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APRESENTAÇÃO 

O presente Manual tem por objetivo servir de instrumento para a descentr! 

1ização do processamento das pesquisas estatisticas,· a nível das Delegacias Estaduais do 

IBGE. 

Concretamente, a descentralização planejada implica em transferir para as 

próprias Delegacias do IBGE, em cada Unidade da Federação, as atividades de processamento 

das informações por elas coletadas, hoje ainda realizadas central_izadamente na Sede. 

Com esta nova configuração pretende-se obter maior velocidade de produção 

e maior qualidade dos dados finais, valendo-se dos avanços tecnológicos recentes na ârea 

de processamento de dados, consubstanciados na difusão do emprego dos micro ·e minicomp~ 

tadores o que por si sõ torna desusada e antie.conõmi ca a centra 1 i zação até aqui vi ge~ 

te. 

Além do objetivo mais imediato de adequar o IBGE ã velocidade de inform! 

ção exigi da nos tempos atuais e assegurar maior qualidade dos dados, o projeto traz emb~ 

,tida a possibilidade de maior flexibilidade no atendimento das demandas locais, o que, 

por certo, aos poucos ira se acentuando no futuro próximo~ 

Implicitamente, um dos desdobramentos mais importantes do projeto de de! 

centralização implica na -valorização do pessoal do IBGE como um todo, na medida em que o 

Orgão se torna mais capaz de dar respostas que vão ao encontro das modernas exigências da 

Sociedade. 
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INTRODUÇÃO 

O Manual de Instruções para Empastamento, Crítica Visual e Codificação dos 

Questionãrios da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios - PNAD tem por objetivo fo_!: 
necer elementos ãs Delegacias de Estatisticas - DEGEs_ de forma a atender ao .Plano de Des 
centralização de Atividades que visem agilizar as informações estatísticas. 

O presente manua 1, elaborado em carãter preliminar, apresenta os procedj_ 
mentos utilizados pelo Departamento de Pesquisas Domiciliares por Amostragem, responsãvel 

pela pesquisa, no que diz respeito ã organização e depuração do material coletado, ade 

quando as informações para o processamento dos dados. 

Os procedimentos de preparo das informações obedecem a normas empregadas 
em pesquisas anteriores, permitindo, portanto, a manutenção de séries hi stõr'icas. 
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1 - ORGANIZAÇÃO DO MANUAL 



l - ORGANIZAÇAQ DO MANUAL 

1. 1 - CRJTtRJOS DE ELABORAÇÃO 

Na e 1 aboração deste manual tomou-se como orientação o objetivo de tornã-1 o, 
o mais possivel, auto-explicativo, isto é, compreensivel a simples leitura pelo usuãrio, 

~em necessidade de.explicações complementares. 

Para tanto tomou-se por base as experiências recolhidas pelo prÕprio téc 
nico, 'que atuou como instrutor no treinamento realizado no Espírito Santo, procurando c~ 
locã-las dentro das boas normas de ~laboração de manuais técnicos, sobretudo em relação 
~os seguintes itens, que dizem respeito ã disposição da matéria e sua forma de comunica 
ção, a saber: 

• EstrutUI>a 

• Detalhamento 

• Conceitos 

• Linguagem 

No que diz respeito ã EstrutUI>a procurou-se assoei ar os procedimentos tran~ 
mitidos aos conhecimentos jã acumulados pelos treinandos no exercicio nonnal de suas fun 
ções, de modo a deixar bem claro a conexão de continuidade eritre as antigas e as novas ta 
refas. 

... 
Quanto ao 1Jetalhamento prevaleceu a preocupaçao de deixar bem explícito o 

relacionamento entre os diferentes tõpicos do manual e o seu todo, através da concaten~ 

ção racional dos assuntos, condição bãsica para.a compreensão de um texto técnico. 

Jã no que se refere aos Conceitos, buscou-se traduzir apropriadamente as 
ideias neles contidas, de modo que o conteudo, claro na mente dos técnicos que o formu 
laram, se tornasse igualmente apreensivel reduzidos a uma definição escrita. 

Por ultimo, quanto ã Linguagem, adotou-se a .linha simples e direta, dentro 
da mãxima de que não se escrevem manuais para o usuãrio aprender a falar sobre os assun 
tos, e sim para saber fazer e agir inteligentemente. 

1. 2 - COMPOSIÇÃO DO MANUAL 

O Manual de Instruções para processamento das pesquisas estatísticas estã 
composto de 3 volumes, a saber: 

Volume 1 - Contendo as normas e procedimentos operacionais necessãrios a 
infra-estrutura das Delegacias. 

Volume 2 - Contendo a descrição, modo de funcionamento e par·âmetros de 
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acesso dos sist~mas administrativos a serem implantados . 
. 

Volwne 3 - Contendo a descrição dos procedimentos relativos ao process~ 

mento das pesquisas estatísticas, abrangendo no presente doeu 

mento ate a fase de critica. 

1.3 - VOLUME 3 - FINALIDADE E CONTE0DO 

o Volwne 3 trata especificamente dos procedimentos a serem adotados, pela 
area encarregada da coleta de dados nas Delegacias, para execução das etapas de Codifica 
çao e Critica~ que passam a ser de sua responsabilidade. 

Cada mõdulo deste Volume refere-se a uma determinada pesquisa, recebendo 
numeraçao seqüencial indicaqa pelo dígito aposto ao referente ao do Volwne: 3.1, 3.2, ... , 
etc. 

Esses procedimentos refletem os atualmente utilizados na sede, incorpora.!!_ 
do, por conseguinte, os métodos de crítica automatizada realizados por meio do process~ 

mento eletrônico de dados. 

Deste modo, chama-se atenção especial para as relações· padronizadas (de~ 

critas no Volwne 1) entre a ãrea encarregada da coleta e o centro de automação de dados 
da Delegacia. 

Alem das instruções de Codificação e Critica, apresenta-se, ao final, a de~ 
crição das etapas de trabalho (fluxo de trabalho) a serem seguidas, visando a facilitar 
a visualização do entrosamento das partes com o todo dentro da prãtica do trabalho, res 

peitando-se as características e metodologia de cada pesquisa. 
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2 - OBJETIVO DA PESQUISA 



2 - OBJETIVO DA PESQUISA. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, foi implantada no 
Brasil a partir de 1967, apôs um ano de estudos 'e testes, destinando-se a coletar, atr! 
ves de uma amostra probabilística de domicilios, de modo sistemãtico, um elenco varia 
do de infonnações da situação sõcio-econômica da população. 

A PNAD faz parte do SISTEMA ESTATISTICO NACIONAL e visa, num processo de 
perio~icidade anual, verificar, acompanhar e comparar, a performance de características 
da população, das unidades familiares, dos rendimentos e das habitações, nao sõ compl~ 

mentando as informações cens itãri as, como tambem, constando a variação de comportamento 
destas variãveis entre um Censo Demogrãfico e outro. 

Sempre se procurou manter as características or191nais dos questionarios, 
tanto que no PNAD 1.01 - Questionãrio Mão-de-Obra, apenas se adaptou alguns de seus quesj_ 
tos ou formq de questionamento para que se pudesse melhor captar as transformações dos 
aspectos levantados historicamente. 

Alem deste corpo bãsico de temas investigados permanentemente, outros sem 
periodicidade definida são incorporados ao sistema, de acordo com as necessidades tecni 
cas de obter infonnações populacionais. 

Assim, para 1986 o PNAD 1.02 - Questionãrio Suplementar aborda quatro te 
mas distintos, a saber: Acesso.ª serviços de saúde, Suplementação alimentar, Associati 
vismo e Anticoncepção. 

De forma sÚcinta,pode-se dizer que o tema Acesso a serviços de saúde tem 
como objetivo verificar de que forma a população es tã obtendo acesso aos estabelecimentos 
que prestam serviÇos de saúde, verificação esta que sera investigada atraves da procura 
por estes serviços nos estabelecimentos. 

O tema Suplementação alimentar tem como objetivo bãsico verificar que pa!_ 
cela da população estã sendo abrangida por programas regulares de suplementação alime.!!. 
tar. Esta parcela está dividida em 4 segmentos básicos: crianças com menos de 7 anos de 
idade; estudantes de 4 anos ou mais de idade no pre-escolar'ou lQ grau; mulheres de 15 a 
54 anos de idade e empregados. 

O tema Associativismo irã investigar para a população de 18 anos ou mais 
de idade, que parcela estâ participando de alguma forma de associativismo, seja através 
de Õrgãos de classe,seja atraves de õrgãos comunitãrios. 

Por fim, o tema Anticoncepção aplicado ãs mulheres de 15 a 54 anos de ida 
de, tem por objetivo atualizar as informações sobre os niveis de fecundidade das mulhe 
res, bem como, devido ã alta correlação entre os temas, comparar estes niveis com o uso 
e prevalência de metodos· anti concepcionais. 
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O plano de amostragem p'ermite que estimativas das principais caracter'ístj_ 
cas da população sejam divulgadas a nrvel de Brasil, Regiões Fisiograficas,Regiões Metr~ 
politanas e Unidades da Federação. 

14 



3 - ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO 1. 01 



3 - ESTRUTURA DO QUESTIONÃRIO 1.01 

O questionãrio PNAD 1.01 - Questionário mão-de-Obra e composto de QUATRO 
PARTES: 

PARTE 1 - CAMPOS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DOMICILIAR 

Esta parte tem· por objetivo identificar a UNIDADE DOMICILIAR através do nQ 
mero de controle/serie, tipo de entrevista, total de moradores e indicações que permitem 
localizar o domicilio sem dificuldades. 

Hã também a ind'ica.ção do uso ou não de questionários suplementares e/ou de 
folhas internas. 

PARTE 2 - CARACTERÍSTICAS DA HABITAÇ~O 

Esta parte tem por oqjetivo investigar a espécie do domicilio e as caract~ 
risticas da habitação para os domicil ios particulares permanentes quando a ENTREVISTA FOR 
REALIZADA. 

~ formada de 16 ·(dezesseis) quesitos. 

PARTE 3 - CARACTERÍSTICAS BÃSICAS DOS MORADORES 

Esta parte tem por objetivos: classificar por faixa etária os moradores. 
investigar a composição domicil iar/famil {ar e aspectos sobre a escolaridade dos moradores. 

t formada de 18 (dezoito) quesitos. 

Quando na unidade domiciliar houver mais de 11 moradores, complementar-se
-a as informações desta parte, em tantos questionários suplementares quantos forem neces 
sãrios. 

PARTE 4 - ~O-DE-OBRA 

Esta parte tem por objetivo investigar algumas caracteristicas de mão-de
-obra dos moradores de 10 (dez) anos ou mais de idade, permitindo classificara população 
em pessoas economicc.mente ativas e não economicamente ativas e levantar rendimentós não 
provenientes de trabalho para compor a renda familiar. 

t formada de 28 (vinte e oito) quesitos. 

Quando na unidade domiciliar houver mais de 3 (tr~s) moradores de 10 anos 
ou mais de idade, completar-se-ã as informações desta parte em tantas PNAD 1.01 - FOLHA 
INTERNA (parte 4 auxiliar), quantas forem necessãrias. 

No entanto se houver sido feito o uso de questionãrio(s) suplementar(es), 
sõ se usará FOLHA INTERNA, apõs se esgotarem o preenchimento das partes 4 (quatro) exis 
tentes nos questionãrios suplementar(es) e suplementado. 
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4 - PROCEDIMENTOS DE EMPASTAMENTO 

PNAD 3.09 



4 - PROCEDIMENTOS DE EMPASTAMENTO 

O empastamento dos questionãrios de entrevista é realizado em duas fases: 

A. Preparação 
B. Execução 

A. PREPARAÇÃO 

Esta fase tem inicio apõs o término da OPERAÇÃO LISTAGEM quando, de 
posse do total de unidades domiciliares listadas no setor através do PNAD 2.02 - FOLHA DE 
REGISTRO DA LISTAGEM, processa-se .o PNAD 2.08 - FOLHA DE CÃLCULO PARA A SELEÇÃO DAS UNI 
DADES DA AMOSTRA, obtendo-se elementos para a amostragem das partes. 

I - Itens do PNAD 2.08 de importância fundamental 

- Numero de Contrqle 
t a identificação numérica de cada setor. 

- Unidades Selecionadas 
t o total de unidades domiciliares que serao investigadas por setor. 

- Numero de Ordem 
t a ordenação recebida pela unidade domiciliar selecionada, ao ser 
listada no PNAD 2.02. 

- Numero de Serie 
t !1-- identificação de e.ada unidade selecionada dentro de seu numero 
de controle. 

II - Composição da Pasta 

- Càda pasta e composta por alguns numeros de controle (media de 16 
ou 12 setores). 

- Os numeros de controle são ordenados crescentemente. 

- Por numero de controle, são arroladós os totais de questionãrios 
(PNAD 1.01 ou 1.02) que somados, darão origem a um total . em torno 
de 170 entrevistas (unidades domiciliares investigadas), compondo-se 
assim uma PASTA. 

- Os questionãrios de um controle deverão pertencer somente a uma d~ 
terminada PASTA, não podendo assim, serem distribuidos em pastas d.!_ 
ferentes. 

Apõs a formação das pastas, são confeccionadas as GUIAS DE EMPASTAMENTO, 
que contêm informações sobre: 
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- o numero das pastas;' 

- o total de entrevistas por nümero de controle; e 

- o total de unidades entrevistadas por pasta. 

B. EXECUÇÃO 

Esta fase tem inicio apõs o recebimento dos PNAD 1.01 Questionãrio 
de Mão-de-Obra; PNAD 1.07 - Relação das Unidades da Amostra e PNAD 1.09 - Folha Resumo 
das Entrevistas de Setores, onde a pesquisa foi terminada. 

Os PNAD 1. 01, PNAD 1. 07 e PNAD 1. 09 deverão ser confrontados com as 
guias de empastamento. Cada linha da PNAD 1.09 corresponde a uma folha do PNAD 1.07 - re 
sumo quantitativo do controle~ 

Deverão ser comparados os dados referentes ao: 

~ total de entrevistas no controle; 
~total de questionãrios por pastas; e 
- total de moradores de 10 anos ou mais. 

O total de moradores do domicilio entrevistado e moradores de 10 anos 
e mais de idade, serão compatibilizados entre os quesitos 7 e B·da parte l e as partes 3 
e 4 do PNAD 1.01. 

O preenchimento de questionãrio(s) s~plementar(es) e de folhas inter 
nas, deverão ser verificados quanto a sua correta utiiização e registro dos campos QUE~' 
TIONÃRIO SUPLEMENTAR/NÜMERO DE FOLHAS INTERNAS e identificação DA FOLHA INTERNA. 

OBSERVAÇO'Es; 
Todas as divergências encontradas no confronto entre as guias de empa~ 
tamento e o PNAD 1.07 e PNAD 1.09 deverão ser encaminhadas ao DEPAM, · 
para mudanças no Arquivo de Referência e, assim, evitar inconsistência 
na crit1ca de quantidade realizada numa etapa posterior; e 

o responsãvel pelo empastamento trabalharã com vãrias pastas ao mesmo 
tempo, pois enquanto na Guia de Empastamento os números de controle e~ 
tão relacionadas com um critério de ordenação, o material a ser empa~ 
tado chegarã conforme o termino das entrevistas no setor. Tal procedj_ 
mento deverã ser estendido ao PNAD 1.02 - QUESTIONÃRIO SUPLEMENTAR, que 
serã empastado separadamente. 
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5 - PROCEDIMENTOS DE CRÍTICA VISUAL E CODIFICAÇÃO 
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5 - PROCEDIMENTOS DE CRlTICA VISUAL E CODIFICAÇÃO 

A final idade da CRfTICA E CODIFICAÇÃO ê a de transformar os registros do 
PNAD 1.01 e PNAD 1.02. adequando-os como um todo ao analisã-los, de forma que o questi~ 
nãrio se apresente para a fase seguinte de DIGITAÇÃO, em perfeitas condições técnicas, 
tanto na compatibilização entre suas partes, quanto no preenchimento com clareza e prec_! 
são dos dados registrados. 

Na critica e codificação, o operador~ elemento necessariamente com conh! 
cimentos conceituais de pesquisa, analisarão preenchimento de cada quesito dos questi~ 

nãrios, tornã-los-ã-compativeis entre si, por parte, entre as partes, pessoa por pessoa 
entre estas. 

Quando qualquer tipo de preenchimento suscitar duvidas que não possam ser 
equacionadas e resolvidas internamente, quer seja em consulta ãs observações, ou ainda, 
na verificação dos registros de outros quesitos que por seu relacionamento com aquele d! 
limitem a alternativa ONICA E CORRETA, deverâ ser comunicado ao responsãvel por esta f!_ 
se de trabalho~ que por sua vez, providenciarã, de imediato, o esclarecimento junto ao i.!!_' 
formante. 

Exemplos: 

I - De correções sem consulta ao campo 

- no PNAD 1.01, omissão de preenchimento do quesito 5 da parte 1. Bas 
ta verificar o PNAO 1.07 e PNAD 1.0.2 correspondentes e fazer o preenchimento correto. 

- no PNAD 1.01, parte 2, quesito . 12, registrado PRÕPRIO - JÃ ACABOU 
DE PAGAR e o quesito 13 em branco. Pelo registro do quesito 12, assinalar no quesito 13, 
NÃO PAGA• 

- no PNAD 1.01, parte 3, com o quesito 11 em branco e com o graudau.:!_ 
tima sêrie concluida igual a MtDIO 29 ciclo. Pelo registro de grau, preencher-se-ã o qu! 
sito 11 com o cõdigo 1. 

- no PNAD 1.01, parte 4, quesito 2, em branco e com registronosques.:!_ 
tos 9e 10 .• Pelos registros dos quesitos 9 e 10, assinalar no quesito 2 SIM. 

- no PNAD 1.01, parte 4, quesito 6, SIM, quesito ll e~ branco e ques_! 
to 12, FEDERAL OU ESTADUAL ou· MUNICIPAL; pelos registros dos quesitos 6 e 12, assinalar· 
SIM, no quesito 11. 

II - De correções que necessitam de consulta ao informante 

- no PNAD 1.01, parte 2, quesito 2, casa; quesito 3, parede, em bran 
co; quesito 4, piso, cimento; quesito 5, cobertura, telha de ·barro. Deverã ser esclareci 
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do junto ao informante a alternativa correta.do quesito 3, que influenciarã inclusive na 
crítica do preenchimento do quesito ánterior. 

- Parte 2, quesito 12, PRÕPRIO - não acabou de pagar; quesito 13, al.!:!_ 
guel ou prestação mensal, em branco. Deverã ser esclarecido junto ao informante, o valor 
omitido. 

- Parte 3, quesitos 8~ 9 elO, 25/02/54; quesito 15,8 series concluídas; 
quesito 16, MtDIO lQ ciclo; quesito 18, ginãsio. Deverã ser esclarecido junto ao informa.!!_ 
te se o preenchimento correto ê de series de lQ grau ou ê MtDIO lQ ciclo, no que corri 
gir-se-ia para 4 series no quesito 15. 

- Parte 4, quesito 2, SIM; quesitos_9_e10 em branco. Deverã ser escla 
recido junto ao informante os.registros omitidos. 

- Parte 4, quesito 5, CONTA PRÕPRIA; quesito 7, registros de quantia 
EM DINHEIRO e EM PRODUTOS ou MERCADORIAS. Deverã ser esclarecido junto ao informante, no 
que se· refere ao preenchimento de produtos ou mercadorias, jã que para conta própria não 
haverã registro de valor, a retirada de mercadorias para consumo prõprio. No entanto, se.!!. 
do mercadorias provenientes da divisão de qualquer tipo de negõcio, o seu valor deverã 
vir registrado tamt?em "EM DINHEIRO". 

No entanto, se esgotados todos os esforços junto ao informante e não se 
conseguindo a informação pretendida, ou ainda, sendo impossível solucionar internamente 
a falta de preenchimento, haverã a alternativa de usar cõdigos referentes a SEM DECLARA 
ÇÃO. 

Estes cÕdigos são expressos pelo algarismo 9, tantos quantos sejam nece~ 

sar1os, registrados dentro do campo destinado ao quesito, quando sõ tiver itens para ass..:!_ 
nalar a opção de preenchimento, ou então registrados nos espaços correspondentes ã decla 
ração omitida, conforme cada caso especifico. 

No entanto, se faz necessãrio observar que: 

1 - Para o quesitó 13 (aluguel ou prestação mensal) da parte 2, o registro 
de SEM DECLARAÇÃO serã 888 888. 

2 - Nos quesitos 8 a 10 (data de nascimento), da parte 3, quando não ho.!:!_ 
ver declaração nos três quesitos ou sõ havendo no CAMPO DIA e no CAMPO MtS, os registros 
serão 99 no CAMPO DIA, 99 no CAMPO MtS e 999 no CAMPO ANO. 

3 - Pat"a os quesitos3e4e20e21 (ocupação e atividade) da parte 4, os cõ 
digos referentes a SEM DECLARAÇAO, serão registrados de acordo com o anexo II. 

4 - Para os quesitos 7 e 9 (rendimentos dos trabalhos) da parte 4 os regi~ 
tros de SEM DECLARAÇAO, serão nos itens que forem compatíveis com os preenchimentos e r~ 
gistros desta parte, assinalando-se a quadricula referente. 
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5 - Para o quesito 28, da parte 4 o registro de SEM DECLARAÇ~O obedecerá 
os mesmos criterio"s dos 7 e 9, desta parte. 

6 - No quesito 1 da parte 4, N~O deverá haver registro de SEM DECLARAÇ~O. 
O CRITICO deverã optàr por um dos itens em função da anãlise das outras partesdoquesti~. 
nãrio, com o auxilio do responsâvel por esta fase da tarefa. 

7 - Na parte 4, se um quesito, .que seu preenchimento defina as seqtlências 
posteriores, estiver SEM DECLARAÇ~O', como tambem os quesitos destas·possiv~is seqüências, 
os registros de códigos para,esta situação, deverão atender ·a todos os encad'eamentos se 
qüenciais compatíveis. 

Os quesitos do questionãrfo PNAD 1.01, são. compostos de itens pre-codifi . . -
cados. Com exceção dos quesitos 7, 9 e 28 da parte 4, sõ deverã haver urna opção de pree.!!. 
chirnento registrada. 

Se for necessario fazer alguma alteração no r.~gistro, trocando a opção re 
gistrada para outra, deverã o critico anular a quadricula e cõdigo do item que estã sen 
do trocado, cobrindo-os. 

Se verificado que um código foi ·registrado ou aplicado incorretamente, d~ 
vera ser anulado com dois traços HORIZONTAIS, registrando-se a seguir ac-ima do espaço des 
tinado ao mesmo, o código correto. 

Para a fase de critica e codificação, usar-se-a caneta ESFEROGR'AFICA VER 
MELHA. 

A critica e codificação constituem fases :importantes dóprojeto., influenci 
ando nos resultados finais da pesquisa. ·Portanto, todos os seus níveis de decisões deve 
rão ser criteriosamente avaliados. 

PARTE l: CAMPOS DE IDENTIFICAÇ~O 

~i r:m1.t.n1A. Of Pt.M-;r.Jl',a.rrNlO OA rnr-SlDCNCI!. OA ncPúf\UCA 

f-·f:/~7'!J FlJNOAÇl,O lf.iSTllUTO RllASILtlftO OE GfOGRAflA E [STAllSTICA - IOGE 

D~"S 
r- .,l l~•to•A llt ,Ol"llt•(l0 ( f('ICIA.t 

5~'"' "'lll•lttoí'ltHCIA (li (!.!All~T'('.S (·( PC'f'Ul.AÇJ.0 ( 60CIAl5 
C·•;.•"•"'•"ro , .. F'Ht ... tn C'>,...,,:,1 .•.• , r11:i, "'"'º•lr•Q•~ 
N SOUl~.A. tMCION ... t l'l)H AMQ-STF\h út OOM\ClltOS - l90~ 

N.0 ~~SETOR SITUAÇAC Ú) N ::gr:. r~~~l:M ® N.
0 

OE CONTnOI f (3) ~;R~E 
2020U20J 

~AD 1.01 - E~!!.:flONAHIO_tJ:_;;f:_!c.:;.IA.:.;O:...:·l:..'E,:...:·O::B:.::R:::_A _______ _t__ 
1 ·, 1 LJ 1 1 1w 

© StM/\NA @ ~~;g~~AL 
Tiro A 

D 2 e D 01 Realizada D 02 Fech1111 D 03 Recusa 

O 4 N!o ' D'>' Outra 

(É) TIPO DE ENTREVISTA 
TIPO O 

D 05 Em condições de D 00 Uso 
sor habitada <t':aston1J 

D 07 !~ ,:f:r!!izçAo D 03 EM rufnas 

TIPO C 

D 09 Oemolidl O 10 Nln foi 
encor.lrada 

D 11 Não O 12 f<Jf& do 
rt'sidenctal •~1ot 

MORAOOACS OU!:SllONARIO N.º OE FOLHAS 
---~---·---! SUPLEMENTAR INTCHNAS Unidade da FecieraçAo ... _ ... .,,. ....................................................... M~1niclP'10 .......................................................................................... .. 

@ ~~ A.:tZ~ o Nao tem 
Endereço ......... .,. ..................................................... ;. .................................................................................................................................. .. 

__ LiJ __ _,__L_LJ _____ .i._ -_~...._-..__:_·_m_-'-_W __ _i.º_•_••_•_• _º"-'""'-'_•••_-_·--·-'--··-·'·-··-··-"'-''-"a:tuta do in1orm:1n1eo ........ : ................................................ _,. ............ -........................ ... 

(j) TOTAL 
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QUESITOS 1, 2 e 3:· 

Na falta de preenchimento ou em caso de registro incorreto, em algum de~ 

tes quesitos, consulte o PN.AD 1.07 - Relação das Unidades dà Amostra e proceda a correção. 

QUESITO 4: ·SEMANA 

Não deverã haver registro neste quesito. 

QUESITO 5: UNIDADE ADICIONAL 

A condição de ser ou não unidade adic'ional deverã estar sempre registrada. 

Na falta de preenchimento, c-onsulte o NOMERO DE ORDEM NO PNAD 2.02 OU 2.03 
(quesito l da parte 1) e proceda a correção. 

Quando· estiver assinalada a quadr1cula É, no mesmo número de controle terá 
que haver outro domicilio com o mesmo NOMERO DE ORDEM NO PNAD 2.02 OU 2.03. 

QUESITO 6: TIPO DE ENTREVISTA 

Duas situações possiveis~ 

lª - Em·caso de entrevista realizada, deyerã haver registro nas partes 2, 
3 e 4 do qu.esticinãrio; e 

2ª - Se Fechada, Recusa, Outra, Tipo B ou Tipo ·C, nao haverã preenchime~ 

to nas partes 2, 3 e 4 do questionãrio. 

QUESITO 7: MORADORES - TOTAL . 

O total de moradores deverã ser igual ao total de pessoas relacionadas na 
Parte 3. 

QUESITO 8: MORADORES - 10 ANOS OU MAIS 

O total de moradores de 10 anos ou mais, deverã ser igual ao total' de pe~ 
soas que possuam, no Ültimo di~ da semana de referincia, 10 anos ou mais. 

Observar que, o total de pessoas registradas no quesito 8, so poderã ser· 
menor ou igual ao total de pessoas registrad~s no quesito 7. 

QUESITOS 7 e 8: Os registros deverão ser feitos com 2 digitos. Na falta d~ informações, 
preencher de acordo com a parte 3. 

QUESTIONÃRIO SUPLEMENTAR 

N~O TEM - Quando o questionãrio de M~O-DE-OBRA não tiver questionãrio su 
·plementar. 
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TEM - Quando o questionãrio de M~O-DE-OBRA tiverquestionãrio(s) supleme.!!_ 
tar(es). 

Neste caso, o(s) questionãrio(s) seguinte(s) terã(ão) assinalado(s) 

o retângulo Ê. 

E - Quando o(s) questionãrio(s) de MM-DE-OBRA for(em) o(s) questionãrio(s) 
suplementar(es). 

Neste caso, o ~uestionãrio inicial, terã assinalado o ~etângulo TEM. 

Assim sendo: 

l - Os campos de identificação deverão estar preenchidos cornos dados do 
questionãrio inicial; 

2 - Ficarão em branco os campos referentes aos quesitos 5, .6, 7e8, NOME 
RO DE FOLHAS INTERNAS e a PARTE 2; e 

3 - A coluna NOMERO DE ORDEM (parte 3), devera estar renumerada a partir 
de 12. Na falta, renumerar. 

NÜMERO DE FOLHAS INTERNAS 

Deverã vir registrado, com dois algarismos, o numero de folhas inter 
nas. Na fa)ta, preencher. 

Caso não haja folha interna, registre 00 (DOIS ZEROS). 

PARTE 2: CARACTERTSTICAS DO DOMICILIO 

------------------0 fSPtiiCiiO"____ ---------------------------
OOM!CIUO l----~=--,------,,,,,.--------P-A_R•_,ºº-~_"c_1L_•o_P•_R_11_c•...,'L,,.•R:-::-:rE-:-·R,_M-Af_"_·N_TE---,-----7'<"'---------

® TIPO @ PAHEOE (9 PISO ® COUEAIUllA 

D 2 f'illJ,itu\lf O l Ce.sa 'O o AIVt"narla D i Madeira 

2

1 

p1.!tmM.c111e D 1 ._•'o'•º•.'•;l'h'ada D 3 Cimento O 3 Aparta· ap3,.,;1IMda 

D 4 r;:l~i~ui\;;dfJ D menlo D 4 TD:ipa n5ci D 6 Madeir11 D 5 CctAmlc4 D 6 Terra 
'"" " 5 RiJsHco tove~lida ftprovoiU1da 

D 6 Colatwo O 7 ~:!~~0ou O & Outra. D l ~~r~~~~ada -O & Out10 

© ABASTECIMENTO Dl: AGUA 

Com ~ar.e.\it.ç~o ln~trn1. Sam ce.nal!uç6.o ln,•tn• 
CJ 1 RtJde geral D 4 Rodo gorai 

D 2 Poço ou nascenlo D 5 Poço ou nascento 

D 3 Outra torma O 6 Outra •orma 

@ ILUMINAÇÃO 
ELElRICA 

Q) e.~C:iOTAMENTO SANllArtlO 

O O Rede gorai D 2 Fçu1sa • 6pllce 

D 4 Fos&a rudírnentar D 6 Oulro 

08 N&o \em 

© Üso DA INSTALAÇAO 
SANITARIA 

D 1 Só do domlcllli> 

O 3 Comum a mais 
de um 

c::Js N!h> ttim 

· MENSAL 

01 Tem 

03. N4o tem 

l 1 ., 1 

Total 
Servindo dt 
dormitório 

@ co1<01çAo DE OCUPAÇAO I® ALUGUEL ou rnrsTAÇAO 

D O Próprio - j6 açabou D 2 Próprio - nlo acet- 1 1 1 1 1 
de pagar de pagar Ct$ _ 1 1 _ 1 1 • ,00 

D ~ Alugado CJ 6 Cedido D 8 Outra 1199999 D NáC'I paga 

D 4 Zm~o 

Q2 Tr:lf1a 
do buro 

D 
6 ~:0~:11~6adA 

De Outra 

(J) OESTlllO 00 LIXO 

DO Coletado D 2 Queimado 

D 4 En1~nado Cl 6 Coloc<1do cm 
teireno baJdlo 

Qs· Ouuo. 

~ FILTRO @) FGGAO @ GELADEIRA 

D 1 Tem D 2 Tom D 1 Tem 

D 3 Não te,T, D 4 Não tJm D 3 Hão tem 

A confer~ncia. visual dos quesftos 2 a 16 deverã seguir os aspectos concei 
tuaiS. Caso algum quesito esteja sem jnformação, o seu preenchimento deverã ser.de acordo 
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como aspecto sõciQ-econômico do setor ao qual pertence o domicilio. Somente se deverã 
.ignorar.o quesito quando não houver homogeneidade entre os domicílios do setor-

QUESITO 1: ESPtCIE DE DOMIC1LIO 

QUESITO 2: TIPO 

Devem ser considerados: 

19 - Para Domicilio Particular Permanente, que haja informação em todos os 
quesitos desta parte. 

29 - Para Domicilio Particular Improvisado ou Coletivo, que não haja infor. 
mação nos demais quesitos desta parte. 

•. A co~dicão de casa, apartamento, quarto ou cômodo, deverã ser consider~ 
da quando a parede for de alvenaria ou madeira aparelhada. 

Rusti.co, serã considerado quando a parede for de tai~a não revestida, m~ 
deira aproveitada ou outra. 

QUESITO 7 e QUESITO 8: ESGÔTAMENTO SANITÃRIO E USO DA INSTALAÇAO SANITÃRIA 

Quando em um dos ques.itos estiver registrada a quadricula "NAO TEM", aoº.!:!. 
tro quesito tamb~m serã dado re~istro na quadricula "NAO TEM". 

QUESITO 11: CÕMODOS 

O total de cômodos servindo de dormitõrio deverã ser menor ou igual que o 
total de mor~dores - (quesito. 7, parte 1). 

QUESITO 12 e QUESITO l~: C-ONDIÇAO DE OCUPAÇAO E ALUGUEL OU PRESTAÇAO MENSAL 

- PrÕprio - Havendo registro do tipo - "jã acabou de pagar", "cedido" ou 
"outra" no quesito 12, não haverã informação de valor em aluguel ou 
prestação mensal registrando-se 999999 (não paga) no quesito 13 • 

. 2 - Prõprio - se· "não acabou de pagar" ou "alugado" no· quesito 12, deverã 
haver registro do valor para aluguel ou prestação mensal no quesito 13. 
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P.l\RTE 3: CARACTERISTICAS BÃSICAS DOS MORADORES 

CONDIÇÃO DATA OE PARA PESSOAS ,DE 5 ANOS OU MAIS 
SEXO (viu códigos) NASCIMENTO --. 

Sobo freqlienta· escola Não treqi:cn1a escola 1 

N.• 
OE 
OR
DEt.\ 

h..HÕ.. 
men N3 N.º 

DA 
l•r (curso de gr11u mais elevado no 1 • (:.érie e grau do curso qual concluiu pelo monos a pn· 

NOME ºº uni-
prf'· da ele Na FAIAi· e ser o 
sen· domj.,. farní- LIA º'ª Mõs Ano ver 

3-Mu ça cl· "ª lhe liar 
1-Sim 

Série 
13-Nãc 

(1) 12) 13) 14) 151 16) 17) 161 19) 110) 1111 112) 

--~'--
_9_2 __ --------------------------------'----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------
.!>I -.. --............................... · ......................... ----- .......... --~-- ..................... ----- .......... ...... .: .. .................... .. 
_9;1 __ 

. 9.~. --- -·------------ ----,-------- -
-~-. : ____________________________ _ 

.P! •. ---------------------· ---------

.P.B.. ---------------------······----

-~- ------------------------------
_JS)__ --------------· ----------------

--'-'--

CODIOOS 

que treqüenta) meira sórieJ 
1 E!.pé'cle do curso 

(que 1teqíien1a 

úlltma • Grau da Ultima ou freqüentou) 
Grau série sério conclulda 

con· 
Nome Côdiso cluída Nome Código 

113) 114) (15) (16) (17) 116) 

:. .. .: ...... ------

-------:--~-,-----------------1 08SERVAÇOÊS: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "-················-------······• 
CúNOIÇA.O Ot: PRES

0

ENçA. CONOIÇA.O UA UNIDA.UE OO~ilCILtA.R E HA FAMILIA 

1 - Chef1 

1 - Morador presente 
2 - Cônjuge 

) - Morador ausent1J 
3 - Filho 

<I - Outro puenle. 

----- ... ,. ....... ----·------ ............................................... -----·---------- .... -................................... -- ........ ·--..... --------
8 - Penslonlsla 

1 - Empregado doméstico 
.................................................................................................................. '.:. ........................................................................ .. 

8 - rarrnte do emp1eg3do . 
doméstico 

- . 2)11l 

QUESITO ·l: NOMERO DE ORDEM 

Cada linha corresponde a uma pessoa, sendo que a primeira, obrigatoriame.!!_ 
te, sera o chefe da unidade domiciliar. 

QUESITO 2: NOME 

Quando a 1 guns dos moradores tiverem o mesmo sobrenome, dever-se-ã fazer 
uma anãlise da.composição familiar, de forma que não existam registros indevidos quanto 
a .agregado ou pensionista e fam'íl ias conviventes. 

QUESITO 3; SEXO 

Identificar os- cõdigos referentes ao sexo em re)ação ao nome das pessoas. 
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QUESITO 5 e QUESITO .6: CONDIÇÃO NA UNIDADE DOMICILIAR E NA FAMfLIA 

Verific~r se existe incom~atibilidade entre a condição na unidade domici 
liar e na familia • 

. Quando estiver registrado o codigo 6. e obrigatorio que alguma das pessoas 
do domicilio, declare (parte 4, quesito 28, item 4), o valor do aluguel recebido. Estai!!_ 
formação so não se rã poss i ve l , nos domi cil ios em que •. pe i os conceitos da PNAD, uma pessoa 
seri considerada chefe e as demais, pensionistas (os moradores divid~m as despesas de alu 
guel). Não havendo registro do aluguel (parte 4, quesito 28, item 4-). o quesito não dev~ 
rã receber o côdigo de ignorado, assim não. se perdendo a informação do rendimento domici 
l iar. 

QUESITO 7: NCTMERO DA FAMILIA 

1 - Para todos os-membros da familia Ünica ou principal. 

2 - Para todos os membros da primeira fam1lia convivente. 

3 - Para todos os membros da segunda familii convivente e assim sucessiva 
mente. 

QUESITOS 8 A l O - DATA DE NASCIMENTO 

QUESITO 8 - Dia, QUESITO 9 - Mês E QUESITO 10 ~ Ano 

a) Deverã vir registrado dia, mês e ano de nascimento. O dia e o mes com 
dois.algarismos, e o ano de nascimento com três; 

b) Quando a idade for presumida pelo informante, virã registrado: 
00 (DOIS ZEROS) no CAMPO DIA, 20 no CAMPO MtS e a idade presumida no 
CAMPO ANO, com 3 (TRtS) D1GITOS; 

c) Quando a idade for estimada pelo entrevistador, virã registrado: 
00 (DOIS ZEROS) no CAMPO DIA, 30 no CAMPO MtS e a idade estimada no 
CA~PO ANO, com 3 (TRtS) DfGiiOS; e 

d) Se os CAMPOS DIA e/ou MtS estiverem sem informação, mas houver declar~ 
ção d·o ANO DE.NASCIMENTO, codifique 00 (DOIS ZEROS) no CAMPO DIA, 30 
no CAMPO MtS e calq1le a idade de acordo com o ano de nascimento E RE 
GISTRE, A MESMA, COM 3 (TRtS) DIGITOS NO CAMPO ANO. 

Deve-se atentar para o fato de que o elevado numero pe idades ignoradas, 
presumi das ou estimadas, trarã prejuízos nos resultados da Pesquisa. Quando tal fato aco.!!_ 
tecer, o codificador deverã comunicar ao responsãvel pela Codificação que tomarã as prE_ 
vidências cab1veis. 

Verificar se. a data de nascimento dos filhos estã compativel com a idade 
do chefe e/ou cônjuge. Se tal .não ocorrer, deverã haver explicação para 
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o fato, na parte d.estinada a obs~rvações. O mesmo deverã ser feito com 
relação a irmãos. 

Verificar se todas as pessoas q'ue possuam 10 anos ou mais, no ultimo dia 
da.semana de referência, estão respondendo a parte 4. 

QUESITO 11 AO QUESITO 18 - PARA PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS 

- Para pessoas com menos de 5 anos, verificado em relação ao ultimo dia 
da semana de referência, ,não devera haver registro nestes quesitos. 

2 - Para pessoas com 5 .anos ou mais, tambem em .relação ao ultimo dia da se 
mana de referência, dev.erã haver inform~ção nest"es quesitos. 

' ' 

3 - Verificar se a série estã compatTvel com a idade e com o grau que fr~ 
qUenta ou jã freqüentou ~ espécie do curso. 

4 - Não deverã haver registro de alfabetização de adultos, supletivo, artj_ 
go 99, etc., nos quesitos 15 a 17, para as pessoas que freqüentaram ou 
conclufram esses ·cursos. (CASO HAJA, FAZER A CONVERSÃO PARA StRIE CO,!i 

CLU!DA E GRAU CORRESPONDENTE). 

QUESHO 11 - SABE LER E ESCRE\!ER 

Criticar este quesito em conjunto com os quesitos 12, 13, 15 e 16. 

Par~ aceitação do registro, çonfirmar no campo destinado a OBSERVAÇOES, 
quando ocorrer. 

- escolaridade maior que a HI série do lQ grau ou do elementar e QUESITO 
11, CODIGO 3 - NÃO SABE LER E ESCREVER 

<série 
FREQUENTA ESCOLA 

rau 

QUESITO 12 ~ Série 

1.- Hl série 
2 - 29 série 
.3 - 39 série 
4 - 49 ·serie 
5 - 5{1 serie 
6 - 69 série 
7 - 79 serie 
8 - 89 série 
O - Mate~nal, J·ardim de Infância,' Pré-escolar, Classe de Alfabetização, 

Alfabetização.de Adultós, MOBRAL~ Artigo 99 (lQ e 2Q ciclos), Supletj_ 
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vo 19 e 29 graus (quando não for seriado), Prê-vestibular, Doutorado e 
Mestrado. 

Para a pessoa que não freqllenta escola, deverã estàr registrado O (ZERO) 
no quesito 12 e 00 (DOIS ZEROS) no quesito 14. 

QUESITO 13 - Nome~ 

MM/ ·Grau 
QUESITO 14 - CÕdigo 

quesito 18. 
Antes da Cocli.fi cação c:to quesito 14 cleverã ser observada a ilif ormação do 

Codifique conforme o caso: 

01 - Elementar 
02 - Medio 19 ciclo 
03 - Médio 29 ciclo 
04 - 19 grau 
05 ~. 29 grau 
06 - Superior 
07 - .Pré-escolar (Maternal, Jardim de infância, Classe de Alfabetização, 

etc.) 
08 - Alfabetização de Adultos ou Mobral 
09 - Supletivo 19 grau (freqllentando escola) 
10 - Supletivo 29 grau (freqllentando escola) 
11 -. Supletivo 19 grau (rãdio ou TV) 
12 - Supletivo 29 grau (rãdio ou TV) 
13 - Supletivo sem especificação 
14 - Pré-vestibular 
15 - Doutorado ou Mestrado 

Oltima série concluida 
NÃO FREQBENTA ESCOLA ~ 

Grau·da ultima série concluida 

QUESITO 15 : Ultima série concluida 
·1 - Hl.série 
2 - 2g série 
3 - 3g serie 
4 - 4g serie 
5 - 5g serie 
6 - 6g serie 
7 - ]g série 
8 - 89- série 
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Para as pessoas que freqtlentam escola, de'llerã vir registrado O (ZERO) no 

quesito 15 e 00 (DOIS ZEROS) no quesito 11. 

Somente para as pessoas que estão freqUentando curso de grau igual ou in 

ferior ao declarado nos quesitos 15 e 16, haverã registro nos quesitos 12, 13, 15, 16 e 

18, DESDE QUE o CURSO DECLARADO NOS QUESITOS 15 E 16 TENHA .srno CONCLU!DO. 

9uESITO 16 - Nome > 
Grau da ultima 

QUESITO 17 - CÕdigo 
serie concluída 

Antes· da codificação do quesito 17, deverã ser observada. a informação do 
. quesito .18. 

Codifique, conforme o caso: 

01 - Elementar 
02 - Mêdio 19 ciclo 
03 - Mêdio 29 ciclo 
04 - 19 gra.u 
05 - 29 grau 
06 - Superfor 

07 - Doutorado ou Mestrado 

Para a pessoa que não freqUenta e nunca fre.qUentou escola deverã.vir regi~ 
trado O (ZERO) no quesito 12, 00 (DOIS ZEROS) no quesito 14., O (ZERO) no quesito 15 e 
00 (DOIS ZEROS) no quesito 17. 

QUESITO 18 - EspêciQ do curso (que freqüenta ou freqUentou) 

Caso haja registro no quesito 13 e no quesito 16, a espécie do curso ê r! 
ferente ao quesito 13. 

PARTE 4 - CARACTERTSTICAS DE MAO-DE-.QBRA 

Para todas as pessoas com 10 anos ou mais, deverã haver informações nesta 
parte do questionãrio. Em todos ·os quesitos hã indicação da seqtlência a se_r seguida. 

Sempre que se constatar preenchimento incompafível, deve-se criticar as . informações do 
questionãrio e determinar a seqUência correta. 

Se houver folha(s) interna(s), seus campos de identificação _deverão estar 
preenchidos de acordo com os registros na capa do PNAD 1.01. Caso não estejam, completar. 
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N0MERO DE ORDEM 

4 
© N.0 OE 

OfiOEM 

w 
NOME oc; MORADOR oe 10 ANOS ou MAIS 

., ___________ .................................................................................... s. ............................................................................................................................................... ; ....................................... .. 

O numero de ordem da pessoa nesta parte reJativaãmão-de-obra deverã coin 
cidir com a numeração correspondente na parte 3 do questionãrio. 

QUESITO 1: ------·"··-----•"--. -----· 

D 1 Tr•Oalholl 

D 2 Tinha lrabalho mas não ''ªº"'"º"/ '. 

03 Procurou trabalho-----'---- lpa'"e ao 15) 

D 4 Era çstudan1e 

D 5 Cuidou dos afazeres doméshcos 

D 6 Era aposen1ado ou pensionista 

D I Oulrd (tispec1l1que) 

~ lpasse ao 13) 

1 

' ·-·--·--------------------------~ 
-------------------~ 

Observações quanto aos itens: 

- Se trabalhou ou tinha trabalho mas nao trabalhou - verificar criteriosamente se 
/ 

os quesitos correspondentes estão devidamente preenchidos de acordo com o con 

ceito. · 

- Se procurou trabalho - não deverã haver informações nos quesitos 2 a 14, deVen 

do haverpreenchimento no quesito 15. 

- Se era estudante, cuidou dos afazeres domesticas, era aposentado, pensionista ou 
outra, deverã haver informação a partir do quesito 13, ficando em branco do qu~ 

sito 2 ao 12. 

- Se era aposentado, deverã haver valor do rendimento no quesito 28, referente a 

aposentadoria. 

Se era pensionfsta, deverã haver valor do rendimento no quesito 28, referente a 

pensão. 

- Se estiver declaraclo cõctigos 5, 6 ou I e for estudante (quesitos 12 a 14 da Pª..!: 

te 3), a.1 terar para cÕdfgo 4. 

Se estiver declarado cÕdigo I e receber rendimento de aposentadoria ou pensão 

(quesito 28), ·.ª lterar .para côdigo 6. 
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QUESITO 2: 
® ·----linha mais de um trabalho na semana de •••• / ••••• 

a ----/----? 

01 Sim D 3 Nlo 
(siga 3) 

.Se estiver assinalada a quadrícula l - Sim, deverã haver informações nos. 
quesitos 9 e 10. Se estiver assinalada a quadr1cula 3 - Não, não poderã haver regi~tro . 
nos referidos quesitos. 

Quando a pessoa possuir mais de um trabalho, verificar se o trabalho pri_!! 
cipal declarado nos.quesitos 3 a 8 obedecem ~s normas conceituais .. Çaso contrãrio,_reali 
.zar a troca de informaÇões do trabalho prfncipal. 

QUESITO 3 
OS QUESITOS 3 A 8 DEVEM SE REFERIR AO TRABA· 
LHO QUE A PESSOA DEDICOU MAIOR NúMERO OE 
HORAS NA SEMANA DE REFER~NCIA 

@ Qual a ocupação que----- exercia no trabalhO que tinha 
na semana de •••• / ••••• a •••• / ••••. ? 

~---- --- --- --- ·-----------·-- -------- --------_ I , __ l ______________________________________________ _ 
(siga 4) 

Antes da codi.ficação d.este quesito, del.!erão ser observadas as respostas da 
das aos quesitos 4 e 5. 

se· houver dificuldades para codificar a informação coletada, · deverã ser 
consultado o CÕDIGO COMPLEMENTAR DO CENSO DEMOGRÃFICO DE 1980, onde deverão estar enqu~ 

dradas todas as dec·l a rações. 

O código serã registrado de acordo com o anexo I. 

QUESITO 4 

r4) Ondtt •• _ -- . exercia o trabalho- que linha na semana de ··--'-----a ____ , _____ ? 

(siga 5) 

Antes da codificação deste quesito deverão ser observadas as respostas da 
das aos quesitos 3 e 5. 
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Se houver dificuldades para codi.ficar a informação coletada, deverã ser. 
consultado o CÕDIGO COMPLEMENTAR DO CENSO DEMOGRÃFICO DE 1980, onde deverão estar enqu~ 

idradas todas as declarações. 
[ 

.o cõdigo serã registrado de acordo com o anexo II. 

; QUESITO 5 

@ No lrabalho Que unha na semana de ----1-----·ª 
•••• .1 •••••• __ ••• era: 

D 1 Empregado 

D 2 Porceiro empregado --· 

D 3 Trabalhador agrlcola volante 
com intermediário 

. D 4 Trabalhador agrlcola volante 
•u'm intermediário 

D 5 Conta própria 

D ô Parceoro conta própria 

0·7 Empregador 

D u l'•rceiro empregador 

(siga 6) 

D O N4o remunerado --------1.,_ (passe ào 8) 

Observações quanto aos itens: 

Se conta própria, parceiro conta prõpria, empregador ou parceiro empregador, nao 

deverã haver informação no quesito 6. 

Se parceiro empregad.o. parceiro conta ·prõpri.a e parcei.ro empregador, oeverã haver 

informações do rendimento mensal somente em produtos ou mercadorias. 

- Se não remunerado, não deve rã haver i nforma.ção nos quesitos 6 e 7. 
1 

- sõ se rã considerado como não remunerado quando o quesito 8 for registrado 15 
horas ou mais. 

Se a pessoa possui mais' de um trabalho e o trabalho principal e nao remunerado, 

no quesito 9 não poderã apare·cer um trabalho remunerado. 

QµESITO 6 

que ser item 
(QUES. 5) 

(V Nesse e0mpr~go, •••••. tinha carteira de lrabalho assinada? 

02 Sim D 4 Não 

(siga 7) 

!r 

1 

Para a pessoa que responcleu item 2 - Sim, o registro do quesito 11 terã 

- Sim, EXCETO PARA AS PESSOAS QUE TRABALHEM EM . ATIVIDADES ÀGROPECUÃRIAS . . . 
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QUESIT0.7 

0 Qual o rendimento mensa'' que ~~- --· ganhava normal· 
menta no trabalho que tinha na semana de •••• J. ____ a 
·---1----? 

0~ Cr$ 1 .oo D 
Em dinheiro 

04 CrS 1 ·1 .oo D 
Em produtos ou merc.adorias 

D b Somente em benellclos 

(siga•8) 

Neste quesito poderã vir preenchida uma das formas de rendimento, ou seja: 
em dinheiro, em produtos ou mercadori.as, somente em benefícios, ou ainda, em dinheiro e 
em produtos ou mercadorias. 

A direita dos campos EM DINHEIRO e EM PRODUTOS ou MERCADORIAS, exi.stem qu_! 
driculas que serao codificadas de acordo com a tabela de rendimentos abaixo: 

- l a 499 
2 - 500 a 999 

· 3·- 1 000 a 4 999 

4 - 5 000 a 9 999 
5 - 10 000 a 49 999 

6 -·50 ºººa 99 999 
7 - 100 000 a.299 999 
8 - 300 000 e mais 
9 - Sem declaração (9 999 999 no campo do rendimento} 
O - Prejuizo (o.campo do rendimento ficarã em branco) 

Para a pessoa que declarou· itens 2, 6 ou 8 no quesito 5, e obrigat5rio"o 
1 

registro do rendimento, EM PRODUTOS OU MERCADORIAS. 

Os itens de côdigo 2 ou 4 deverão estar assinalados de acordo com o tipo 
de rendiment.o percebido pela pessoa. 

QUESITO 8 

querda. 

@ Quantas horas ••••• trabalhava normalmenle por sema· 
na no traba[ho que tinha na semana de ----~----- 1 
----!---·-? 

LLl 
Horas 

(se"'sim" no quesllo.2, siga 9. Caso contrário, passe ao 111 

Caso venha registrado menos de 10 horas, completar com um O (ZERO) a es 
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Para a pessoa que traba 1 ha normalmente 98 horas ou ma is por semana, deverã 
Vir. r~gistrado 98~ 

QUESITO 9 

Observar que: 

® Qual o rendimento 'mensal que -----· ganhava normal
mente no(s) outro(s) trabalho(•) que linha na semana de 

----1----· a ----'·----? 
D 1 Cr$ l..__.._I _..__._ ........ I ......__......_, 

Em dinheiro 

D 3 CrS ....,_ ..... I __.'--.._....._.....__..___, 
Em produtos ou mercadorias 

D 5 Somente em ·benetlcios 

D 7 Não remunerado 
(siga 10) 

Sõ serã considerado como nao remunerad.o, quando, no quesito 10, for registrado 15 
horas ou mais. 

NOTA: 

QUESITO 10 

Os critirios para a codificaçio deste quesito sao os mesmos estabe 
lecidos para o quesito 7. 

@ Quantas horas . _____ trabalhava normalmente por sema-
na no(s) outro(s) trabalho(s) que linha na semana de 
----1----- a •••• ) ••••• ? 

LLJ 
Horas 

(siga 11) 

Os critirios para a codifi~ação deste quesito são os mesmos estabe1~cidos 
para o quesito 8. 

QUESITO 11 

no ques i. to 12 ~ 

QUESITO 13 

NO QUESITO 1. 

@ .•••.• era contribuinte de. Instituto da previdência? 

D 1 Sim (slga 12) D 3 Não (passe ao 27) 

Se Contribuinte de Instituto Qe Previdência, deverã haver informação 

@ .••.•.. tomou.alguma providência para conseguir trabalho 
no perlodo de ----·'·----a •••• ) •••• 3 

D 1 Sim (passe ao 15) D 3 Não (siga 14) 

SE HOUVER REGISTRO NESTE QUESITO, A PESSOA DEVERÃ ESTAR COM CÕDIGOS 4 A 7 
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QUESITO 14 

CÕDIGO 15 

@ .••••. tomou alguma providência para conseguir trabalho 
no perlodo de •••• J ••••• a----./----' 

D 2 Sim (siga 15) ~ D 4 Não (passa ao 27) 

SE CÕDIGO 2, NO QUESITO 16 OEVERÃ ESTAR ASSINALADO CÕDIGO 8888. 

@ O~al a providência que --~--·tomou para cónsegulr tra-
balho? • 

D 1 Consultou· empregado!es 

D 2 Fez concurso 

D 3 Consultou agência ou sindicato 

D 4 Colocou ou respondeu anuncio 

D 5 Consultou parente, amigo ou colega 

D 6 Outra (especiliqua) 

" 

(siga 16) 

D 7 Nada fez ------~ (passe ao 27) 

O registro no item 6 OUTRA, so poderâ ser feito quando a situação descri 
ta não se enquadrar nos itens de l a S. 

Atentar para o fato de que, em algumas vezes, a situa_ção apresentada pod! 
ra estar enquadrada em um item anteri.or~ 

QUESITO 16 

algarismos. 

(j]} Até----/----·• h6 quanto tempo -----.estava procuran· 
do trabalho? 

Meses Semanas 

(siga 171 

Deve rã vir registra.do em meses comp 1 e tos eLou semanas comp 1 eta.s, coQl dois 

Se o 1 ançamento for feito som.ente em SEMANAS, os campos destinados ao re 
gistro dos MESES serão preenchidos com 00 (DOIS ZEROS) e vice-versa. 

Quando não houver registro no campo referente a MESES e no campo referente 
a SEMANAS, codifique 9999. No entanto, se no quesito 13 estiver assinalada a quadricula 
NÃO e no 14 estiver assinalada a quadricula SIM, codifique 88 em meses e 88 em semanas. 

O registro feito neste quesito, terã que ser menor ou igual ao declarado no 
quesito l~. 
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QUESITO 17 

@ -----·ié trabalhou anteriormente com remuneração?. 

D 2 Sim (p~sse ao 19) O 4 . Não (siga 1a) 

- Em caso de registro para SIM neste quesito, deverã, haver também informação no qu! 
sito 19. 

- Em caso de registro para NJ\O neste quesito_, deverã haver também informação no qu! 
sito 18. 

QUESITO 19 

@ Hé quanto tempo ------saiu do último trabalho remu
nerado que. leve? 1 

1 1 
Anos Meses 

(siga 20) 

Deverã vir registrado em anos completos e/ou meses compJetos, com dois al 
garismos. 

Se o lançamento for feito somente em MESES, os campos destinados ao regi~ 
tro dos ANOS serão preenchidos com 00 (DOIS ZEROS) e vice-versa. 

Quando não houver registro no campo referente a ANOS e no campo referente 
a MESES, codifique 9999. 

QUESITOS 20, 21 e 22 

{siga 2t) 

@ ~:; ............ exerce~ o último trabalho tttmuneraQo que~· 

• (siga 22) 

@ No Vitimo tr•Oa1110 r~munorado que rove, .......... •ra· 

CJ 2 Em?regado ------ (alga 23) 

O 4 Conta própria 

CJ 8 Empregador 
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QUESITO 23 
@ Quanto tempo ------trabalhou no último emprego que 

teve? 

1 1 
Anos Meses 

(siga 24) 

·Codificar este quesito de acordo com os mesmos critérios estabelecidos P! 
· ra o quesito 19 • 

. QUESITOS 27 e 28 

@ -----recebe normalmente rendimentos de aposentadoria 
pensão, abono de permanência, aluguel. doaçlio juros d~ 
cadernet~ de poupança, dividendos cw outro qu~lquer? 

D :i Sim (siga 28) 

D 4 Não (encerre a entrevista) 

Se recebe normalmente rendimentos de aposentadoria, 
pensão, abono de permanência, a 1 uguel ou outr.os, d! 
verã haver informação em pelo menos 1 (um) dos itens 
do ques i.to 28. 

@ Qual o rendimento mensal qu~ ............ recebe normal• 
mente de: • 

01 cri 1 1 1 1 ,00 D 
Aposentadoria 

02 cri 1 1 1 1 ,00 D 
Pensão 

03 Crt 1 1 1 1 1 1 ,00 o 
AbOno de perm•néncia 

1 04 CrS 1 1 1 1 1 1 ,00 D 
Aluguel 

D 5 CrS 1 ! ~ 1 ! 1 ,00 D 
~ 

Outro1 (especifique) 

........................ ~--·-----·---·-----·-............................. 

'A direita de cada item de rendimento, existem quadriculas que serão codi 

ficadas de acordo com a mesma tabela apresentada para o quesito 7. 

O registro no item 5 Outros, sõ podera ser feito quando a situação descri 

ta nao se enquadrar nos itens 1 a 4. 

A.tentar para o fato de que em algumas vezes, a situação apresentada poderã 

estar enquadrada em um item anterior·. 

Os rendimentos provenientes de aplicação em CADERNETA DE POUPANÇ,'\ (juros) 

e SALÃRIO-FAMTLIA tanibém deverão estar ~nquadrados neste item. Atentar para o fato de 
que, algunsentreV.ista<lores, costumam registrar o total depositado na caderneta. 
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6 - ANEXOS 



6.1 - OCUPAÇÕES 



6~ l -·OCUPAÇÕES 

OCUPAÇDES ADMINISTRATIVAS 

EMPREGADORES 

001 - Agricultores 

002 - Criadores de gado bovino 

003 Avicultores e criadores de pequ~nos animais 
004 - Criadores de outros animais 
005 - Proprietãrios na agropecuãria, sem especificação 
006 - Empresãrios da extração vegetal e pe~ca 

007 - Empresãrios da extração mineral' 
008 - Empresãrios da industria de transformação 
009 - Empresãrios da construção civil 
010 - Comerciantes 

011 Hoteleiros e donos de pensão 
012 - Empresãr~os nos transportes 
013 - Outros proprietârios 

DJR[lüRES E CHEFES N~ ADMINISTRAÇAO POBLICA 

020 - Ministros de Estado, Governadores, Prefeitos, Membros do Poder Legislativoedo Cor 
po Diplomâtico Nacional 

021 - Diretore~, assessores e chefes no serviço p~blico 

ADMINISTRADORES E GERENTES DE EMPRESAS 

030 - Administradores e gerentes na agropecuãria 
031 - Administra~ores e gerentes na extração-vegetal e pesca 
032 - Administradores e gerentes na extração mineral 
033 - Administradores e gerentes na industria de transformação 
034 - Administradores e gerentes na industria,de construção civil 
035 - Admin_istradore'S e gerentes no comércio de mercadorias 
036 - Administradores e gerentes. de hoteis e estabelecimentos similares 
037 - Administradores e gerentes nos transportes 
038 - Administradores e gerentes de empresas finance1ras, imobiliãrias e securitãrias 
039 - Outros administradores e gerentes, não classificados anteriormente. 

49 



CHEFES E ENCARREGADOS DE SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI~TRATIVOS DE EMPRESAS 

040 - Chefes e encarregados de seção de serviços administrativos de empresas 

FUNÇÕES BUROCRÃTICAS OU DE ESCRITÕRIO 

050 - Tecnicos e fiscais de tributação e arrecadação 
051 - Insp~tores do trabalho 
052 - Assistentes administrativos 
053 - Pagadores e caixas (exclusive nos serviços e comercio d~ mercadorias) 
054 - Almoxarifes e armazenistas 
055 - Expedidores e conferentes de materiais 
056 - DatilÕgrafos 
,057 - Operadores de teleimpressoras 
058 - Op~radores de mãquinas de processamento automãtico de dados 
059 - Secretãrias · 
060 - Auxiliares de contabilidade 
061 - Operad.ores .de mãquinas copiadoras 
062 - Arquivistas 
063 - Rec~pcionistas 

064 - Auxiliares administrativos 
065 - Au~iliares de escritõrio 

OCUPAÇOES TtCNICAS, CIENTIFICAS, ART1STICAS E ASSEMELHADAS 

101 - Engenheiros 
102 - Arquitetos 
103 - Agrimensores 
104 - Cartõgrafos 

111 - Desenhistas 

ENG~NHE1ROS, ARQUITETOS E ESPECIALISTAS ASSEMELHADOS 

OCUPAÇOES AUXILIARES DA ENGENHARIA E ARQUITETURA 

112 - Técnicos de edificações, agrimensura, estradas e saneamento 
113 - Outras ocupações auxiliares da engenharia e arquitetura 
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QU1MICOS, FARMACt'.UTICOS, F1SICOS E ESPECIALISTAS ASSEMELHADOS 

121 - Quimico.s 
122 - Farmacêuticos 
123 - Fisicos 
124 - Geõlogos e mineralogistas 
125 - Outros especialistas em quimica e física· 

OCUPACOES AUXILIARES DA QU1MICA, FARMÃCIA E FfSICA 

131 - Técnicos quimicos 
132 - Prãticos de farmãcia 
133 - Técnicos de meteorologia 

AGRÔNOMOS, BIOLOGISTAS, VETERINÃRIOS E ESPECIALISTAS ASSEMELHADOS 

141 - Agrônomos 
142 - Biologistas 
143 - Fanliacologistas 
144 - Veterinãrios 

MEDICOS, DENTISTAS E ESPECIALISTAS ASSEMELHADOS 

151 - Médicos 
152 - Dentistas 
153 - Enfermeiros diplomados 
154 - Outros especialistas em medicina 

OCUPAÇOES 'AUXILIARES DA MEDICINA E ODONTOLOGIA 

161 - Acadêmicos de hospital 
162 - Enfermeiros não diplomados 
163 - Massagist~s 

164 - Ortopedistas e Õticos 
165 - Operadores de equipamentos médicos e odontolÕgicos 
166 - Parteiras 
167 - Protéticos 
168 - Técnicos em anãlises clinicas 
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MATEMATICOS, ESTATTSTICOS E ANALISTAS DE SISTEMAS 

171 - Matemãticos e atuãrios 
172·- Estat1sticos 
173 - Analistas de sistemas 

ECONOMISTA~, CONTADORES E TECNICOS DE ADMINISTRAÇÃO 

181° - Economistas 
182 - Contadores 
183 - Técnicos de adminis.t~ação 

OCUPAÇÕES AUXILIARES DA CONTABILIDADE, .ESTATTSTICA E ANÃLISE DE SISTEMAS 

191 - Tecnicos de contabilidade 
192 - Tecnicos de estatTstica 
193 - Programadores de computadore~ 

CIENTISTAS SOCIAIS 

201 - Sociõlogos, antropólogos e arqueólogos 
202 - Psicólogos 
203 - Geógrafos e demõgrafos 
204 - Assistentes sociais 
205 - Outros cientistas sociais 

211 - Professores pesquisadores 

PROFESSORES 

212 - Professores de ensino superior 
213 - Professores de ensino do 2Q grau 

' 
214 - Professores de ensino do 1 Q grau ( 5~ ã 8' sê ri e) 
215 - Professores de ensino do lQ g~a~ (1, i 4, serie) 
216 - Professores de ensino do lQ grau (sem especificação de serie) 
217 - Professores de ensino pre-escolar 
218 - Professores e instrutores de formação'. profissional 
219 - Professores de ensino não especificado 
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OCUPAÇOES AUXILIARES DO ENSINO 

221 - Orientadores e têcnicos de ensino 
222 - Inspetores de alunos 

MAGISTRADOS, ADVOGADOS E ESPECIALISTAS ASSEMELHADOS 

231 - Magistrados 
232 - Procuradores, promotores e curadores públicos 
233 - Advogados e defensores públicos 

OCUPAÇOES AUXILIARES DA JUSTIÇA 

241 - Tabeliães e oficiais de registro 
2~2 - Escrivães d~ cartôrio 
243 - Oficiais de justiça 
244 - Outras ocupações.auxiliares da justiça 

RELIGIOSOS 

25i - Religiosos 

ESCRITORES E JORNALISTAS 

261 - Escritores e.jornalistas 

ARTISTAS, OCUPAÇOES AFINS E AUXILIARES 

271 - Escultores e pintores 
272 - Artesãos de objetos de cerâmica, couro, madeira e metal 
273 - Decoradores e cenôgrafos 
274 - Fotógrafos 
275·- Músicos e compositores 
276 - Artistas de cinema, teatro, ridio e televisão 
277 - Artistas de circo 
278 - Locutores e comentaristas 
279 - Produtores e diretores de espeticulos 
280 - Cinegrafistas e operadores de câmaras 
281 - Operadores de equipamentos de som e cenografia 
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282 - Outros operadores de estações de rãdio e televisão .. exclusive operadores de câmaras. 
som e cenografia 

283 - Operadores de projetores cinematogrãficos 

OUTRAS OCUPAÇOES TECNICAS, CIENTTFICAS-E ASSEMELHADAS 

291 - Bibliotecãrios 
292 - Arquivologistas e museõlogos 
293 - Outras ocupações têcnicas e cientificas não enquadradas anteriormente 

OCUPAÇOES DA AGROPECU~RIA E DA PRODUÇ~O EXTRATIVA VEGETAL E ANIMAL 

TRABALHADORES D~ AGROPECU~RIA 

301 - Produtores agropecuãrios autônomos· 
302 - Têcnicos de agropecuãria 
303 - Tratoristas agricolas e outros operadores de mãquinas e implementos de agropecuãria 
304 - Outros traba 1 hadores na agropec.uãria 

321 - Caçadores 
322 - Pescadores 

331 - Madeireiros 
332 - Lenhadores 
333 - Carvoeiros (fabr.icantes) 
334 - Seringueiros 
335 - Ervateiros 

CAÇADORES E PESCADORES 

·TRABALHADORES FLORESTAIS 

336 - Apanhadores. quebra dores e descascadores de, produtos vegetais 

OCUPACOES DA PRODUÇ~O EXTRATIVA MINERAL 

Mineiros 

341 - Mineiros 
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Cantei.ros e Marroeiros 

345 - Canteiros e Marroeiros 

Operadores de mãquinas de extração e 
beneficiamento de minérios e pedras 

351 - Operadores de mãquinas de extração e beneficiamento ·de minérios e pedras 

Trabalhadores de extração de petróleo e gãs 

361 - Trabalhadores de extração de petróleo e gãs . 

371 - Garimpeiros 

381 - Salineiros 

Garimpeiros 

Salineiros 

Sondadores de poços, ·_exclusive de petróleo 
e gas 

391 - Sondadores de poços, exclusive' de petróleo e gãs · 

OCUPAÇDES DAS INDOSTRIAS DE 
TRANSFORMAÇAO E. CONSTRUÇAO CIVIL 

Mestres, contramestres e técnicos d~ industrias 
de . transformação. e construção civil · 

401 - Mestres e técnicos de empresas de extração mineral 
402 - Mestres,,contramestres e técnicos de industrias de transformaÇão,exclusive têxteis 
403 - Mestres, contramestres e técnicos de industrias têxteis 
404 - Mestres de construção civtl 
405 - Mestres e técnicos de empresas de energia el~trica, gas, agua e esgoto 
406 - Outros mestres, contramestres e técnicos 

Ocupações das industrias mecânicas e 
metalúrgicas 

411 - Forneiros metalúrgicos 
412 - Laminadores 
413 - Trefiladores 
414 - Modeladores e macheiros 

415 - Galvanizadores e recobridores de metais 

55 



416 - Afiadores e amoladores 
417 - Polidores e esmerilhadores 
418 - Ferramenteiros 
419 - Estàmpadores mecânicos 
420 - Operadores de prensa mecânica de metais 
421 - fresadores e furadores 
422 - Torneiros mecânicos 
423 - Ajustadores e montadores mecânicos 
424 - .Mecânicos de ve1culos automotores 
425 - Mecânicos sem especificação 
426 - Soldadores 
427 - Rebitadores e montadores de estruturas metâlicas 
428 - Caldeireiros 
429 - Ferreiros e serralheiros 
430 - Funileiros 
431 - Lantemeirós de ve1culos 

Ocupações da industria têxtil 

44i - Cardadores e penteadores 
442 - Maçaroqueiros, bobinadores e espuladores 
443 - Fiandeiros 
444 - Rendeiros 
445 - Urdidores e remetedores 
446 - Cordoeiros 
447 - Tecelões 
448 - Tapeceiros 
449 - Redeiros 
450 - Alvejadores e tintureiros têxteis 
451 - Estampadores têxteis 
452 - ·Acabadores de pano 

Ocupações da indústria do.couro 

461 - Correeiros e seleiros 
462 - Curtidores 

Ocupações da industria do vestuãrio 

470 - Alfaiates e costureiros 
471 - Auxiliares de costura 
472 - Ca lceiros e cami seiros 
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473 - Modelistas e cortadores 
474 - Bordadeiras e cerzideiras 
475 - Chapeleiros de palha 
476 - Chapeleiros, exclusive de palha 
477 - Sapateiros 
478 - Trabalhadores na fabricação de calçados 
479 - Bolseiros e cinteiros 

Ocupações das industrias de madeira e mõveis 

481 - Marceneiros 
482 - Carpinteiros 
483 - Tanoeiros 
484 - Operadores de mãquinas de marcenaria 
485 - Serradores 
486 - Preparadores de compensados e aglomerados 
487 - Estofadores e capoteiros. 
488 - Colchoeiros 
489 - Lustradores de madeira 
490 - Cesteiros e esteireiros 

Eletricistas 

491 - Montadores de equipamentos elétricos 
492 - Montadores de equipamentos eletrônicos (exceto rãdio e TV) 
493 - Reparadores de equipamentos elétricos e eletrônicos (exceto rãdio e TV) 
494 - Montadores de rãdio e TV 
495 - Reparadores de rãdio e TV 
496 - Eletricistas de instalações 
497 - Instaladores e reparadores de equipamentos e aparelhos de telecomunicaçã~ 
498 - Instaladores e reparadores de linhas eletricas e de telecomunicação 
499 - Operadores de instalações de produção de energia elétrica 

Ocupações da industria da construção civil 

511 - Armadores de concreto 
512 - Pedreiros 
513 - Serventes de pedreiro 
514 - Pintores e caiadores 
515 - Estucadores 
516 - Ladrilhei ros e taqueiros 
517 - Encanadores 
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518 - Vidraceiros (colocadores de vidro) 
519 - Calceteiros e asfaltadores 
520 - Calafates 
521 - Operadores de mãquinas de construção civil e tratoristas, exclusive na agropecuãria 

Ocupações das industrias dé alimentação e bebidas 

531 - LingUiceiros e salsicheiros 
532 - Cha rqueador.es· 
533 - Magarefes 
534 - Ocupações da industria de latic1nios 
535 - Doceiros e confeiteiros 
536 - Macarroneiros e pasteleiros 
537 - Padeiros 
538 - Farinheiros e moleiros 
539 - Ocupações da industria do açücar 
540 - Ocupações da industria de bebidas 
b4l - Ocupações da industria do cafê 
542 - Ocupações da industria do pescado 
543·- Ocupações da industria de chã, mate e cacau 
544 - Ocupações da industria de oleaginosos 
545 - Ocupações de out~as industrias alimentares 

Ocupações da industria grãfica 

551 - Linotipistas 
552 - Tipógrafos 
553 - Clicheristas e gravadores 
554 - Impressores 
5t5 - Revisores na industria grãfica 
556 - Encadernadores e cartonadores 
557 - Outras ocupações da industria grãfica 

Ocupações das indCstrias de cerâmica e vidro 

56·1 - Vidreiros e ampoleiros 
562 - Ceramistas e louceiros 
563 - Pintores cerâmicos 
564 - Oleirós 
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Outras ocupações das i ndüs tri as de trans fonnação 

571 - Inspetores de qualidade 
572 - Ourives e relojoeiros 
573 - Lapidadores 
574 - Borracheiros 
575 - Vulcanizadores e recauchutadores 
576 - Fogueteiros 
577 - Vassoureiros 
578 - Marmoristas 
579 - Preparadores· de fumo 
580 - Charuteiros e cigarreiros 
581 - Pintores a pistola 
582 - Operadores de empilhadeira 
583 - Foguistas (exclusive de embarcações e de trens) 
584 - Embaladores de mercadorias 

. .. 
585 - Ocupações da industria do papel e papelão 
586 - Ocupações da indústria de artefatos de borracha e plãstico, exclusive pneumãticos 
587 - Ocupações da industria de artefatos de cimento e fibrocimento. 
588 - Supervisores de segurança no trabalho 
589 - Outras ocupações das industrias de transformação 

OCUPAÇOES DO COMtRCIO E ATIVIDADES 
AUXILIARES 

601 - Comerêiantes por conta p~Õpria 
602 - Vendedores 
603 - Operadores de caixa 
604 - Repositores de mercadorias 
605 - Demonstradores 

Lojistas 

Vendedores ambulantes 

611 - Feirantes 
612 - Aguadeiros 
613 - Doceiros, sorveteiros e baleiros 
614 - Quitandeiros e fruteiros 
615 - Tripeiros, peixeiros e leiteiros . . 
616 - Bilheteiros 
617 - Outras ocupações no comercio ambulante 
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Vendedores de jornais e revistas 

621 - Vendedores de jornais e revistas 

Viajantes, representantes e pracistas 

631 - Pracistas e viajantes comerciais 
632 - Representantes comerciais 
633 - Propagandistas 

Outras ocupações do comercio 

641 - Corrêtores de seguros 
642 - Corretores de imõveis 
643 - Corretores de titulos e valores 
644 - Avaliadores e leiloeiros 
645 - Outros agen.tes e corretores 
646 - Compradores 

OCUPAÇÕES DOS TRANSPORTES E 
COMUNICAÇÕES 

Ocupações do transporte aereo 

711 - Aviadores civis 
712 - Comissãrios de bordo 

Ocupações dos transportes maritimo. fluvíal e lacustre 

721 - Oficiais de Marinha Mercante 
722 - Mestres de embarcação 
723 - Maquinistas de embarcação 
724 - Foguistas de embarcação 
725 - Marinheiros civis 
726 - Taifeiros 
721 - Barqueiros e canoeiros 

Ocupações· dos serviços portuãrios 

731 - Guindasteiros 
732 - Estivadores 

Ocupações dos transportes ferroviãrios 

741 - Agentes ·de estradas de ferro 
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. 
742 - Condutores e chefes de trem 
743 - Maquinistas de trem 
744 - _Foguistas de trem 
745 - Guarda-freios 
746 - Manobreiros e sinaleiros 

Ocupações dos transportes urbanos e rodoviãrios 

751 - Motoristas 
752 - Trocadores 
753 - Carroceiros e tropeiros 

Outras ocupações dos transportes 

761 - Ins~etores e despachantes nos transportes 
762 - Trabalhadores de conservação de ferrovias 

Ocupações das comunicações 

771 - Agentes postais e te1egrãficos 
772 - Postalistas 
773 - Telegrafistas e radiotelegrafistas 
774 - Telefonistas 
775 - Carteiros 
776 - Guarda-fios 

OCUPAÇOES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Proprietãrios nos serviços, conta prõpria, 
exclusive alojamento e alimentação · 

801 - Proprietãrios nos serviços. conta prÕpria, exclusive alojamento e alimentação 

Ocupações domesticas remuneradas 

805 - Empregados domêsticos 

Ocupações dos serviços de alojamento e 
~limentação 

811 - Hoteleiros e donos de pensão por conta prõpria 
812 - Camareiros 
813 - Cozinheiros 
814 - Garçons 
815 - Atendentes de bar e· lanchon~te 
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Ocupações dos serviços de higiene pessoal 

821 - Cabeleireiros 
822 - Barbeiros 
823 - Maquiladores, depiladores e esteticistas 
824 - Manicu'ros e pedicuros 
825 - Lavadeiras e passadeiras 
826 - .Engraxates 

Atletas profissionais e funções· afins 

831 - Jogadores ·de futebol 
832 - Lutadores e outros atletas profissionais 
833 - Ju1zes de eseortes 
834 - Técnicos de esportes 

Porteiros, ascensoristas. vigias e serventes 

841 - Porteiros 
842 - Ascensoristas 
843 - Vigias 
844 - Serventes 
845 - Contfouos 

OCUPAÇOES DA DEFESA NACIONAL E 
SEGURANÇA PUBLICA 

851 - Oficiais das Forças Annadas 
852 - Praças das Forças Annadas 
853 - Oficiais e praças do Corpo de Bombeiros 
854 - Delegados e comissãrios de pol1cia 
855 - Investigadores de pol1cia 
856 - Guardas-civis e inspetores âe trãfego 
857 - Carcereiros e guardas de presidio 
858 - Datiloscopistas 
859 - Guardas-vigias de organizações particulares 

911 - Aprendizes 

OUTRAS OCUPAÇOES, OCUPAÇOES 
MAL DEFINIDAS OU NAO DECLARADAS 

912 - Bilheteiros no serviço· de diversões 
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913 - Bombeiros, exclusive do Corpo de Bombeiros 
914 - Capatazes 
915 - Dedetizadores 
916 - Guardadores de automõveis 
917 - Guardas sanitãrios 
918 - Inspetores e fiscais 
919 - Jardineiros, exclusive na lavoura 
920 - Lixeiros 
921 - Lubrificadores 
922 - Operadores de tratamento e bombeamento d'ãgua 
923 - Operadores de mãquinas, exc~usive de agrope~uãria e construção civil 
924 - Trabalhadores braçais sem especificação 
925 - Trabalhadores de conservação de rodovias 
926 - Outras ocupações ou ocupações mal definidas 
927 - Sem declaração de ocupação 
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6.2 - CLASSES DE ATIVIDADES 



6.2 - CLASSES DE ATIVIDADES 

Agricultura. Silvicultura e Pecuãria 

011 - Cultura de agave 

012 - Cultura de algodão 

013 - Cultura de arroz 

014 - Cultura de banana 

015 - Cultura de cacau 

016 - Cultura de cafê 

017 - Cultura de cana-de-açúcar 

018 - Cultura de fumo 

019 - Cultura de mandioca 

020 - Cultura de milho 

021 - Cultura de soja 

022 - Cultura de trigo 

023 - Horticultura e Floricultura 

024 - Silvicultura 

025 - Culturas não discriminadas anteriormente 

026 - Pecuãria 

027 - Avicultura 

028 - Api'cultura e Se ri ci cultura 

029 ~ Atividades não compreendidas nas classes anteriores ou mal definidas 

EXTRAÇAO VEGETAL 

031 - Extração de borracha e gomas elãsticas 

032 - Extração de erva-mate 

033 - Extração de plantas fibrosas 

034 - Extração de frutos, sementes oleaginosas e ceras 

035 - Extração de madeiras 

036 - Produção de carvão vegetal 

037 - Atividades não compreendidas nas classes anteriores ou mal definidas 
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PESCA E PISCICULTURA 

041 - Pesca 

042 - Piscicultura 

EXTRAÇÃO MINERAL 

050 - Extração. e aparelhamento de pedras e outros materiais de construção 

051 - Extr~ção de petr51eo e gãs natural 

·052 - Extração de carvão-de-pedra 

053 - Exploração de salinas e fontes hidrominerais 

054·- Faiscação e garimpagem de minerais não-metãlicos 

055 - Faiscação e garimpagem de minerais metâlicos 

056 - Extração de minerais radioativos 

057 - Extração de minerais não-metãlicos (exceto os compreendidos em outras classes) 

058 - Extração de minerais metãlicos (exceto os compreendidos em outras classes) 

059 - Atividades não compreendidas nas classes anteriores ou mal definidas 

INDOSTRIAS OE TRANSFORMAÇÃO 

100 - Industrias de transfonnação de minerais não-metãlicos (exclusive combustíveis mi 

nerais) 

110 - Industrias metalúrgicas 

120 - Indústrias mecânicas 

130 - Industrias de material elétrico e de comunicações 

140 - Indústrias de material de transporte 

150 - Industrias da madeira 

151 - Industrias domiciliares de artigos de palha 

160 - Indústrias do mobiliãrio 

170 - Industrias do papel e papelão 

·180 - Indústrias da borracha 

190 - Indústrias de couros, peles e similares (exclusive artigos do vestuãrio e calçados} 

200 - Industrias químicas (inclusive produção de ãlcool) 
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201 - Indüstrias de produtos derivados do petrõleo e do carvão (~xclusive produção degãs · 

de iluminação) 

210 - Industrias de produtos farmacêuticos e veterinãrios 

220 - lndüstrias de perfumaria, sabões e velas 

230 - Industrias de produtos de materias plãsticas 

240 - Indüstrias têxteis 

241 - Industrias domiciliares têxteis 

250 - Industrias do vestuãrio 

251 - Industrias do calçado 

260 - Industrias de produtos alimentares 

270 - Industrias de bebidas (exclusive produção de âlcool) 

280 - Indüstrias do fumo 

290 - Indüstrias editoriais e grâficas 

300 - Atividades não compreendidas nas classes anteriores ou mal definidas 

INDOSTRIAS DE CONSTRUÇ~O 

340 - Industrias de construção 

SERVIÇOS ·INDUSTRIAIS DE UTILIDADE POBLICA 

351 - Produção e distribuição de en~rgia elétrica 

352 - Produção e distribuição de gâs canalhado 

353 - Abastecimento d'ãgua e serviços de esgoto 

354 - Limpeza ~Üblica e remoção de lixo 

COMERCIO DE MERCADORIAS 
. . 

410 - Comercio de produtos agropecuãrios e extrativos (exclusive aves para alimentação) 

411 - Comercio de gêne·ros al imenti cios. bebi das e estimulantes 

412 - Comercio de tecidos. artefatos de tecidos, artigos do vestuãrio e armarinho 

413 - Comercio de mõveis 1 tapeçarias. objetos de arte e ornamentação 

414 - Comercio de papel, impressos e artigos de escritõrio 

415 - Comercio de ferr()gens 1 louças. materiai.s de construção e produtos metalúrgicos 
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416 - Comercio de mãquinas, aparelhos, instrumentos e material elétrico 

417 - Comercio de veiculos e acessórios 

418 - Comercio de produtos químicos e farmacêuticos 

419 - Comercio de combustiveis e lubrificantes 

420 - Comercio ambulante 

421 - Feiras 

422 - Supermercados 

423 -· Lojas de departamentos 

424 - Atividades nao compreendidas nas classes anteriores ou mal definidas 

INSTITUI ÇOES DE CREDITO, -DE SEGUROS E DE 

CAPITALIZAÇÃO 

451 - Bancos, financeiras e capitalização 

452 - Caixas econômicas e cooperativas de credito 

453 - Seguros 

COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE !MOVEIS 

E VALORES MOBILI~RIOS 

461 - Administração, comercio e incorporação de imóveis 

462 - Comercio de titulos e moedas 

463 - Concessionãrios de loterias, exclusive agências lotéricas 

464 - Organizações de cartões de credito, sorteios, éonsõrcios, clubes de mercadorias e 

similares 

TRANSPORTES 

-471 - Tra-nsportes de tração e condução anima 1 

472 - Transportes rodoviãrios de passageiros 

473 - Transportes rodoviãrios de cargas 

474 - Transportes ferroviãrios 

475 - Transportes marítimos, fluviais e lacustres 

__ 476 - Transportes aéreos 

417· - Atividades não compreendidas nas classes anteriores ou mal definidas 
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COMUNICAÇOES 

481 - Serviços postais, telegrãficos e de radiocomunicações 

482 - Comunicações telefônicas 

SERVIÇOS DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 

511 - Serviços de alojamento 

512 - Serviços de alimentação 

SERVIÇOS DE REPARAÇÃO.E CONSERVAÇÃO 

521 - Serviços de reparação e conservação de mãquinas e aparelhos, elétricos ou não, de 

uso pessoal ou domestico 

522 - Serviços de reparação e manutenção de veículos, exclusive trens, aviões, tratores 

e mãquinas de terraplenagem 

523 Serviços de ~eparação de artigos de madeira e do mobiliãrio 

524 Serviços de reparação de instalações elétricas, hi.drãulicas e de gãs 

525 Serviços de reparação nao incluídos nas classes anteriores ou mal definidos 

SERVIÇOS PESSOAIS 

531 - Serviços de higiene pessoal 

532 - Serviços de confecção sob medida e reparação de artigos do vestuãrio 

533 Serviços pessoais não incluídos nas classes anteriores ou mal derinidos 

SERVIÇOS DOMICILIARES 

541 - Serviços de conservação de artigos do vestuãrio e de outros artigos de tecidos 

542 - Serviços de limpeza e conservação de casas, escritõrios, lojas e edifícios 

543 - Serviços de vigilância e guarda 

544 - Serviços domésticos remunerados 

545 - Serviços domiciliares não incluídos nas classes anteriores ou mal ·defjnidos 

SERVIÇOS DE DIVERSOES, RADIODIFUSÃO E TELEVISÃO 

551 - Serviços de diversões e promoção de espetãculos artísticos 

552 - Serviços de radiodifus·ão e televisão 
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SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS 

571 - Serviços jurídicos 

572 - Serviços de contabilidade e auditoria 

573 - Serviços de assessoria, consultoria, pesquisa, anãlise e processamento de dados 

574 - Serviços de engenharia e arquitetura 

575 - Serviços de publicidade e propaganda 

576 - Serviços de tradução, reprodução e documentação 

577 - Estúdios de pintura, desenho, escultura e serviço de decoração 

578 - Serviços têcnico-profissionais não incluídos nas cla.sses anteriores ou mal definidos 

SERVIÇOS AUXILIARES DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS 

581 - Serviços auxiliares da agricultura e da pecuãria 

582 Serviços auxiliares do comêrcio de mercadorias 

583 - Serviços de armazenagem 

584 - Serviços auxiliares do comêrcio e da industria em geral 

585 - Serviços auxiliares das atividades de seguros, finanças e valores 

586 - Serviços auxi 1 iares dos transportes, exclusive rodoviãrio e marítimo 

587 - Serviços auxiliares d.:.s transportes rodoviãrios 

588 - Serviços.auxiliares dos transportes marltimos 

589 - Serviços auxiliares das atividades ecbnômicas em geral 

SERVIÇOS COMUNITÃRIOS E SOCIAIS 

(exclusive médicos, odontolÕgicos, 

veterinãrios e ensino) 

610 - Assistência e beneficência 

611 - Previdência social publica 

612 - Previdência social particular 

613 Sindicatos e associações de classe 

614 - Instituições científicas e tecnolõgicas 

615 - Instituições filosõficas e culturais 
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616 - Culto e atividades auxiliares 

617 - Entidades desportivas e recreativas 

618 - Organizações cívicas e políticas 

619 - Serviços comunitãrios e sociais não incluídos nas classes. anteriores ou mal defini 

dos 

SERVIÇOS MtDICOS, OÓONTOLÕGICOS E 

VETERINÃRIOS 

621 - Serviços médicos públicos 

622 - Serviços médicos particulares 

623·- Serviços odontolõgicos 

624 - Serviços de veterinãria 

ENSINO 

631 - Ensino publico 

632 - Ensino particular 

ADMINISTRAÇAO POBLI~A 

711 ~ Poder legislativo 

712 - Justiça e atividades auxiliares 

713 - Serviços administrativos federais 

·714 - Serviços administrativos estaduais 

715.- Serviços administrativos municipais 

116 - Serviços administrativos autãrquicos 

717 - Serviços administrativos dos poderes públicos nao incluídos ·nas classes anteriores 

ou mal definidos 

721 - Exercito 

722 - Marinha de Guerra 

723 - Aeronãutica 

DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA POBLICA 
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724 - Policia Militar 

· 725 - Policia Civil 

726 - Corpo de Bombeiros 

727 - Outras organizações governamentais de segurança 

ORGANIZAÇOES INTERNACIONAIS E REPRESENTAÇOES 

ESTRANGEIRAS 

801 - Organizações internacionais e representações estrangeiras 

ATIVIDADES NAO COMPREENDIDAS NOS DEMAIS 

RAMOS, ATIVIDADES MAL DEFINIDAS OU NAO 

DECLARADAS 

901 - Outras atividades não compreendidas nos demais ramos 

902 - Atividades mal definidas ou não declaradas 
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6,3 - MODELO DO QUESTIONÁRIO 



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESID~NCIA DA REPOBLICA 

,.. FUNDAÇÃO INSTITUTO DRASILEÍRO OE GEOGRAFIA E ESTATISTICI\ - IBGE 

·N.• 00 SETOR SITUAÇÃO CD N.º OE ORDEM 
NO PNAD 

2.02 ou 2 03 

@ N:• OE CONTROLE @ N.0 DE 
Sl!RIE 

-~ . PiA110RIA Ot ,OPULAÇAO 1 SOCIAL 
SUJ9ffUNJfNDfHCIA Df fSJAJJSflCAS Df POPULAÇÃO E SOCIAIS 

Oepattl:"'•'ºª d• Pn~1tH Dom1e1h•rff l>O' A""o11r90t111 
PESQUISA NllCIONAL POR AMOSTRA OE OOMICILIOS • 1985 
PNAi> 1 . 01 · - QUESTIONÁRIO DE MAO-DE-OBRA 

·TIPO A 

Q4Nloê 

O 01 Realizada O 02 Fechad1 O 03 Recusa 

0114 Outra 

1 

LJ 
@ TIPO OE ENTREVISTA 

TIPO B 

001 Em construçlo 
ou reforma 

006 ~sional 
O 08 Em rulnaa 

O 09 Demolida 

TIPO C 

O 10 Nao 101 
encontrada 

O 11 Não O 12 Fora do 
residencial setor 

MORADORES OUESTIONAAIO 
SUPLEMENTAR 

N.• OE FOLHAS 
INTERNAS Unidade da Fe~eraçlo -------------------------------- Municlpio ---------·-·-----·---- ---------------------

(!}TOTAL @ 10 ANOS 
OU MAIS O Nlo tem 

O Tem 

01? 

Endereço -------------------------------~-------·-----------------------------·-------------------------w w Data da entrevista ----1----1---- Asslnetur1 do Informante--------------------•------------------------------

2 

Q) ESPECIE 00 
DOMICILIO 

02 Particular 
permanente 

Particular 
improvisado 

CJ 6 Coletivo 

@TIPO 

01 e: ... 
·o 3 Aparta· 

mento 

O 5 Ruslico 

D 1 ~t~:O ou 

PARA DOMICILIO PARTICULAR PERMANENTE 

@PAREDE 

D O Alvenarl1 O 2 Madeira 
aparelhada 

D 4 Taipa nlo CJ 8 Madeira 
reYestlda aproveitada 

O 8 Outra 

~PISO 

01 Madeira 
aparelhada 

D 5 Cer4mlca 

07 Madeira 
aproveitada 

O 3 Cimento 

O 6 Terra 

O 8 Outro 

@COBERTURA 

O O ~~c~~o O 2 ~:lhb".rro 

D 4 Zinco 

O 
7 ~P~~~~~ada os Outra 

@ ABASTECIMENTO OE AGUA Q) ESGOTAMENTO SANITARIO @ USO DA INSTALAÇÃO 
SANITARIA 

~ DESTINO 00 LIXO 

Com canalluçto Interna Sem conallzaçlo Interna 
O O Rede geral 02 Fossa s6ptlca O 1 56 do do.;,lcillo Do Coletado O 2 Queimado CJ 1 Rede geral CJ 4 Rede geral 

D 2 Poço ou nascenta O 5 Poço ou nascente D 4 FosSI rudimentar O 6 Outro Comum a mais 
de um 

D 4 Enterrado O 6 Colocado em 
terreno baldio 

D 3 OUlra lorma O 8 Outra lorma Os Não tem C]5 Não tem 08 Outro 

@ ILUMINAÇÃO 
ELlTRICA 

@ COMODOS .@ CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO @ ALUGUEL OU PRESTAÇÃO @ FILTRO 
MENSAL 

@) FOGÃO @) GELADEIRA 

· 01 Tem 

03 Nilo tem 

N.º 
DE 

OR· 
OEM 

(1) 

•. ~L 
_9, __ 

.!>.! • 

• 9.~-

• .?! • 

• 9! •. 

• 9.ll • 

Total 

NOME 

(2) 

Servindo de 
dormitório 

. CJ O Próprio - jj acabou CJ 2 Próprio - nAo acabou j j O 1 Tem 
de pagar de pagar. Cr$ .._~_._...__.__..__. ,00 

02 Tem 01 Tem 

D 4 Alugado Os Cedido Da Outra IH999 D Não paga 03 Não tem D 4 Não Iam 03 N.!io tem 

CONOIÇAO 

sexo 1--l-"".,r-c6_d_1g ... o_•_l--1 

~li..: 
merr De 

pre
sen. 3-:, ça 

(3) (4) 

Na 
uni· 
dade Na 
d~~i· f~~i· 

llar 

(5) (6) 

N.• 
DA 

FAMI· 
LIA 

(7) 

DATA OE 
NASCIMENTO 

Dia Mês Ano 

(8) (9) (10) 

Sabe 
ler 
e 

escrê· 
ver 

1-Slm 

3-Nãc 

(11) 

Série 

(12) 

PARA PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS 

Freqüenta escola 
(série e grau do curso 

que freqüenta) 

Grau 

Não freqüenta escola 
(curso de grau mais elevado no 
qual concluiu pelo menos a pn· 

meira série) 

última 
série 
con· 

Grau da última 
série conclulda 

Nome 
(13) 

Código elulda Nome 
(16) 

Código 

(17) (14) (15) 

Espécie do curso 
(que freqüenta 
ou freqüentou) 

(IS) 

..................... ----·-------------- ----- ........................ ----- ----- ----- .......... ----- ......... ------ ------------- ............... ------ --------- ... ---- ............. ·----- ... --.............. .. 

• J.P. ------------------------------- ...................... ----- ........... ·---- ----- ................................. ------ _____________ .. .. .... --- ------ ................................ ... ............. --------------·· 
_JL 

C6DIQOS 

----------r-----------------1 OBSERVAÇOEI: --·····················-······················-···-···-·········--····---,--
-- • CONOIÇAO DE PRESENÇA CONOIÇAO NA IJNIDAOE OOMJCILtAA E NA FAMILIA 

1 - Chefe 

2 - C6njuge 

3 - Mo<1dor ausanle 3 - Filho 

4 - Outro parenle 

5 - Agregado 

8-Penslonllla 

7 - Empr"flado doméstico 

8 - Parente do empregado 
dom61t1co 

---------------------------------------------------------·--------------------------------· 
-----------------------------------------------------------------------------------------· 

--------....................................................... _ ............................................ --.... -............................................................ .. 
2511 
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4 
© N.º DE 

ORDEM 
NOME DO MORADOR DE 10 ANOS OU MAIS 

w ----· ........... -- .... -.. --.----- .. -- ...................... --- .... -- ... --------- .. -..... -- .... -- -- .... --------.... -- ..... --..................................................................... ------------................ -- ............. ---------
G) o que .......... tez na semana de ...... 1 ......... a ....... 1 ....... ? 

O 1 Trabalhou 

CJ 2 Tinha trabalho mas não trabalhou 

O 3 Procurou trabalho -------• (passe ao 15) 

O 4 Era estudante · } 

D 5 Cuidou doSc atazern domht1cos 

Os Era aposentado ou pansiomsta (passe ao 13) 

~ -~:~~ª-~:~~~::::~----------------
@ ............ tinha mais de um trabalho na semana de ........ / ............ 
. a ----/-----? . .. ... . . . .,. ... --· . 

01 Sim 

@ Quantas horas ............ trabalhava normalmente por sema
na no trabalho que tinha na semana de ......... /----·a 
----1----? . 

LJ_J 
Horas 

(se .. sim .. no quesito 2, siga 9. Caso contrério, passe ao 1~) 

@ QuaJ o rendimento mensal que ............ ganhava normal-
mente nO(s) 01.1tro(s} trabalho(s) que tinha na nmana de 

----1----- a --- -'-----? 
01 CrS 1 1 ,00 D 

Hà quanto tempo ... --··-saiu do Ummo trabalho remu
nerado que teve? 

1 1 
Anos Meses 

(siga 2<1) 

Qual foi a Ultima ocupação remunerada que ... - .... -exer
ceu? 

D _J __ L_ Em dinheiro 

CrS ,00 
Em produtos ou mercadorias 

O 5 Somente em beneficio• 

CJ 7 Não remunerado 
(siga 10) 

(siga 21) 
Onde ............. exerceu o último trabalho remunerado Que 
teve? 

O 3 Não 
(•'ga 3) 

~~~~~~~~~~~~~~~~--1@) Quantas horas ___ ,,, __ trabalhava normalmente por sema- _ 
na no(s) outro{s) trabalho(s) que tinha na semana de 

OS QUESITOS 3 A 8 DEVEM SE REFERIR AO TRABA· 
LHO QUE A PESSOA DEDICOU MAIOR NúMERO DE 
HORAS NA SEMANA DE REFERtNCIA 

Qual a ocupação que ........... exercia no trabalho que tinha 
na semana de ......... / ......... a ......... J ......... ? 

----1----- a ____ ; _____ ? 

LLl 
Horas 

(siga 11) 

............ era contribuinte de instituto de previdência? 

(siga 22) 

@ No último trabalho remunerado que teve, ........... era: 

02 Empregado (siga 23) 

04 Conta própria 

-______ _l __ t:::::~:~~~~:::~:~~~~:~:~~~~~~~:~:~~~~~~~~-_ _:º=:_· 1_~_im _ _:<•_ig::_a_:1_:21 ___ _::D=._3_N_ãº _ _:<P_ª_•se_ª_º_21_1_-fc;;--:--:--:--:::-:-----::::::::::--==--::;:::=---=:=:=--::::::-
@ ~ Quanto tempo ............. trabalhou no último emprego que 

_ _ _ -··- -· _ 12 ............. contribuia para instituto de prevldéncia federal, es- 'eY teve? 

} (passe ~~ 27) 

Os Empregador 

(siga 4) tadual ou municipal? 

© Onde ............ exercia o trabalho que tinha na semana de ·---..!-----ª ____ ; _____ ? 
1··-1: 

.. __l ... t..t:::::::::::'.:::~~:::::::::::::::::::::::: 
(siga 5) 

@ No trabalho que tinha na semana de .......... / ........... & ____ J _____ • _____ era: 

01 Empregado };,.. 02 Parceiro empregado 

03 Trabalhador agrícola volante 
com intormediârio 

04 Trabalhador agrfcola volante 
sem intermediário 

05 Conta própria . 

}-~· Os Parceiro conta própria 

07 Empregador 

Da Parceiro empregador 

02· Federai D 4 Estadual D 6 Municipal 

(passo ao 27) 

.............. tomou alguma providência para conseguir trabalho 
no periodo de ____ ; _____ a ----1----:l 

O 1 Sim (passe ao 15) O 3 N.Ío (siga 14) 

@ ., ............ lomou alguma providência para conseguir trabalho 
no periodo de •••• J ••••• a----../ ••••. ? 

O 2 Sim (siga 15) O 4 Não (passe ao 27) 

@ Qual a provid~ncla que ............ tomou para conseguir t • .. 
balho? 

O 1 Consultou empregadores 

O 2 Fez concurso 

D 3 Consultou agência ou sindicato 

D 4 Colocou· ou respondeu anuncio > (siga 1S) 

D 5 Consultou parente, amigo ou colega 

O 6 Outra (especilique) "' . . ---................... -- --------------------:. 

Anos Meses 

(siga 24) 

............ saiu do último emprego que teve por que pediu 
para sair ou foi dispensado? - , ::,~ 

O 1 Pediu para sair O 3 Foi dispensado.' 

(siga 25) 

@ Nesse último emprego, ................. tinha carteira de trabalho 
assinada? · . 

O 2 Sim (siga 26) O 4 Não (passe ao' 27) 

@ Quando saiu do último emprego que l~e, ____ ..... rec8beu 
fundo de garantia? ' . 

01 Sim 03 Não 
(siga 27) 

----- recébe normalmente rendimon1os de aposentadoria, 
pensão; abono de permanência, aluguel, doação, juros de 
caderneta de poupança, dividendos ou outro Qualquer? 

O 2 Sim (siga .28) 

O O Nilo remunerado lpa•se ao 8) 
O 4 Não (encerr! 1 entrevista) 

O 7 Nada fel (passe ao 27) !-----------------------
-------------------------~------------------------! @ Qual o rendimento mensal que ............ rece~ normal-© Nesse emprego, ............. tinha carteira de trabalho a.sslnade? @ Até ......... /. ...... ~. hA quan10 tempo ........ -.estava procuran- mente de: 

02 Sim O 4 Não 
(siga 71 

Qual o rendimento mensal que ........... ganhava normat-
menie no trabalho que tinha na semana de ....... l .......... a ____ , ____ ? 

CrS 
Em dinheiro 

CrS 
., 1 

Em prOdutoa. ou mer~doriaa 

CJ 6 Somente 'em benellcio1 

(siga 8) 

.oo 

,00 

D 
D 

do trabalho? 

1 1 
Meses Semanas 

(siga 17) 

@ ........... JA trabalhou anteriormente com remuneração? 

O 2 Sim (passe ao 19) O 4 Nlo (siga 18) 

@ ......... jA trabalhou anteriormente sem remuneração? 

01 Sim 03 tllo 

(passe ao 27) 

01 Cr$ 

02 CrS 

03 Cr$ 1 

04 CrS 1 

D S Cr$ 

1 
Aposentadoria 

1 
Pensão 

•I 1 
Abono de permanência 

1 
Aluguel 

.oo D 

.oo D 
,00 o 
.oo D 
.oo D 

OBSERVAÇÕES t •• _ •••••• __ ••• ---------------------· --·--··•··---•• _ ••••••••• --•••• _ -------···•··--------•••••• •••• - •••••••••••••••••••••• --•••• ------•••••••••••••••••• 

----:-.--·------....................................................................................................................... _____________________________ ............................................................................................................................................. ... 

----.......................... -................... -.. -- .... --- .... ---............................... -................. -------------.. ------ .... --........ ------............... -......................... -- ......................................... ~ --... -- .................... -- ......... ---.......... .. 
' 
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4 
(j) N.0 DE 

ORDEM 
NOME DO MORADOR OE 10 ANOS OU MAIS 

w .................................................. "'"'":" .... -...................................... ---........... -............. -- .. -- .... ----- ................ -----...................................................... --------- .............. _ .. ':"'- ------------ ... -------- ,· 

(!) O que -----ler na semana de--·'·-·-ª---'---·? 

O 1 Trabalhou 

O 2 Tinha lrabalho mas nlo lrabalhou 
} (alga 2) 

O 3 Procurou lrabalho -------... IPª"ª ao 15) 

D 4 Era estudante } 

OS Cu.c:SOu dos .atazeres domést\cos 

Os Era apo•enlado ou pens1on1Sla (passe ao 13) 

CJ 7 Outra (espec1hque) 

~ ---------------------------------
@ ............ tinha mais de um trabalho na semana de .......... /. ......... 

• ----1----.1 
01 Sim 

© 

® 

Quan14s horas ............. lrabalhava normalmente por aema~ 
nâ no trabalho que tinha na semana de .......... ./ .............. a 

----/---~ 7 

LLJ 
Horas 

(se "11m" no quesito 2. siga 9. Caso contrério, passe ao 11) 

Qual o rendimento mensal que ............. ganhava normal-
mente no(s) outro(s) trabalho{s) que tinha na semana de ____ , _____ • ____ , _____ 7 

Há quanto tempo ............ saiu do Ultimo trabalho remu-- ' 1'.< 
nerado que teve? 

1 1 1 1 1 
Anos Meses 

(siga 20) 

Qual foi a Ultima ocupaçlo remunerada que ........... exer-
ceu? 

1 1 1 1 1 1 1 1 Cr$ .oo D · L .. ------~---~~------------------------~---D ___ l .. J..J ___________________________________________ _ Em dinheiro 

Cr$ 1 1 1 1 1 1 1 1 ,00 
Em produtos ou mercadorias (siga 21) 

O S Somenle em banellclos Onde ........... exerceu o último lrabalho remunerado que 
lave? 

D 7 Nlo remunerado 
(siga 10) O 3 Nlo 

(siga 3) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--1@) Quantas horas ............. trabalhava normalmente por sema-

na no(•) oulro(s) trabalho(s) que linha na semana d.a 
OS QUESITOS 3 A 8 DEVEM SE REFERIR AO TRABA· 
LHO QUE A PESSOA DEDICOU MAIOR NúMERO DE 
HORA$ NA SEMANA DE REFERENCIA 

Qual a ocupação que .......... exercia no trabalho que tinha 
na semana de ........... / ............ a .......... J .......... ? 

----!---·-. ____ ) _____ ? 
(siga ~2) 

@ No Ultimo trabalho remunerado que teve, ............ era: LU 
Horas 

(siga 11) O 2 Empregado---------•- (siga 23) 

@ ................ era contribuinte de instituto ~o _previdência? } 

.c.J.c.LJ:::::::::::::::::::::::=:~:=::;:=::::.l-...-0--1-s_1m __ 1s_1g_•..:.· _12_> ____ D __ 3_N_ª_º_:·_'_P_ª"_se_•_o_2_1_>_-tc.;~:--:::_:~m-:~~·_:-:~-::º_P:_
1

ª_-:=::=-=:--=-::-::::=-:-::::(:::pa:::s:::se:::-a-:o-2_7)_ 
@ ~ Quanto tempo ................ trabalhou no último emprego que 

(siga 4) 

© Onde ................ exercia o trabalho que tinha na semana de ____ _,_ ____ a ____ J _____ 7 ... 

(siga S) 

@ No trabalho que tinha na semana de ........ / ........... a 
........ J ........................ era: 

D 1 Empregado 

O 2 Parcelrp en;pregado 

· D 3 Trabalhador agrfcota volante 
com intermediário 

O 4 Trabalhador agrlcola volanle 
sem Intermediário 

O 5 Conla própria 

O 6 Parceiro conla própria 

CJ 1 Empregador 

D 8 Parceiro empregador 

... }-~· 

D O Não remunerado--------o_-. (passe ao 8) 

12 ........... contribufa para instituto /Je previdência federal, es- 'e1 teve? 
tadual ou municipal? 

O 2 Federal · D 4 Estadual D 6 Municipal 

(passe ao 27) 

............ tomou alguma providência para conseguir trabalho 
no perlodo da ·---1·-··- a ·---/----3 

D 1 Sim (passe ao 15) O 3 Não (siga 14) 

@ ............. tomou alguma providência para conseguir trabalho 
no perlodo de ____ J _____ a ____ / ___ •. ? 

O 2 Sim (siga 15) O 4 Nlo (passe ao 27) 

@ Qual a providência que .............. tomou para conseguir tra-
balho? 

D 1 Consultou empregadores 

D 2 Fez concurso 

D 3 Consultou agência ou siridicato 

D 4 Colocou ou respondeu anúncio 

D 5 Consultou parente, amigo ou colega 

D 6 Outra (especifique) 

'-.. ----. ---...... ··-· ... --· ----------:.. 

>(siga 16) 

1 1 
Anos Meses 

(siga 24) 

.............. saiu do Ultimo emprego que teve por que pediu 
para sair ou foi dispensado? 

·o 1 Pediu para sair O 3 Foi dispensado 
(siga 25) 

@ Nesse Ultimo emprego, .............. tinha certeira de trabalho 
assinada? ·-

O 2 Sim (siga 26)' D 4 Não (passe ao 2n 

@ Quando saiu do Ultimo emprego que teve, .............. recebeu 
fundo de garantia? 

01 Sim 03 Não 
(siga 27) 

............ recebe normalmente rendimentos de aposentadoria, 
pensão, abono de permanência, aluguel, doação, juros de 
caderneta de poupança, dividendos ou oulr!=> qualquer? 

O 2 Sim (siga 28) ;_ J 

D· 4 Não (encerre a entrevista) 
O 7 Na.da tez --------..--(pésse ao 27)t------~----------------~ 

-:~---------------------+--'----------------------! @ Qual o rendimento mensal que------ recebe normal-
@ Nesse emprego, ........... tinha carteira de trabalho assinada? @ Até ......... /.. .......... h• quanto tempo ........... estava procuran- mente de: 

02 Sim 04 Não 
(siga 7) 

Qual o rendime"nto mensal que ........... ganhava normal· 
mente no trabalho que tinha na semana de ......... / ............. a ____ , ____ 7 

02 Cr$ 1 1 1 1 1 1 
Em dinheiro 

Cr$ 1 1 1 1 1 1 1 1 
Em pr0duto1 ou mercadorias 

·o S Somente em benellclos 

(siga 8) 

do trabalho? 

1 1 1 1 1 
Meses semanas 

(siga 17) 

@ ............ jâ trabalhou anteriormente com remuneração? 

O 2 Sim (passe ao 19) CJ 4 !>ilo (siga 18) 

@ ............. J6 trabalhou anteriormente sem remuneração? 

01 Sim 03 Nlo 
(passe ao 27) 

01 Cr$ ._I _.._l _.,.....1 _..1....,...,_I .,.....1__._1 _.I .oo D 
Aposentadoria 

D 2.Cr$ 1 1 1 1 1 1 1 1 ,00 D 
Penslo 

03 Cr$ 1 1,, 1,L.J.000 
Abono de permanência 

o 4 Cr$ 1 1 , , 1 , , 1 .oo D 
Aluguel 

1 , , 1 , , 1 .oo D 
~ ··-··-·------~~~~º:.~::.c~~:~:~--~---··········--

1 CJ 5 Cr$ 

08SERVAÇOE8 • ······-·-·-··-·-··---···--~----·-···-·····-····-·····-·-------··--·-··-··-·---···--·-----·---------···------··--··--···----------·-······--··-··-·•• 

-····--··········----------------------------------------------------·----·-------·------------------------------------------------------------------------------------
··.-·----------------------··--.. ---------------·------·-----------------------------------------------.--------~-------------------------------------------------------
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··-··--------.. ··-·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4 
(!) N.• OE 

ORDEM 

w 
G) o que _ ........ fez na semana de .... .:1 ....... a ..... 1 ........ ? 

CJ 1 TrabalhO<I 

CJ 2 Tinha trabalho mas não trabalhou 
} (siga 2) 

03 Procurou trabalha (passe ao 151 

CJ4 Era estudante } 
D 5 Cuidou dos afazeres domffticoa 

Os Era aposenlado ou pensionista (passe ao 13) 

CJ 7 Outra (especifique) ' ---------~-----------------------
© ........... tinha mais de um trabalho na semana de ......... / ........ a ____ , ___ _.? 

01 Sim 

OS QUESITOS 3 A B DEVEM SE REFERIR AO TRABA· 
LHO QUE A PESSOA DEDICOU MAIOR NúMERO OE 
HORAS NA SEMANA DE REFER~NCIA 

Qual a ocupação que ........... exercia .no trabalho que tinha 
na semana de ........ / ......... a .......... / ........... ? 

NOME 00 MORADOR DE 10 ANOS OU MAIS 

@ Quantas horas .......... trabalhava normalmente por aema .. 
na no trabalho que tinha na Hmana de ........ / .......... a ----/----? 

LLJ 
Horas 

(ae "aim" no ques\to 2, siga 9. Ca!io contri.rio. passe ao 11} 

® Ouat o rendimento mensal que ............. gan~va normal-
mente nO(s) outrO(s) 1rabalhQ(1) que Unha na Mmana de ____ , ____ ;. ____ , _____ i 

,Cr$ ,. 1 1 1 1 1 1 1 .oo D 

H.t quanto tempo ............. aaiu do último trabalho remu--
nerado que 1 .. a? 

1 1 1 1 1 
Anos 

l•i11• 20) 

Qual foi a Ultima ocupaçao remuneracsa que ......... __ ...,_ 
ceu? 

Em dinheiro 

1 1 1 1 1 1 1 1 D _J __ J___ 
.oo Cr$ 

Em produtos ou mercadorias 

CJ 5 Somente em beneficies 

CJ 7 Não remunerado 
(siga 101 

Quantas horas·----- trabalhava notmalmente por sema-
na no(s) outro(s) trabalho(•) que tinha na semana de ----/-----a ____ / ..... ? 

LLl 
Horas 

(siga li) 

@ ............... era contribuinte de instituto de previdência? 

(siga 21) 

Onde ............... exerceu o Ultimo trabalho remunerado QM 
t .. e? 

J--------------------------------------------
___ L_J_ __ -----------------~--------------------------

(siga -22) 

@ No último trabalho remunerado que teve, ........... era: 

D 2 Empregado -----------;_., (siga 23) 

D 4 Conla própria } 

~ .. JJ_.J~~:~::~::~~:~:~~::~~~:::::~~~:~~::~~~:~~~~-l--D __ 1_s_1m_<_s_1g_a_1_2_1 ____ 0 __ 3_N_a_o_(_Pª_"_se_ª_º_2_n.:_· --t"~º-::-6_Em-pr_e_ga_d_o_r---:=:::::::-=-=--:::::--:-:-(:-p:-asae-:-:''.""a-::o:-
2

:-7)-
~ ~ Quanto tempo .............. trabalhou no último emprego que ® ........... contribula para Instituto de previdência federal, es- ~ teve? · 

(siga 41 

© Onde ............. exercia o trabalho que tinha na semana de 
.••• .L •••• a ____ / _____ ? 

(siga 5) 

© No trabalho que tinha na semana de ----1-----·ª 
._ ..... ) .......... , _____ era: 

D 1 Empregado 

D 2 Parceiro empregado 

D 3 Trabalhador agrlcola volante 
com intermediário 

CJ 4 Trabalhador agrlcola volante 
sem intermediério 

D 5 Conta própria 

D 6 Parceiro conla própria 

CJ 7 Empregador 

CJ 8 Parceiro empregador 

CJ O Não remunerado--------.- (passe ao .B) 

tadual ou municipal? 

CJ 2 Federal D 4 Esladual 

(passe ao 27) 

D 6 Municipal 

............ .tomou alguma providência para conseguir trabalho 
no perlodo de ____ J _____ a •••• J ••..• 3 ~I 

D 1 Sim (passe ao 15) D 3 Não (siga 14) 

@ ______ tomou alguma .providência para conseguir trabalho 
no perfodo de •••• J _____ a----./ ••••. ? 

O 2 Sim (siga 15) O 4 Não (passe ao 27) 

@ Qual a providência que -------tomou para conseguir tra· 
balho? 

CJ 1 Consultou empregadores 

O 2 fez concurso 

D 3 Consultou agência ou sindicato 

D 4 Colocou ou respondeu anúncio 

D 5 Consultou paren10. amiga ou colega 

CJ 6 Oulra (especifiquei 

' 

-

- ... ---...... -... -... ---·---- .... --· --- .... _ ............ ::... 

> (siga t6) 

1 1 
Anos Meses 

(siga 24) 

............ saiu do último emprego que teve por que pediu 
para sair ou foi dispensado? 

D 1 .Pediu para sair D 3 Foi dispensado 

(siga 25) 

@ Nesse último emprego.------· linha carteira de trabalho 
assinada? 

D 2 Sim (siga 26) O 4 Não (passe ao 27, 

@ Quando saiu do último emprego que teve,------ recebeu 
fundo de garantia? 

01 Sim 03 Não 
(siga 27) 

-----recebe normalmente rendimentos de aPosentadoria. 
pensão, abono de permanência. aluguel, doaç&o, juros cM 
caderneta de poupança, dividendos ou outro qualquer? 

D 2 Sim (siga 28) 

D 4 Nio (encerro a enlravlsla) 
CJ 7 Nada fez ---------t•(paue 10 27)1----------------------

--:::-----------------------l------------------------1@ Oual o rendim&nto mensat que ............. recebe normat-® Nesse emprego, _____ .tinha cartel,ra de trabalho assinada? @ At6 _ ....... / ........... h6 quanto tempo ............ estava procuran- mente de: 

CJ 2 Sim CJ 4 Não 
(siga 71 

Qual o rendimento mensal que ........... ganhava normal· 
men\e no \rabalho que tinha na semana de ........ J ... _ ..... a ____ , ____ ? 

Cr$ 1 1 1 1 1 1 1 
Em dinheiro 

Cr$ 1 1 1 1 1 1 1 1 
Em produtos ou mercadorias 

O 6 Somante em beneficio• 

(siga 81 

.oo 

.oo 

D 
D 

do trabalha? 

1 1 1 1 1 
Meses Semanas 

(siga 17) 

@ ......... ii trabalhou anteriormente corn remuneraçlo? 

D 2 Sim (passe ao 19) CJ 4 Nio (siga 18) 

@ ........... Ji trabalhou anterlorman1e· sem remuneração? 

01 Sim CJ3 Não 

(passe ao 271 

01 coi 1 1 1 1 1 1 ,00 
Aposentadoria 

D 2 coi 1 1 1 1 1 1 1 ,00 
Pons4o 

1 1 1 1 1 1 1 .oo 
Abono de perm•néncia 

D• Cr$ 1 1 1 1 1 1 1 1 .oo 
Aluguel 

o 
D 
D 
D 
D CJ S C1$ 1 1 I 1 1 1 1 1 ,00 

~ -------------~~~~º-·_ ~~::~:~:~)-------------------
OBSllRVAÇõli!St --·-------------·----------·------------------------······--·····••·------------------------·····---------------·-------------•-···-----------·-·••••••• 
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