de rendimento       V405821       (R$): 2.       Valor estimado dos produtos 
          ou mercadorias  V40582

3.       Somente em benefícios (aprendizado ou treinamento, alimentação, transporte, roupas, moradias etc.):       V40583

3.1       Pessoa recebendo somente em benefícios, exceto aprendizado 

3.2       Aprendiz ou estagiário recebendo em aprendizado e outros benefícios 

3.3       Aprendiz ou estagiário recebendo somente em aprendizado

,00       V405822   

V405831

Faixa de rendimento       V405811      (R$): ,00       V405812   

59. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Qual foi o rendimento bruto (ou a retirada) que___ recebeu (fez) nesse(s) outro(s) trabalho(s), no mês de___ 
(mês de referência)? V4059

ATENÇÃO: O quesito aceita a marcação múltipla para os itens 1 e 2.

1.       Valor em dinheiro       V40591 

Faixa de rendimento       V405921       (R$): 2.       Valor estimado dos produtos 
          ou mercadorias  V40592

,00       V405922   

Faixa de rendimento       V405911      (R$): ,00       V405912   

Siga 62.

62. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Quantas horas ___trabalhava normalmente, por semana, nesse(s) outro(s) trabalho(s)? 

h       

62a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Na semana de___a___ (semana de referência), ___trabalhou mais horas que as normalmente trabalhadas 
nesse(s) outro(s) trabalho(s)?       V4062A

1.       Sim → passe ao 62c 2.       Sim → siga 62b

62b. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Na semana de___a___ (semana de referência), ___ trabalhou menos horas que as normalmente 
trabalhadas nesse(s) outro(s) trabalho(s) por motivo de saúde, feriado, falta voluntária, atraso ou por outra razão? V4062B

1.       Sim → siga 62c 2.       Não → passe ao 63a e impute no quesito 62c as horas 
declaradas no quesito 62

62c. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Então, quantas horas___trabalhou efetivamente na semana de___a___(semana de referência) nesse(s) 
outro(s) trabalho(s)? 

Siga 63a.

h       

     V4062

Se 5 = Sim, impute 0(zero) na 62c e siga 63a. Caso contrário siga 62a.

     V4062C
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Se 62a = ignorado, siga 62b.

Se 62b = ignorado, siga 62c.



SUBOCUPAÇÃO E PROCURA DE OUTRO TRABALHO

65a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Como ___gostaria de trabalhar mais horas?       V4065A

1.       Substituindo o(ao menos um dos) trabalho(s) que tinha por outro, com mais horas       V4065A1

2.       Em trabalho adicional ao(s) que tinha       V4065A2

3.       Aumentando o número de horas do(s) trabalho(s) que tinha       V4065A3

Siga 66.

ATENÇÃO: O quesito aceita a marcação múltipla para os itens 1, 2 e 3.

66. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Quantas horas a mais, por semana, ___ poderia trabalhar, no período de ___a___(período de 30 dias 
contados a partir do primeiro dia da semana de referência)?

Siga 67.

h       

67. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) 
No período de___a___ (período de referência de 30 dias), ___ tomou alguma providência para conseguir outro trabalho, seja um emprego 
ou um negócio próprio?       V4067

1.       Sim → siga 68a 2.       Não → passe ao 99

63a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) ___gostaria de trabalhar mais 
horas do que as___. (soma das horas declaradas nos quesitos 
39, 56 e 62) que normalmente trabalhava no(s) trabalho(s) que 
tinha na semana de___a___ (semana de referência)?       
V4063A

1.       Sim → siga 64a

2.       Não → passe ao 67

64a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) No período de___a___ (período 
de  30  dias  contados  a  partir  do  primeiro  dia  da  semana  de 
referência),  ___estaria  disponível  para  trabalhar  mais  do  que 
as___ (soma das horas declaradas nos quesitos 39, 56 e 62) que 
normalmente trabalhava no(s) trabalho(s) que tinha na semana 
de___a___ (semana de referência)?       V4064A

1.       Sim → siga 65a

2.       Não → passe ao 67

      V4066

 

CURRICULUM 
VITAE 
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Se ignorado, passe ao 67.

Se ignorado, passe ao 67.

Se entrevista = 1
Se quesito 67 = Sim, siga 68a.
Se quesito 67 = Não ou quesito 67 = ignorado, passe ao 97.

Se 2     entrevista      4
Se quesito 67 = Sim, siga 68a.
Se quesito 67 = Não ou quesito 67 = ignorado, passe ao 122.

Se entrevista = 5
Se quesito 67 = Sim, siga 68a.
Se quesito 67 = Não ou quesito 67 = ignorado, passe ao 99.

≤ ≤



68a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) No período de ___a___ (período de 
referência de 30 dias), qual foi a principal providência que___ 
tomou para conseguir outro trabalho?       V4068A

1.       Entrou em contato com empregador (pessoalmente, por 
telefone, por e-mail ou pelo portal da empresa, inclusive 
enviando currículo) → siga 69

5.       Fez ou inscreveu-se em concurso → siga 69

7.       Tomou medida para iniciar o próprio negócio (recursos 
financeiros, local para instalação, equipamentos, legalização 
etc.) → siga 69

2.       Colocou ou respondeu anúncio de trabalho em jornal ou 
revista → siga 69

6.       Consultou parente, amigo ou colega → siga 69

4.       Consultou ou inscreveu-se em agência de emprego 
municipal, estadual ou no Sistema Nacional de Emprego 
(SINE) → siga 69 

8.       Tomou outra providência, especifique: _________________ 
→ siga 69      

9.       Não tomou providência efetiva → passe ao 70

 V4068A1

70. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Se conseguisse outro trabalho, ___poderia começar a trabalhar no período de ___a___ (período de 30 dias 
contados a partir do primeiro dia da semana de referência)?       V4070

1.       Sim 2.       Não

69. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Qual foi o principal motivo que levou 
___a procurar outro trabalho no período de___a___ (período 
de referência de 30 dias)?       V4069

1.       Achava que seria dispensado ou que o negócio/empresa 
seria fechado

5.       Melhorar suas condições de bem-estar (menos desgaste 
físico, melhores relações de trabalho, menos tempo de 
transporte etc.) 

3.       Ter o seu próprio negócio/empresa

7.       Trabalhar menor número de horas, mesmo com redução de 
rendimentos

2.       Ter um trabalho com garantias trabalhistas ou com maior 
estabilidade

6.       Aumentar os rendimentos

8.       Outro motivo, especifique: _____________________        V40691

PESSOAS NÃO OCUPADAS

3.       Consultou ou inscreveu-se em agência de emprego privada ou 
sindicato → siga 69

4.       Conseguir um trabalho de acordo com a sua experiência 
profissional e/o formação

71. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) No período de___a___ 
(período de referência de 30 dias), ___ tomou alguma 
providência para conseguir trabalho, seja um emprego 
ou um negócio próprio?       V4071

1.       Sim → siga 72a

2.       Não → passe ao 73

 Enviar 
curriculum via 
WhatsApp 

26Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua

Se quesito 68a = ignorado, siga 69.

Se 71 = ignorado e entrevista = 1
      Se 5 = Sim, passe ao 97. Caso contrário, passe ao 80.

Se 71 = ignorado e 2     entrevista      4
      Se 5 = Sim, passe ao 122. Caso contrário, passe ao 82.

Se 71 = ignorado e entrevista = 5
      Se 5 = Sim, passe ao 99. Caso contrário, passe ao 82.

≤ ≤

Siga 70.

Se entrevista = 1, passe ao 97.
Se 2     entrevista      4, passe ao 122.
Se entrevista = 5, passe ao 99.

≤ ≤



72a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) No período de___a___ (período de referência de 30 dias), qual foi a principal providência que___ tomou 
para conseguir trabalho?       V4072A

1.       Entrou em contato com empregador (pessoalmente, por telefone, por e-mail ou pelo portal da empresa, inclusive enviando currículo) 
→ passe ao 76

5.       Fez ou inscreveu-se em concurso → passe ao 76

3.       Consultou ou inscreveu-se em agência de emprego privada ou sindicato → passe ao 76

7.       Tomou medida para iniciar o próprio negócio (recursos financeiros, local para instalação, equipamentos, legalização etc.) → passe ao 
76

2.       Colocou ou respondeu anúncio de trabalho em jornal ou revista → passe ao 76

6.       Consultou parente, amigo ou colega → passe ao 76

4.       Consultou ou inscreveu-se em agência de emprego municipal, estadual ou no Sistema Nacional de Emprego (SINE) → passe ao 76

8.       Tomou outra providência, especifique: ______________ → passe ao 76       

9.       Não tomou providência efetiva → siga 73

   V4072A1
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Se 72a = ignorado e entrevista = 1
      Se 5 = Sim, passe ao 97. Caso contrário, passe ao 80.

Se 72a = ignorado e 2     entrevista      4
      Se 5 = Sim, passe ao 122. Caso contrário, passe ao 82.

Se 72a = ignorado e entrevista = 5
      Se 5 = Sim, passe ao 99. Caso contrário, passe ao 82.

≤ ≤

73. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Embora não tenha tomado providência para conseguir trabalho, gostaria de ter trabalhado na semana 
de___a___ (semana de referência)?       V4073

1.       Sim → siga 74a 2.       Não → passe ao 78a

Se 73 = ignorado e entrevista = 1
      Se 5 = Sim, passe ao 97. Caso contrário, passe ao 80.

Se 73 = ignorado e 2     entrevista      4
      Se 5 = Sim, passe ao 122. Caso contrário, passe ao 82.

Se 73 = ignorado e entrevista = 5
      Se 5 = Sim, passe ao 99. Caso contrário, passe ao 82.

≤ ≤

74a.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Qual foi o principal motivo de ___ não ter tomado providência para conseguir trabalho no período de ___ a 
___ (período de referência de 30 dias)?       V4074A

1.       Conseguiu proposta de trabalho para começar após a semana
          de referência → passe ao 75a

6.       Não havia trabalho na localidade → siga 75

5.       Não conseguia trabalho por ser considerado muito jovem ou 
muito idoso → siga 75

10.      Outro motivo, especifique: _______________________  →       

3.       Não conseguia trabalho adequado → siga 75
8.       Estava estudando (em curso de qualquer tipo ou por conta 

própria) → passe ao 77

2.       Estava aguardando resposta de medida tomada para 
conseguir trabalho → passe ao 77

7.       Tinha que cuidar dos afazeres domésticos, do(s) filho(s) ou de 
outro(s) parente(s) → passe ao 77

4.       Não tinha experiência profissional ou qualificação → siga 75 9.       Por problema de saúde ou gravidez → passe ao 77

   V4074A1

Se 74a = ignorado, passe ao 77.

75a (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Quando tempo depois de __/__/__ (último dia da semana de referência) ___irá começar esse trabalho que 
conseguiu?       V4075A

1.       Menos de 1 mês → (siga 76)

2.       De 1 mês a menos de 1 ano →              meses (Se 01, 02 ou 03, siga 76. Caso contrário, passe ao 77)       

3.       1 ano ou mais → (passe ao 77) 

   V4075A1

Se 75a = ignorado, passe ao 77.
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Siga 77.

76. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Até o dia ___ (último dia da semana de referência), fazia quanto tempo que___estava sem qualquer 
trabalho e tentando conseguir trabalho?       V4076

1.       Menos de 1 mês 

2.       De 1 mês a menos de 1 ano  →               meses       

3.       De 1 ano a menos de 2 anos  → 1 ano e              meses       

4.       2 anos ou mais  →               anos       

ATENÇÃO: O tempo de procura deve ser contínuo. Se a pessoa teve qualquer trabalho ou parou de procurar por 2 semanas ou 
mais, comece a contar a partir da data que reiniciou a procura.

   V40763

   V40762

   V40761

77. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Se tivesse conseguido um trabalho ___ poderia ter começado a trabalhar na semana de ___ a ___ (semana 
de referência)?       V4077

1.       Sim → passe ao 79 2.       Não → siga 78a

Se 77 = ignorado e entrevista = 1
      Se 5 = Sim, passe ao 97. Caso contrário, passe ao 80.

Se 77 = ignorado e 2     entrevista      4
      Se 5 = Sim, passe ao 122. Caso contrário, passe ao 82.

Se 77 = ignorado e entrevista = 5
      Se 5 = Sim, passe ao 99. Caso contrário, passe ao 82.

≤ ≤

78a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5)       V4078A

(Se quesito 71 = Não e quesito 73 = Não)

Qual foi o principal motivo para ___ não querer trabalhar na semana de___ a ___ (semana de referência)?

(Se quesito 71 = Não e quesito 73 = Sim e quesito 77 = Não) ou (Se quesito 71 = Sim e quesito 77 = Não)

Qual foi o principal motivo para ___ não poder começar a trabalhar na semana de___ a ___ (semana de referência)?

1.       Tinha que cuidar dos afazeres domésticos, do(s) filho(s) ou de outro(s) parente(s) 

3.       Por problema de saúde ou gravidez 

5.       Por não querer trabalhar

2.       Estava estudando (em curso de qualquer tipo ou por conta própria)

4.       Por ser muito jovem ou muito idoso para trabalhar

6.       Por outro motivo, especifique: _______________________          V4078A1

Se entrevista = 1
      Se 5 = Sim, passe ao 97. Caso contrário, passe ao 80.

Se 2     entrevista      4
      Se 5 = Sim, passe ao 122. Caso contrário, passe ao 82.

Se entrevista = 5
      Se 5 = Sim, passe ao 99. Caso contrário, passe ao 82.

≤ ≤

79. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Se conseguisse um trabalho, quantas horas, por semana, ___poderia trabalhar? 

h       

      V4079
Se entrevista = 1
      Se 5 = Sim, passe ao 97. Caso contrário, passe ao 80.

Se 2     entrevista      4
      Se 5 = Sim, passe ao 122. Caso contrário, passe ao 82.

Se entrevista = 5
      Se 5 = Sim, passe ao 99. Caso contrário, passe ao 82.

≤ ≤



81. (SE ENTREVISTA = 1) Alguma vez na vida, ___ ajudou, sem receber pagamento, no trabalho remunerado de algum membro do 
domicílio ou parente?       V4081     

82a. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) No período de ___ a ___ (período de referência de 84 dias), ___ trabalhou, por pelo menos 1 hora?       
V4082A

1.       Sim → siga 82

1.       Sim

2.       Não → passe ao 122 e impute 2 no quesito 82                                             

2.       Não

Siga 94

94. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Por que motivo ___ saiu desse último trabalho?       V4094

1.       Pediu ao empregador para sair, com ou sem acordo 4.        O negócio/empresa que tinha fechou ou saiu do mercado 

2.       Foi dispensado pelo empregador 5.       Fim do contrato temporário 

3.       Aposentou-se 6.       Outro motivo, especifique _____________________         V40941

PESSOAS OCUPADAS E PESSOAS NÃO OCUPADAS QUE, ANTERIORMENTE, TIVERAM TRABALHO

98. (SE ENTREVISTA = 1)
Com que idade ___ começou a trabalhar?

Passe ao 122. 

h       V4098

Idade

82. (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) No período de ___ a ___ (período de referência de 358 dias), ___ trabalhou, por pelo menos 1 hora?       
V4082    
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1.       Sim 2.       Não                                  

80. (SE ENTREVISTA = 1) Alguma vez na vida, ___ teve algum trabalho pelo qual ganhava dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios?       
V4080     

1.       Sim → passe ao 82 2.       Não → siga 81

Se 80 = ignorado, siga 81.

Se 81 = ignorado, passe ao 122 

Se entrevista = 1
      Se quesito 82 = Sim, siga 82a.
      Se (quesito 80 = Sim ou quesito 81 = Sim) e (quesito 82 = Não ou quesito 82 = ignorado), passe ao 97.

Se 2     entrevista      4
      Se quesito 82 = Sim, siga 82a.
      Se quesito 82 = Não ou quesito 82 = ignorado, passe ao 122.

Se entrevista = 5
      Se quesito 82 = Sim, siga 82a.
      Se quesito 82 = Não ou quesito 82 = ignorado, passe ao 99.

≤ ≤

Se entrevista = 1, siga 97.
Se 2     entrevista      4, passe ao 122. 
Se entrevista = 5, passe ao 99. 

≤ ≤

97. (SE ENTREVISTA = 1)
Na semana de ___ a ___  (semana de referência), ___ era associado a algum sindicato?       V4097 

Siga 98.

1.       Sim 2.       Não



CAMPO DE OBSERVAÇÕES
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• 1 

PNAD Contínua 
Outras Formas de Trabalho 



OUTRAS FORMAS DE TRABALHO

PRODUÇÃO PARA O PRÓPRIO CONSUMO E CONSTRUÇÃO PARA O PRÓPRIO USO

101. (SE ENTREVISTA = 5) Qual foi a principal atividade que ___ exerceu na semana de ___ a___ (semana de referência)?

V4101 V41011
Código

Siga 102.

102. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de ___ a ___ (semana de referência), ___ exerceu atividades na produção de carvão, corte ou 
coleta de lenha, coleta de água, extração de sementes, de ervas, de areia, argila ou outro material destinado somente ao próprio uso das 
pessoas moradoras do domicílio ou de parente?       V4102

1.       Sim → siga 103 2.       Não → passe ao 105

103. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de ___ a ___ (semana de referência), quantas horas___ dedicou efetivamente a todas essas 
atividades?

Siga 104.

h       V4103

104. (SE ENTREVISTA = 5) Qual foi a principal atividade que ___ exerceu na semana de ___a___ (semana de referência)?

V4104 V41041
Código

Siga 105.

105. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de ___a___ (semana de referência), ___exerceu atividades na fabricação de roupas, tricô, crochê, 
bordado, cerâmicas, rede de pesca, alimentos ou bebidas alcóolicas, produtos medicinais ou outros produtos destinados somente ao próprio 
uso das pessoas do domicílio ou de parente?       V4105

1.       Sim → siga 106 2.       Não → passe ao 108

99. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de ___ a ___ (semana de 
referência), ___ exerceu atividades em cultivo, pesca, caça ou 
criação de animais destinadas somente à alimentação das pessoas 
moradoras do domicílio ou de parente?       V4099       

1.       Sim → siga 100

2.       Não → passe ao 102

100. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de ___ a ___ (semana de 
referência), quantas horas ___ dedicou efetivamente a todas essas 
atividades?

Siga 101.

      V4100
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Se 99 = ignorado, passe ao 102.

Siga 101.

Se 102 = ignorado, passe ao 105.

Se 105 = ignorado, passe ao 108.



107. (SE ENTREVISTA = 5)  Qual foi a principal atividade que ___exerceu na semana de ___a___ (semana de referência)?

110. (SE ENTREVISTA = 5) Qual foi a principal atividade que ___exerceu na semana de ___a___ (semana de referência)?

V4107

V4110

V41071

V41101

Código

Código

Siga 108.

106. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de___a___ (semana de referência), quantas horas ___ dedicou efetivamente a todas essas 
atividades? 

Siga 107.

h       V4106

108. (SE ENTREVISTA = 5)  Na semana de___a___ (semana de referência), ___exerceu atividades de construção de casa, cômodo, 
muro, telhado, forno ou churrasqueira, cerca, estrada, abrigo para animais ou outras obras destinadas somente ao próprio uso das pessoas 
moradoras do domicílio ou de parente?       V4108

1.       Sim → siga 109 2.       Não → passe ao 111

109. (SE ENTREVISTA = 5)  Na semana de___a___ (semana de referência), quantas horas ___ dedicou efetivamente a todas essas 
atividades? 

h       V4109

Siga 110.

TRABALHO VOLUNTÁRIO

111. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de___a___ (semana de referência), ___trabalhou, durante pelo menos uma hora, voluntariamente 
e sem remuneração para:       V4111

1. congregação religiosa, sindicato, 
condomínio, partido político, escola, 
hospital, asilo?       V41111

4. conservação do meio ambiente ou de 
proteção aos animais?       V41114

3. moradores de uma comunidade ou 
localidade (limpando, dando aulas, 
participando de mutirão, organizando festas 
ou outros eventos etc.)?       V41113

5. pessoas que não eram parentes e não 
moravam neste domicílio, realizando 
tarefas domésticas ou de cuidados de 
crianças, idosos, enfermos ou pessoas com 
necessidades especiais?       V41115

 2.       Não

 2.       Não

 2.       Não

 2.       Não

 2.       Não

 1.       Sim

 1.       Sim

 1.       Sim

 1.       Sim

 1.       Sim

2. associação de moradores, associação 
esportiva, ONG, grupo de apoio ou outra 
organização?       V41112

6. para pessoas que não eram parentes e 
não moravam neste domicílio, realizando 
serviços profissionais (de eletricista, 
pedreiro, advogado, contador, professor 
etc.)?       V41116

 2.       Não 1.       Sim

7. outro tipo de trabalho voluntário   V41117
especifique?______________        2.       Não 1.       Sim     V411171

Se 111.1= Sim ou 111.2 = Sim ou 111.3 = Sim ou 111.4 = Sim ou 111.5 = Sim ou 111.6 = Sim ou 111.7 = Sim, siga 111a. Caso contrário, 
passe ao 117a (inclusive ignorado).
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Se 108 = ignorado, passe ao 111.

Se entrevista = 5, siga 111.



114. (SE ENTREVISTA = 5)  ___ exerceu essa tarefa para alguma empresa, organização ou instituição?       V4114

113. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de___a___ (semana de referência), qual foi a principal tarefa que ___exerceu? 

115. (SE ENTREVISTA = 5) Qual era a principal atividade da empresa, organização ou instituição para a (através da) qual___ exerceu essa 
tarefa?

V4113

V4115

V41131

V41151

Código

Código

Siga 117a.

 Se (111.1 = Sim ou 111.2 = Sim) e (111.3 = Não e 111.4 = Não e 111.5 = Não e 111.6 = Não e 111.7 = Não), passe ao 115 e impute 114 = 
Sim. Caso contrário, siga 114.

1.       Uma vez por mês

2.       Duas ou três vezes por mês

111a. (SE ENTREVISTA = 5) Com que frequência___costuma trabalhar voluntariamente sem remuneração? V4111A

3.       Quatro ou mais vezes por mês

4.       Eventualmente ou sem frequência definida

Siga 112.

112. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de___a___ (semana de referência), quantas horas ___ quantas horas trabalhou voluntariamente e 
sem remuneração? 

Siga 113.

h       V4112

1.       Sim → siga 115 2.       Não → passe ao 117a

CUIDADO DE PESSOAS

117a. (SE ENTREVISTA = 5)
Na semana de ___a___ (semana de referência), ___ realizou tarefas 
de cuidados de moradores deste domicílio que eram crianças, 
idosos, enfermos ou pessoas com necessidades especiais, tais 
como:       V4117A

1. Auxiliar nos cuidados pessoais 
(alimentar, vestir, pentear, dar remédio, dar 
banho, colocar para dormir)?       V4117A1

4. Monitorar ou fazer companhia dentro do 
domicílio?       V4117A4

3. Ler, jogar ou brincar?       V4117A3

5. Transportar ou acompanhar para escola, médico, exames, parque, praça, atividades sociais, culturais, esportivas 
ou religiosas?       V4117A5

 2.       Não

 2.       Não

 2.       Não

 2.       Não 2.       Não

 2.       Não

 1.       Sim

 1.       Sim

 1.       Sim

 1.       Sim 1.       Sim

 1.       Sim
2. Auxiliar em atividades educacionais?       
V4117A2

6. Outras tarefas de cuidados de moradores do domicílio?       V4117A6       
especifique_________________   4117A61  2.       Não 2.       Não 1.       Sim 1.       Sim

Se 117a.1= Sim ou 117a.2 = Sim ou 117a.3 = Sim ou 117a.4 = Sim ou 117a.5 = Sim ou 117a.6 = Sim, siga 117b. Caso contrário, passe ao 
119 (inclusive ignorado).
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Se 114 = ignorado, passe ao 117a.



AFAZERES DOMÉSTICOS

120. (SE ENTREVISTA = 5)  Na semana de___a___ (semana de 
referência), ___fez tarefas domésticas para o próprio domicílio, tais 
como:       V4120

1. Preparar ou servir alimentos, arrumar a 
mesa ou lavar as louças?       V41201

4. Limpar ou arrumar o domicílio, a 
garagem, o quintal ou o jardim?       V41204

5. Cuidar da organização do domicílio 
(pagar contas, contratar serviços, orientar 
empregados etc.)?       V41205

3. Fazer pequenos reparos ou manutenção 
do domicílio, do automóvel, de 
eletrodomésticos ou outros equipamentos?       
V41203

6. Fazer compras ou pesquisar preços de 
bens para o domicílio?       V41206

 2.       Não

 2.       Não

 2.       Não

 2.       Não

 2.       Não

 2.       Não

 1.       Sim

 1.       Sim

 1.       Sim

 1.       Sim

 1.       Sim

 1.       Sim
2. Cuidar da limpeza ou manutenção de 
roupas e sapatos?       V41202

8. Outras tarefas domésticas?       V41208
especifique_________________       

7. Cuidar dos animais domésticos?       V41207

 2.       Não

 2.       Não

 2.       Não

 2.       Não

 1.       Sim

 1.       Sim

 1.       Sim

 1.       Sim

119. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de ___ a ___ (semana de referência), ___ cuidou de parentes que não moravam neste domicílio e 
que precisavam de cuidados (crianças, idosos, enfermos ou pessoas com necessidades especiais)?       V4119

Siga 121a.

117b (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de ___ a___ (semana de referência), a qual(ais) morador(es) ___dedicou esse(s) cuidados? 

Morador 1       V411701

Morador 3       V411703

Morador 2       V411702

Morador 30       V411730

...

 2.       Não

 2.       Não

 2.       Não

 2.       Não

 1.       Sim

 1.       Sim

 1.       Sim

 1.       Sim

Siga 119.

1.       Sim 2.       Não

Siga 120.

1.       Sim 2.       Não

121a. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de___a___ (semana de referência), ___fez alguma tarefa doméstica em domicílio de parente?       
V4121A

Se 121a = Sim ou 117a.1 = Sim ou 117a.2 = Sim ou 117a.3 = Sim ou 117a.4 = Sim ou 117a.5 = Sim ou 117a.6 = Sim ou 119 = Sim ou 120.1 
= Sim ou 120.2 = Sim ou 120.3 = Sim ou 120.4 = Sim ou 120.5 = Sim ou 120.6 = Sim ou 120.7 = Sim ou 120.8 = Sim, siga 121b. 
Caso contrário, passe ao 122.

121b. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de___a___ (semana de referência), ___ qual foi o total de horas que dedicou às atividades de 
cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos?

h       V4121B

Obs1: Contar apenas uma vez o tempo em horas dedicado simultaneamente a mais de uma atividade.

     V412081

Exclusivo para o entrevistador:
122.  (SE 1 ≤ ENTREVISTA ≤ 5) Quem foi o informante da parte 4:    V4122

1.        A própria pessoa 2.        Outro morador . Qual? 

Encerre a parte.

V41221 3.        Pessoa não moradora

Siga 122.
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PARTE 5 - RENDIMENTOS DE OUTRAS FONTES

RENDIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS

1a. (ENTREVISTA = 1 ou ENTREVISTA = 5) ou (ENTREVISTA = V2002A e  
(ENTREVISTA = 2 ou ENTREVISTA = 3 ou ENTREVISTA = 4)
No mês de___ (mês de referência), ___recebeu rendimentos de Benefício Assistencial de 
Prestação Continuada – BPC-LOAS? V5001A

2a. (ENTREVISTA = 1 ou ENTREVISTA = 5) ou (ENTREVISTA = V2002A e  
(ENTREVISTA = 2 ou ENTREVISTA = 3 ou ENTREVISTA = 4) 
No mês de ___ (mês de referência), ___recebeu rendimentos de Programa Bolsa Família?       
V5002A

3a. (ENTREVISTA = 1 ou ENTREVISTA = 5) ou (ENTREVISTA = V2002A e  
(ENTREVISTA = 2 ou ENTREVISTA = 3 ou ENTREVISTA = 4)  
No mês de ___(mês de referência), ___recebeu rendimentos de outros programas sociais do 
governo?       V5003A

1.       Sim → (R$): 

1.       Sim → (R$): 

1.       Sim → (R$): 

2.       Não

2.       Não

2.       Não

,00       V5001A2   

,00       V5002A2   

,00       V5003A2   

Faixa:       V5001A1

Faixa:       V5002A1

Faixa:       V5003A1

Siga 2a.

Siga 3a.

Siga 4a.

OUTROS RENDIMENTOS

4a. (ENTREVISTA = 1 ou ENTREVISTA = 5) ou (ENTREVISTA = V2002A e  
(ENTREVISTA = 2 ou ENTREVISTA = 3 ou ENTREVISTA = 4) 
No mês de___ (mês de referência), ___recebeu rendimentos de aposentadoria ou pensão 
de instituto de previdência federal (INSS), estadual, municipal, ou do governo federal, 
estadual, municipal?       V5004A

5a. (ENTREVISTA = 1 ou ENTREVISTA = 5) ou (ENTREVISTA = V2002A e  
(ENTREVISTA = 2 ou ENTREVISTA = 3 ou ENTREVISTA = 4)  
No mês de___ (mês de referência), ___ recebeu rendimentos de seguro-desemprego, 
seguro-defeso?       V5005A

6a. (ENTREVISTA = 1 ou ENTREVISTA = 5) ou (ENTREVISTA = V2002A e  
(ENTREVISTA = 2 ou ENTREVISTA = 3 ou ENTREVISTA = 4) 
No mês de___ (mês de referência), ___ recebeu rendimentos de pensão alimentícia, doação 
ou mesada em dinheiro de pessoa que não morava no domicílio?       V5006A

1.       Sim → (R$): 

1.       Sim → (R$): 

1.       Sim → (R$): 

2.       Não

2.       Não

2.       Não

,00       V5004A2   

,00       V5005A2   

,00       V5006A2   

Faixa:       V5004A1

Faixa:       V5005A1

Faixa:       V5006A1

Siga 5a.

Siga 6a.

Siga 7a.
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7a. (ENTREVISTA = 1 ou ENTREVISTA = 5) ou (ENTREVISTA = V2002A e  (ENTREVISTA = 2 ou ENTREVISTA = 3 ou ENTREVISTA 
= 4)  No mês de___ (mês de referência), ___ recebeu rendimentos de aluguel ou arrendamento?       V5007A

8a. (ENTREVISTA = 1 ou ENTREVISTA = 5) ou (ENTREVISTA = V2002A e  (ENTREVISTA = 2 ou ENTREVISTA = 3 ou ENTREVISTA 
= 4) No mês de ___ (mês de referência), ___recebeu outros rendimentos (bolsa de estudos, rendimento de caderneta de poupança, 
aplicações financeiras, etc.)?       V5008A

1.       Sim → (R$): 

1.       Sim, (especifique) ___________→ (R$): 

2.       Não

2.       Não

,00       V5007A2   

,00       V5008A2   

Faixa:       V5007A1

Faixa:       V5008A1

Siga 8a.

Siga 9a.

Exclusivo para o entrevistador

9a. (ENTREVISTA = 1 ou ENTREVISTA = 5) ou (ENTREVISTA = V2002A e  (ENTREVISTA = 2 ou ENTREVISTA = 3 ou 
ENTREVISTA = 4) Quem foi o informante da parte 5? V5009A

1.       A própria pessoa

Encerre a entrevista.

 V5008A3

2.       Outro morador. Qual?                V5009A1 3.       Pessoa não moradora
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