
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL 

FUNDAÇÃO IBGE - DIRETORIA TifCNICA- SUPERINTENDINCIA DE ESTATiSTléAS PRIMÁRIAS 

GRUPO EXECUTIVO DE PESQUISAS DOMIOLIARES 

PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS 

PNAD -1.01 
SUPLEMENTO DE MÃO-DE-OBRA E FECUNDIDADE 

- LEI N.0 5.534, .de 14 de novembro de 1968 

Art .. 1. o Toda pessoa natural ou jurídica de direito p6.blico ou de direi
to privado que esteja sob a jurisdição da lei brasileira 6 obrigada a 
prestar as informações solicitadas pela Fundação mGE para a exe
cução do Plano Nacional de Estatistica. 
Parágrafo 6.nico - As informações prestadas terão caráter sigiloso, 
serão usadas exclusivamente para fins estatlsticos, e não poderão 
ser objeto de certidão, nem, em hipótese alguma, servirão de prova 
em processo administrativo, fiscal ou judicial, excetuado apenas no 
que resultar de infração a dispositivos desta lei. 
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TRANSCREVA DA FOLHA ESPECIAL DE REGISTRO DE DOMICÍLIO (PNAD - 301) 

a. Nú
mero 
da b. Si

pes- tuação 
quisa 
(28) (1) 

e. Código do Município 

(2) 

1 1 
h. Estado final da entrevista: 

d. Rotação 
e semana 

(3) 

1 1 

1 D Entrevista realizada --+ N.0 de ordem do informante _____ _ 

e. Número f. Número 
de controle de sêrie 

(4) (5) 

l 1 1 1 1 

Para uso da Repartição 

g.N.º 
Estado final da 

FERD da entrevista 

(6) 

D Sem entrevista~ Informante.-------------------------------------------------------------- Tipo da não entrevista ______ _ 

OBJETIVO 

Este Suplemento é destinado a complementar as informações do Questionário de Mão-de-Obra (PNAD-1) e da Folha 
Especial de Registro de Domicílio (PNAD-301). A parte referente à Mão-de-Obra deverá ser preenchida para todas as 
pessoas de 10 anos de idade e mais; a parte referente à Fecundidade se restringe às mulheres de 15 anos de idade e mais 
que tiveram filhos nascidos vivos nos doze últimos meses. 

CONCEITOS BÁSICOS 

Definição de emprego 

Existe emprego quando há acordo para a realização de um trabalho em base contínua, pelo qual se recebe uma compen
sação em dinheiro, em dinheiro e bens, ou somente em bens. 

Nota: Trabalhador Familiar sem remuneração é considerado como não tendo emprego. 

Considerando que a pesquisa abrange prioritariamente as características das pessoas que trabalham ou já tral>alharam, 
das que têm emprego mas não estão trabalhando e das que procuram trabalho, deverá ser observado que, para os obje
tivos da pesquisa, não são consideradas trabalhando as pessoas nas seguintes situações: 

a. trabalho não remunerado em propriedade agropecuária ou em atividade econômica familiar, quando totalize menos 
de 15 horas por semana; 

b. trabalho não remunerado, em auxílio a membro da família que é assalariado; 

c. trabalho não remunerado, para um morador do domicilio que não seja parente; 

d. trabalho voluntário realizado para entidade benefiéente; 

e. aplicação de capital, sem participação na direção ou operações do neg6cio. 

OBSERVAÇÕES 

1. A resposta ao item 2 s6 poderá ser SIM, se a pessoa trabalhou duas semanas consecutivas ou mais num mesmo 
emprego ou neg6cio; 

2. Os últimos 12 meses (item 18) devem ser contados a partir da data da entrevista; 

3. Não há identidade entre "Trabalhador Familiar Sem Remuneração", do PNAD-1, e o "Sem Remuneração" deste 
Suplemento, uma vez que aqui se trata da situação no primeiro trabalho, que poderá ser ou não a do atual ou mes
mo a da semana de referência. Além disso, o "Sem Remúneração" deste Suplemento abrange, também, as pessoas 
que trabalharam para não parentes. 

CONCEITUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE CLASSE 

Órgãos de Classe - É a entidade representativa de categorias profissionais ou econômicas idênticas, similares ou 
conexas, em determinado limite territorial. 

Associação profissional - É o 6rgão que reune facultativamente as pessoas ou representantes .. ..de categorias pro
fissionais ou econômicas idênticas, similares ou conexas, em determinado limite territorial, representando apenas seus 
associados. 

Sindicato - É o 6rgão de classe, reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, a que devem estar 
obrigatoriamente filiados os integrantes de determinadas categorias profissionais ou econômicas, idênticas, similares 
ou conexas, em âmbito municipal ou mais amplo, o qual representa, obrigatoriamente, todos os integrantes das 
citadas categorias. 



PREENCHA PARA CADA MORADOR DE 10 ANOS E MAIS 

PARA N.0 de NÚMERO 

PNAD -1.01 USO DA~ ordem na 
REPAR- FERD da pesquisa de controle de série 

SUPLEMENTO DE MÃO-DE-OBRA TIÇÃO 

E t 
20/21 

FECUNDIDADE 
1 

N.0 de ordem Nome da pessoa 

na FERD 

MÃO-DE-OBRA - SUPLEMENTO 

1. ______ trabalhou na semana passada em algum em- 22 11. 37 ______ era: 
prego, negócio, estabelecimento, ou participou de ati-

1 CJ Empregado 3 CJ Empregador (E) vidade econômica familiar com ou sem remuneração? 

1 LJSim 2LJNão 
particular (P) 

.j. .j. 2 D Empregado 4 CJ Conta própria 
Passe ao 4 Siga 2 público (G) (CP) 

2. ______ traoalhou anteriormente em um emprego, ne- 23 5 D Sem remunera-
g6cio, estabelecimento, ou participou de atividade ção (SR) 
econômica famillar com ou sem remuneração? 

Se "SR", siga 12 
1 O sim 2çNão Nos demais casos, passe ao 14 

.j. 
Siga 3 Encerre a entrevista 12. ______ começou a trabalhar para parente que era em- 38 

3. _____ .atualmente está 24-25 pregador ou conta própria e morador no domicfüo na-
quela época? 

1 c:::J Procurando 4 c:::J Tem emprego 
1 LJSim 9-Não 3 Y Não sabe trabalho? mas não está 2 

trabalhando? 1 
2 c:::J Freqüentando 1 

escola? 5 c:::J Outro? Passe ao 14 Siga 13 

3LJEm afazeres --------------------- 39 
domésticos? Especifique 13. - _. _ - - trabalhava sem remuneração para 

6 D Não pode tra-
1 CJ Aprender uma profissão? Siga 4 balhar? 

4. - ____ • tem(teve) carteira de trabalho assinada? 26 2 CJ Receber em troca alimento e/ou moradia? 

1 D Sim 2c=JNão 3 c::::J Outro?--------------------------------
Especifique 

Siga 5 Siga 14 

INFORMAÇÕES SOBRE o l.º TRABALHO INFORMAÇÕES SOBRE o PAI 

5. Com que idade ______ começou a traoalhar? 27-28 
14. Quando ______ começou a trabalhar, qual era a ocu- 40-41-42 

______ Anos CJ Não sabe 
pação do seu pai? 

Siga 6 
------------------------------------------------

6. ______ freqüentava escola, quando começou a traba- 29 
lhar? -------------------------------~----------------

Ç Sim l~Nãosabe c:::J Não sabe 

.j. Siga 15 
Siga 7 Passe ao 8 

43-44-45 15. A que classe de atividade correspondia o trabalho do 
7. Qual o curso que _____ .estava fazendo? seu pai? 

------------------------------------------------
------------------------------------------------

3c:::JE 4LJM1 5c=JM2 

6LJS 7 D Não sabe ------------------------------~-----------------

Siga 8 D Não sabe 

8. O que ______ fazia nesse 1.0 trabalho? 30-31-32 Siga 16 

16. O seu pai nessa época era? 46 ------------------------------------------------
------------------------------------------------ 1 D Empregado 6 c::J Aposentado 

Siga 9 
particular 

9. A que classe de atividade correspondeu esse 1. 0 traba- 33-34-35 2 D Empregado 

lho? J;>úblico 

------------------------------ ----------------- 3 D Empregador 7 c:::J Outra 

-----------------------·- ---------------------- 4 D Conta própria ---------------------Especifique 

Siga 10 sc:::Jsem remune- 8 D Não sabe 

36 ração 
10. ------recebia pagamento em dinheiro e/ou em bens 

nesse 1.0 trabalho? Siga 17 

lLJSim 2LJNão 3 c:::::J Não sabe (Se Não no item 1, Sim no item 2 e 4 no item 3 siga 17. 

Siga 11 Se Não no item 1 e Sim no item 2 encerre a entrevista.) 



PREENCHA PARA CADA MORADOR DE 10 ANOS E MAIS 

INFORMAÇÕES SOBRE O TRABALHO ATUAL 
20. Hã quanto tempo ______ trabalha nesta 'áltima ocupa- •-----• 

52-53-54-55 

47-48-49-50 ção? 
17. Há quanto tempo ______ trabalha neste emprego, ne- 1------1 

g6cio, estabelecimento ou participa de atividade eco-
nômica familiar com ou sem remuneração? 

------ Anos e ------ l\l[eses 

Se 12 meses ou mais passe ao 20 

Se menos de 12 meses siga 18 

------ Anos e ------ l\l[eses 

Siga 21 

56 
18. ______ mudou de emprego ou negócio nos 'áltimos 12 

meses? 

51 1-----1 21. ______ pertence a algum órgão de Classe? 

9 Sim 1 ÇJ Não 

Siga 19 Passe ao 20 

19. Por que motivo ______ mudou de emprego ou negócio? 

2 CJ Por falta de trabalho 

3 CJ Para trabalhar em lugar mais próximo à 
residência 

4 CJ Remuneração baixa 

5 CJ Outro _______________________________ _ 

Especifique 

Siga 20 

C]sim 
i 

Siga 22 

22. Qual é o Órgão de Classe? 

1çNão 

Encerre a entrevista 

CJ Sindicato------------------------------
Especifique 

---------------------------------------------
CJ Outro(s)--------------- ----------------

Especifique 

SOMENTE PARA MULHERES DE 15 ANOS E MAIS QUE TIVERAM FILHOS NASCIDOS VIVOS 

NOS úLTIMOS 12 MESES 

Qual a Qual o 
Quem 

d11ta de local do A criança Por que a A criança A criança Data do 
Sexo nascimento parto? 

atendeu ao foi regia- criança não foi foi batizada estã viva? falecimento da 
dos 

dos filhos? 
parto? trada? registrada? ou submetida criança 

filhos a outra 1-Sim 1-Sim 1-Não sabia 

1 - Estabele- (Passl: ao que era obri-
cerimõnia (Encerre a 

(1 = cimento de 8) gat6rio 
religiosa 

entrevista) 
(Registre 00 equivalente ? (Registre 00 

Nome dos filhos Hom~ saúde 1 - Médico (a) 2-Não 2 - Não existe para para 2-:Não 

2 = datas ignoradas) 2-Emdomi- (Siga 7) Cart6'rio (Siga 10) datas ignoradas) 

cílio 2-0utro 
3-Não sabe 3-0utro 

1-Sim 
Mulher) mo-

3-Não sabe 
3-0utro 

(Passe ao 
tivo 2-Não 

(Encerre a 3-Não sabe 
Dia Mês Ano 4-Não sabe 8) 4-Não sabe 3-Não sabe entrl!Vista) Dia Mês Ano 

(2) (3a) ~ (3c) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (lOa) (lOb) (lOc) 

(1) 57 58-59 6o-61 62-63 64 65 66 67 68 69 70-71 72-73 74-75 ------
---------------------- ---------- ------- ------- ------- ------------ ------------ ------------ ________ ., _____ ------------ ----·------- ------- ------- --·----

------------·--·------ ---------- ------- ------- ------- ------------ ------------ ------------ -------------- ------------ ------------ -·----- ------- --~----

---------------------- ---------- ------- ------- ------- ------------ ------------ ------------ -------------- ------------ ------------ ------- ------- -------

OBSERVAÇÕES: ______________________________________________ - _______________ - _ - - - ___ - - - - - -- _ - - - - - - - _ -- - -- -- - ----- --- ---- ------


