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APRESENTAÇÃO 

Estas instruções complementares foram elaboradas com o objetivo 

de melhor. esclarecer certos itens dos formulá.rios PNAD-301, PNAD-l e PNAD-l.Ol.8 

e elimina,r erros que vêm ocorrendo no preenchimento do PNAD-301 e do PNAD-1. 

• As pesquisas dOllliciliares são levantamentoe por amostragem,, em 

que erros cametidos aio multiplicados pelo fator de expansão da amostra, provo

cando consideráveis distorções nos resul.tados da pesquisa. 

É importante portanto, que os responsáveis pel.o trabalho de cam

po da PNAD cumpram fielmente às instruções contidas i:ios manueJ.s e nÍió procurem 

solucionar com critérios pearsoaiã situac;ões que por t'Ugirem a regra, mio t'Qrwu 

ali consideradas. 

Q,uanto a essas situaçõesp o responsável pel.o trabalho - Entrevi!, 

tadorp Supervisor ou Coordena<l~r - :rará uma consulta ao GEPD, relatando suscin= 

tamente a situação encontrada, para que este Órgão após ca.racteriza•la e cl&as! 

ficá-la adequadamente, possa'. dar a orientaqão a seguir. 

Assim, todos aqueles que participam doa trel>alhos de campo cm 
PNAD deverão observar rigorosamente as instruções contidas nos manuais e mstaB 

instruções canplementares. 



INSTRUÇÕES COMPLFl-lENTARES 

A - FOLHA ESPECIAL DE REGISTRO DE DOMICÍLIOS (PNAD-301) 

Itens 9 e 10 

19) Os parentes do cônjuge feminino serao registrados como se tivessem o mesmo 

grau de parentesco com o cônjuge mascuJ.ino. O fato será descrito em "Obser 

vações". 

2\1) Uos domicÚ.ios particu.lares compostos de até cinco grupos (pessoas e/ou CO:!!,, 

junto de pessoas)p com ou sem qualquer relação de pe..rentesco ou subordina·~ 

çii'.o doméstica, entre si, será designada Ulllf.1 pessoa como chefe e as demais 

(parentes, pensionistas ou agregadas) serão registradas conf'orme a situação 

em relação ao chefe. 

~ ,, Os 'o:ipulantes0 cm qual.quer tir}O de emba.i:"ca;;oo: ~ os detidou. eom ou 

!Jem i;;eutcm;;e, definitiva .• serão C<"lns:l,cbr"d.os oomo ri!O:t';}J.it:.2'0:0 w1'2. U.A" se efJt:lvet'('H 

ll.usentes do dOJi.'JicÜio por perÍodo Efü~_su;ee;_rior a 6 E!~~:t.§!: 
Se o pe:dodo de ausência do domid' lo for ;SE:eer:!.or a_§ lllell~,@; mrn serao cunsir1e 

rados como moradores na U.Aº 

Itens 15 - Todas as vezes em 1,1.ue na UºA' houver U!ll IDOl'<i.dor casado e o cônjuge 

não fo-r toora.dorp o fato 1J;erá registrado em "Observações"º 

Itens 16b e 16c - Registre no item 16b somente o nClllle do município onde o !ll©~~

clor nasceu. Não registre nome de bai:n°09 distx·ito9 localidadl!l ou outrlcl, ~n:i= 

quer denominaçãoº 

Se o município em que a pessoa nasceu mudou de nome ou o 1ug!'U' passem a J,;!®lrten= 

cer a outro municÍpio9 registrar apenas o nome do novo mtu1icÍpio. 

No item 16c indaga-se a situação do lug!l!.X' na él!oca em que ®._;Qessoo nasceu e n&.o 

a situação atuuJ... 



Itens 17a, l'?b e 17c - Para as pessoas que frequentam o Curso de Alf'a.betização 

de Adultos, registrar "AA" no item 17a, traço (-) no l'?b e "N" no item 17c. P!;. 

ra as que concluíram o Curso, registrar "E" no item 17a, 1;ra.ço (-) no 17b e 

"N" no 17~. 

Para as pessoas que cursam o "Supletivo", ef'etuar os registros na f'orma indica 

da para o Curso Elementru-. citando o fato em "Observações". 

Para as pessoas que frequentBJ!l escolas que pa.ssarSJ!l a adotar o novo 

de ensino, siga os seguintes critérios: 

1) Cur1HM1 da l!:_ à 5!!:, série do prillleiro grau: 

sistema 

No j_tem 17a lançaremos "E"; no item l7b o "Último grau concluido6 ou l!,F se 

esti 1;r cem frequentando a l~ série; no 17c "N". 

2) Curt:'1!ll da Ó!_ à 8::_ série do primeiro grau: 

No iki11 l?a lança.remos "M-l."; no l.7b o "Últilllo grau concl.uido"; no 17 e "E". 

3) Cur:w1 1do o superior sob o sistema de créditos: 

No :it,:m.\ 17a registraremos "S"; no l.7b "(-)"; no 17c "M-2". 

4) Concl11fra.m o superior sob o sistema de créditos: 

No 1: 1• 17a registraremos "S"; no l.7b "(-)"; no 17c "S". 

Para n;1 · '~;os em que ocorrerem uma dessas situações, deverá. ser registrada. uma. 

expllc12~.;;;o em "Observações". 

Item :1.r2 ... Quando a. U.A. estiver localizada em prédio com. ca.ractedsticas na.o :r=. 
sidencl.1:tis e for constituÍda, no mÍnimô6 de um cômodo e um banheiro privativo, 

será coxrnider!l,da.: 

(a) ca.m.t, se o prédio tiver um só pavimento; 

(b ) a.pt\X't@mento, se o prédio ti ver dois ou mais pavimentos. 

O :fato, em ambos os casos, deve ser citado em "Observações". 

Item 21 - Se houver dois danic!lios em ums. casap sendo U111 deles a Unida.de da. A

mostra. 6 registre o nÚmero tota1 de cômodos que constitui a U.A., e não o total. 

de cômodos da casa. 
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Item 29b - Quando em periodo de chuvas torrenciais, inundações, desabamentos de 

barreiras, etc., a visita a U.A. for impraticável, registre no PNAD-301 como ra 

zao da não entrevista Outra Causa, especificando a causa de não ter podido atin 

giro domicÍlio da amostra (chuvas torrenciais, ou inundações, etc.). 

Item 32 - As unidades adicionais só serao registradas quando, além de estarem na 

mesma propriedade d.a U.A., estiverem situadas imediatamente após a mesma.,no sen 

tido do percurso feito pelo listador. 

OBSERVAÇÕES: 

l~) Ein 1973, em todos os PNAD-301 o ".N~ da Pesquisa" (item 28) será 3(três) e o 

"N? da FERD" (item 6) será sempre l. 

2~) Se durante as entrevistas for constatado que um domic!lio particul.ar foi 

transformado em coletivo, entreviste todos os moradore~ do mesmo. Se um co 

letivo foi transformado em domicilio particular~ consi~ere-o como U.A., is

to é, efetue as entrevistas de todos os moradores do domic!lio. 

(.ualquer das duas situações, deverá ser registrada em "Observações". 

!_) Quando houver unidades adicionais, o n9 de ordem de cada uma delas será i

gual ao n'? de ordem da U.A. di-, qual resultou, seguida da letra A, B, C6 etc., 

conforme seja a ~ 2!!:J 3!!:.o ••• , unidade adicional. As unidades adiciona.is 

não terão numeração auxiliar. 

4!_) A coluna "i" e os itens 18a, l8b e l8c, deverão permanecer em branco. 

5!) Para a pesquisa 3, não será feita cÓpia da FERD (PNAD-301). 
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B - QUESTION.'Ú{IO DE M.~0-DE-OBRA (Pr!AD-1) 

Item 5c - Registre o tempo da procura. Se houver interrupção, o tempo a regis

trar deverá ser contado a partir do reinicio da procura até o fim da semana de 

referência. 

Item 6~ - Investiga a ocupação da pessoa, ou seja o tipo de trabalho ou tarefa 

que ela executou durante a semana de referência.. Assim, a. resposta deverá ind_i 

car claramente o que a pessoa fez ou a natureza. das tarefas que executou. 

Nome da_ seção, local onde a pessoa tra.ba1ha, ou registros vagos, co

mo: c01~erciário, bancário, industriário, etc., não poderão ser utilizados como 

resposta. 

:Registre: motorista, caixa de banco, peão a.gr:ÍCola, traba.1ha.dor agrÍ-

cola, etc. 

Item 6b - Investiga a classe ou setor de atividade em que a pessoa executou o 

seu traba1ho durante a semana de referência. 

Registre exclusivamente o que a empresa onde a pessoa trabalha pro

duz, v.wde, ou que serviços presta, 

O name ou razão social da empresa não podem ser utiliza.dos. Exempli

ficando, os registros deverão'especificar: 

(a) cultura. de arroz, cultura de soja, etc., na exploração agrícola; 

(b) criação de bovinos, suínos, caprinos, equinos, etc.; na explora

ção pecuária; 

(c) o tipó de cultura agrícola e o tipo de gado, na exploração agro

pecuária; 

(d) o ramo do estabelecimento comercial (varejista ou atacadista de 

gêneros, roupas, calç~os, etc.), nas atividades comerciais; 

(e) o tipo de indústria (metalúrgica., farma.ceutica, etc), nas ativi~ 

dades industriais; 
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(f) o tipo de serviços prestados, nas atividades que envolvem pres

tação de serviços• 

Item 6c - Investiga a categoria de emprego da pessoa, isto é, se a pessoa é em

pregado particular ou pÚblico, empregador, conta prÓpria ou trabalhador fami

liar sem remuneraça.o. 

OBSERVAÇÕES: 

1) Se a pessoa tiver dois ou mais empregos ou negócios, descreva 

em 6a, 6b ~ 6c aquele em que a pessoa trabalhou o maior nÚme

ro de horas durante a semana de referência. Se trabalhou o 

mesmo número de horas nos diversos empregos ou negócios, re
gistre o ma.is antigo ou, se necessário, aquele que a pessoa. 

considera o mais importante. 

2) Para as pessoas que trabalham em empresas de economia mista, 

o registro será "empregad~ particular". 

3) Quando, em uma. propriedade, houver atividades agr:Ícolas e pe

cuárias e estas se equiva.1.em em importância, COI1$i~re-a "pr2, 

pried.a.d.e agropecuária". 

Item 6g - Investiga o salário do empregado. Quando este for mensal, o sl!Ü.Ário 

semanal será apurado. multiplicando-se o saJ.ário mensaJ. p0-r 7 e dividindo o "re
sultado por 30. 

EXEMPLO: Uma pessoa ganha Cr$ 3.000,00 (Três !1.1U cruzeiros) por mês. 

Seu se.lá.rio semanaJ. será: 

3. 000, 00 X 7 = 21.. 000 "" 700, 00 
30 30 

Item 6h - Produtos produzidos nas propriedades agrícolas (au pa.storis) 9 não são 
consideradas como outra renda (item 7), se utilizados para consumo prÓpTio. Ne_! 

ses ca.sos, o vaJ.or dos produtos deverá ser registrado somente em "Observações". 

Item 6g e 7~ " t;luando, depois de cU.versas tentativas, o Entrevistador não puden~ 

determinar quanto uma pessoa ganha, registre SI (Sem Informação) especificandq, 

na. linha prÓpria.9 se a pessoa ganha somente em dinheiro, ou parte em dinheiro e 

parte em bens. 
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Item 7 - Considera-se renda neste item, qualquer outro ganho normal da 

nao re~istrado nos itens 6g ou 6h. 

'ÃO CONSIDERE COMO RENDA Af3 SEGUINTES SlTUP.ÇÕES: 

pessoa 

· ) recebin:ento decorrente de venda esporádica de bens, como imóveis, 

automóveis, objetos usados e outros; 

(b) herança recebida (exclusive as quantias conferidas pelo uso:f'ruto 

de bens); 

(e) recebimento decorrente de apÓlices de seguro de vida, de aciden

tes, de capitalização, etc., exclusive as quantias recebidas peQ 

riodica:mente em decorrencias desses seguros (peCÚl.io mensal.); 

;.J) ganho de loteria ou de outros jogos de azar (excl.usive no caso de 

jogadores profissionais); 

(e) mesada recebida de morador do domicilio. 
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C - QUESTIONÁRIO SUPLEMENTAR DE MÃO-DE-OBRA E FECUNDIDADE (PNAD-1.01) 

l - A expressão "Encerre a entrevista" nos itens 2, 16 e 21, refere-se apenas 

às perguntas relatiiras a parte de VÃo-de-Obra do Questionário Suplementar. 

As perguntas referentes a Fecundidade serão feitas obrigatoriamente para. as 

mulheres de 15 anos e mais que tiveram filhos nascidos vivos nos Ú1timos d2_ 

ze meses, independente das respostas registradas para. aquelas mesmas pes

soas no PNAD-1.01. 

2 - Para as pessoas que durante a serna.n.a. d.e referêncià, estavam empregadas sem 

terem a carteira de trabalho assinada. ou eram emp!'egadores ou conl· prÓ

pria9 mas tiveram a carteira. assinada em empregos anteriores9 será assi~ 

da a quadrícula SIM no item 4. 

3 - A fim de melhor pesquisar a si tu.ação das pessoas que .;.ec.laram ter inicia. d o 

sua vida profissional como "Sem Remuneração"P aceite como l'f!$J?Osta ao item 

5 qual.quer .atividade não remunerada. que ocupasse 15 ou mai!l horas m~a. 

A veri:fica.Ção da verdadeira situação far-se-á9 ent: .0~timto9 cOJll o auxílio da 

resposta ao item 12, quando se poderá. identifica;~ ~u.elas pessoas qu@ ?'ea.l

mente eram membros da família sem ?'e!llUl'leri!.çoo. 

4 .. SP. a, pessoa estava em féri<W '"illi:ols.rea quW'l.d.o eQ!l'.;. · ::.iu a trlille,lhar cy; l/'O.ltou 

à. escola. para. prosseguir o CUX'!!I00 regiBtr@ "S;;c>· ·if.io reaposta iw item 6. 

5 - Se a pessoa estava em r®rilAB emcolares quando ieomeçou a trabalhm.· o havia 

concluído um curso (elementa.ru médio l'? cil!l.o, médio 2'? cicl.o au superior), 

a.ssina.le no item 7 a qua.dr!cu.la. correspondente a.o Clll'1ii!O conclttÍdo. 

EXEMPLO: Para. uma pessoa que começou a. trab~ quando concl.uiu o 

ginasi@l.1 assinàle a quadrÍcul.a 4. 

curso 

6 - Quando no item 16 surgirem situações que não Y;l@"r;idtlllm o p:reenchimen~ dos 

itens 14 e 15, lance no item 14 a mesma. si~.i~..O que f.i:>:!. registrad.R no item 

16 e taça t1Dl traço (-) no :item 15. 
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EXE1:PIO: Se quando Uina. pessoa. começou a trabalhar o seu pai era aposentado, 

assinale a quadricula 6 d.o item 16. 

Registre "aposentado" no item 14 e :faça um traço (-) no item 15. 

Se o pai estava morto, assinale a quadricula 7 {Outra), especi:fi

q_ue na linha correspondente "falecido". No item 14 escreva "fale

cido" e no item 15 traço (-). 

7 ~No item 21 só assinale a quadricula SIM se a atividade exercida pela pessoa 

na semana de referência estava direta.mente ligada ao Órgão de classe ao 

qual a pessoa pertencia • 

.. ~:~LO: Para uma pessoa filiada ao Sindicato dos MetalÚrgicos nao será 

registrada a quadr{cu1a SIM, se essa pessoa executava trabalho 

de pedreiro ou de pintor na semana de referência. 

8 - Na coluna (5) da parte da FeéUndidil.de não registre o cÓdigo de "n:.édico {a)" 

quando o atendimento do pa.rto tiver sido feito por parteira diplomada (cor

rija o manual de instrução). Quando o atendimento tiver sido feito por P&.!:_ 

teil ' diploma.da, ou niio, o cÓdigo deverá ser "2''. 
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EXEMPLOS DE NEGÓCIO 

l) Motorista de táxi que tem o aeu prÓprio carro e nele trabalha. 

2) Advogado que tem o seu escritório :partieular. 

3) Vendedor ambulante que possue licença. para. o comércio ambulante ou ~ 

~~capital. 

4) Pessoa que explora uma atividade agrÍcola com :fins lucrativos. 

5) Pessoa. que dá aulas em sua prÓpria casa ou em casa dos alunos, de 

continua. 

forma 

6) Costureira que possue seu atelier e costU:ra, de fo:rll1!il. cond.nua, pa:i:'ltl. tercei

ros. 

7) Soldadores (tunileiros). 

8) Afiadores de faca, tesoura, etc. 

1) Pessoa. que dirige tá.xi esporádicamente .. 

2) Pef130a. que dÁ aulas pl'"1"ti"''<:il.z.re3, não tli':udo entr<ete.nto •rn\,;,,.s: ,,u L•, 

ter de continuidade. 

3) Pessoa. que realiza qualquer tipo de ttabtlho onde que1° •iU«l ale <~i·· reça •••• 

(biscateiros) 

4) Pessoa. que faz esporadicamente, pequenos consertos de bc>Illbi.!iro, !J"drciro , 

l!!let:'.'icista., pintor, carpinteiro, ou qualquer outro tipo, a,;i l!leSir;.:1, :forma 

que os biscateiros. 

5) Peaaoa que ocasionalmente vende produtos agrlcolas. 

6) Serviço doméstico em diversos domidllos, sem contudo ter domicÍllo 

(por dia., por semana ou por mes). 
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7) Engraxates ambul.a.ntes. 

8) "C8.lllelots", 

9) Guardadores não legalizados de automóveis em via pública (em dia de jogo ou 

grandes concentrações esportivas, por exemplo). 

10) Pessoas que compram pequenas quantidades de mercadorias e procuram vende

las a parentes e amigos. 
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