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Apresentação 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) vem 
sendo planejada para, na próxima década, substituir a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) e a Pesquisa Mensal de Emprego (PME). Essa pesquisa produzirá 
informações básicas para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país bem como 
permitir a investigação contínua dos indicadores de trabalho e rendimento. 

A Coordenação de Trabalho e Rendimento, da Diretoria de Pesquisas, responsável 
pelo planejamento da PNAD Contínua, apresenta, nesse documento, os procedimentos 
técnicos do trabalho de campo, que serão adotados na Operação de Entrevista. 

Mareia Maria Melo Quintslr 

Coordenação de Trabalho e Rendimento 



A PNAD Contínua 

Ao longo dos últimos anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
vem desenvolvendo vários estudos com o objetivo de aprimorar seu sistema de pesquisas 
domiciliares, tomando-o mais eficaz diante das muitas demandas por informações sobre as 
condições socioeconômicas da população brasileira. 

A proposta é adotar um Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD), através 
do qual o planejamento, a execução, a análise e a disseminação dos resultados das diversas 
pesquisas sejam conduzidos conjuntamente, otimizando recursos e facilitando o atendimento 
de novas demandas. 

As principais ações e produtos inerentes a este processo são a construção de uma 
Amostra Mestra para as pesquisas domiciliares, a harmonização de conceitos e de processos, a 
produção de indicadores de curto prazo para todas as Unidades da Federação e a produção de 
informações contínuas sobre consumo. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), que 
substituirá a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e a Pesquisa Mensal de 
Emprego (PME) é um dos pilares básicos do SIPD. Essa pesquisa deverá atender aos 
principais objetivos da PNAD e da PME: produzir informações básicas para o estudo do 
desenvolvimento socioeconômico do país bem como permitir a investigação contínua dos 
indicadores de trabalho e rendimento. 

A PNAD Contínua terá abrangência nacional e a mesma desagregação geográfica da 
PNAD: Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas que 
incluem os municípios das capitais. 

Em relação à periodicidade, a proposta do IBGE é divulgar resultados trimestrais 
sobre trabalho e rendimento e anuais para os temas estruturais, como trabalho infantil e 
migração, por exemplo. 

A cada trimestre, a PNAD Contínua investigará 12 800 setores censitários. Em um 
ano, a pesquisa visitará 13 760 setores diferentes, 12 800 selecionados inicialmente para 
compor a Amostra Mestra e mais 960 setores decorrentes de um esquema de substituição de 
2,5% dos setores (320 setores) por trimestre. 

Em cada setor censitário, serão pesquisados 14 domicílios, totalizando, 179 200 
domicílios por trimestre e 716 800 por ano. O número de domicílios visitados em um ano será 
15% maior do que o número total visitado pelas atuais PNAD e PME (625 547). A diferença é 
que, como a pesquisa será contínua, a sobrecarga do trabalho de campo será distribuída ao 
longo de todos meses do ano (59 733 domicílios em cada mês), não se concentrando no 
último trimestre como ocorre atualmente. 

O esquema de rotação de domicílios a ser adotado na PNAD Contínua é o 1-2(5), onde 
cada domicílio selecionado pela pesquisa será investigado cinco vezes, durante cinco 
trimestres consecutivos. Assim, o domicílio será entrevistado pela segunda vez, três meses 
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após a primeira entrevista, será entrevistado pela terceira vez três meses após a segunda 
entrevista e assim por diante. 

Os temas trabalho e rendimento compõem o núcleo central dessa pesquisa e, portanto, 
serão investigados em todos os trimestres, em 100% da amostra. Os demais temas desse 
inquérito, como trabalho infantil, por exemplo, não necessitam de resultados com 
periodicidade tão curta como o trimestre e serão, portanto, investigados apenas em uma parte 
da amostra a cada trimestre e acumulados para garantir um resultado anual. 
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1. Conceitos básicos 

Os conceitos básicos da pesquisa são aqueles que permitem caracterizar a unidade 
domiciliar e as pessoas que são objeto da pesquisa. 

Definições 

1. Domicílio 

Domicílio é o local estruturalmente separado e independente que se destina a servir de 
habitação a uma ou mais pessoas, ou que esteja sendo utilizado como tal. 

Em geral não há dificuldade para identificar um domicílio. A maior parte das pessoas 
reside em um apartamento ou em uma casa. Entretanto pode-se encontrar um domicílio em 
um lugar inesperado ou fora do comum como, por exemplo, nos fundos de uma olaria ou em 
um cômodo situado em prédio exclusivamente comercial. Além disso, muitas construções 
sofrem alterações ao longo do tempo, seja por reforma ou por mudança na sua finalidade. Por 
exemplo, uma casa pode ter sido convertida em sede de uma empresa imobiliária; um 
apartamento grande pode ter sido transformado em dois menores; duas casas geminadas 
podem ter sido modificadas tornando-as uma única. Portanto, a identificação de um domicílio 
vai depender da aplicação correta do seu conceito. 

Um local de habitação, estruturalmente separado e independente, pode ter sido 
construído, modificado ou adaptado para a finalidade de servir de moradia para uma ou mais 
pessoas. 

Exemplos 

./ uma casa de alvenaria e um conjunto de apartamentos foram construídos 
especificamente para servir de habitação para pessoas e estão sendo utilizados ou 
destinados a esta finalidade; 

./ uma barracão de madeira aproveitada e um cômodo de taipa com cobertura da palha 
foram construídos especificamente para servir de habitação para pessoas que nele 
residem; e 

./ um prédio originalmente construído para servir como loja foi modificado para servir 
somente como moradia. 

Um local de habitação, estruturalmente separado e independente, que não foi 
construído, modificado ou adaptado para servir como tal e que esteja sendo utilizado para a 
sua finalidade original, ainda assim pode ser identificado como um domicílio, se também 
estiver servindo de moradia para uma ou mais pessoas. 

Exemplos 

./ em um edifício funciona um bar e o seu dono lá reside; e 

./ uma cocheira, que é utilizada como tal, também serve de moradia para uma pessoa. 
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Um local de habitação pode ser formado por um ou mais cômodos em uma única 
edificação ou ter, ainda, um ou mais cômodos anexos na mesma construção ou em outro 
prédio no mesmo terreno, com acesso independente. 

Para identificar os domicílios existentes em uma mesma estrutura ou terreno, é 
essencial utilizar os critérios de separação e independência. 

A separação fica caracterizada quando o local de habitação atende, simultaneamente, 
às seguintes condições: 

a) é limitado por paredes, muros, cercas, etc.; 
b) é coberto por um teto; e 
c) permite que a pessoa ou o grupo de pessoas que nele habita se isole das demais 

pessoas da comunidade, arcando, total ou parcialmente, com suas despesas de 
alimentação e moradia. 

A independência fica caracterizada quando as pessoas podem entrar e sair do seu local 
de habitação sein passar pelos de outras pessoas. Ou seja, local de habitação tem acesso 
direto para a via pública ou para terreno, galeria, corredor, passagem, saguão, etc., público ou 
comunitário. 

Somente quando forem atendidas simultaneamente as condições de independência e 
separação caracteriza-se corretamente um domicílio. 

Observações 

::::> A utilização de cozinhas e instalações sanitárias por moradores de mais de um domicílio 
localizado em um mesmo terreno ou propriedade, não descaracteriza a condição de 
independência. 

::::> Portanto, devem ser considerados partes integrantes do domicílio os quartos providos de 
entrada independente e as construções anexas à principal, utilizados por membros do 
domicílio, inclusive empregados domésticos, desde que não fique caracterizado o critério 
de separação. 

Exemplos 

./ em um mesmo terreno moram duas famílias cada uma ocupa uma casa. Ambas as 
casas tem acesso independente para o terreno comum que tem saída para a rua. Cada 
família utiliza somente os cômodos da sua própria casa, o que possibilita que cada 
uma se isole da outra para dormir, preparar e consumir seus alimentos e se abrigar, 
satisfazendo as condições de separação e independência. Tem-se, então, caracterizada 
a existência de dois domicílios; 

./ em mesmo terreno moram duas famílias. A casa dos fundos tem acesso independente 
para o terreno comum que tem saída para a rua, mas não tem banheiro e nem cozinha e 
a família que nela habita utiliza o banheiro e a cozinha que se encontram dentro da 
casa da outra família, logo a condição de separação (item c) não é satisfeita para a casa 
da frente, caraterizando-se, assim, a existência, naquele terreno, de apenas um 
domicílio; 
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./ em um prédio de dois andares, residem duas famílias, uma em cada andar. Os 
moradores do segundo andar precisam passar pela sala do primeiro andar para chegar 
ao seu local de habitação. Neste caso, não ficam satisfeitas a condição de separação 
(item c) para o primeiro andar e a condição de independência para o segundo andar, o 
que caracteriza a existência de apenas um domicílio no prédio; 

./ um casal que reside em um apartamento, aluga um dos quarto com banheiro para um 
rapaz. Este rapaz paga as suas despesas de moradia e faz suas refeições fora, mas tem 
que passar pela cozinha do casal para chegar aos seus cômodos. Neste caso, para os 
cômodos (quarto e banheiro) alugados pelo rapaz fica satisfeita a condição de 
separação, mas não a de independência e, para os demais cômodos do apartamento 
ocupados pelo casal não fica satisfeita a condição de separação. Portanto, existe no 
apartamento apenas um domicílio; 

./ em um terreno, além de uma casa, há um cômodo, isolado, onde dorme o filho mais 
velho da família. O acesso a este cômodo é feito sem passar por dentro da casa. O 
filho utiliza o banheiro que se encontra dentro da casa da família e com ela vive e faz 
as suas refeições. Neste caso, a condição de separação não é satisfeita para a casa, o 
que caracteriza a existência de um só domicílio; 

./ em um terreno, existe uma prédio formado por um conjunto de cômodos que têm saída 
para um corredor de uso comum que, no seu princípio, dá acesso para a rua e, no seu 
final, tem uma cozinha e um banheiro coletivos separados para uso de todos os 
moradores do prédio (casa de cômodos ou cabeça de porco). Cada cômodo, é alugado 
para uma pessoa ou família. Neste caso, as condições de separação e independência 
são satisfeitas para cada cômodo, pois o seu(s) morador(es) podem se isolar dos 
demais e tem acesso direto a rua por meio do corredor de uso comum; e 

./ em um terreno, além de um internato, tem uma casa em que reside o diretor da 
instituição e sua família. O diretor e sua família vivem totalmente separados da 
instituição na sua casa, tendo acesso independente para o terreno que lhes permite 
chegar à rua sem passar por dependências do internato. Neste caso, as condições de 
separação e independência são satisfeitas, o que caracteriza a existência de dois 
domicílios, um coletivo e o outro particular. 

Os domicílios são classificados em dois grupos: os domicílios particulares e os 
domicílios coletivos. 

Domicílio particular - é a moradia onde o relacionamento é ditado por laços de parentesco, 
de dependência doméstica ou por normas de convivência . 

. São domicílios particulares as casas, os apartamentos e as unidades domiciliares em 
apart-hotéis, casas de cômodos, cortiços ou cabeças-de-porco, etc. 

Os domicílios particulares também são encontrados em construções independentes em 
terrenos de instituições como hospitais, leprosários, asilos, etc., ocupadas por pessoas ou 
famílias ligadas, ou não, à instituição. 
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Também são particulares os domicílios situados em edifícios em construção, 
embarcações, veículos, barracas, tendas, grutas, estabelecimentos comerciais, etc., desde que 
estejam servindo de moradia. 

Domicílio coletivo - é a moradia onde prevalece o cumprimento de normas administrativas. 

São domicílios coletivos os estabelecimentos destinados a prestar serviços de 
hospedagem (hotéis, pensões e similares) ou as instituições que possuem locais para 
residência ou alojamento das pessoas institucionalizadas (orfanatos, asilos, casas de detenção, 
hospitais, etc.). Incluem-se, também, neste conjunto os alojamentos de trabalhadores em 
canteiros de obras. 

O domicílio coletivo é formado por um conjunto de unidades de habitação (suites, 
apartamentos, quartos, cabanas, etc.) 

2. Morador 

Morador é a pessoa que tem a unidade domiciliar (domicílio particular ou unidade de 
habitação em domicílio coletivo) como local de residência habitual na data da entrevista. 

Também será considerada como moradora na unidade domiciliar: 

./ a pessoa presente na data da entrevista e que não tenha outro local de residência 
habitual; 

./ a pessoa ausente que tenha a unidade domiciliar como local de residência habitual e, 
na data de referência, estava afastada, temporariamente, por um período não superior a 
12 meses, em decorrência de: 

Observações 

a) viagem a passeio, negócio, serviço ou outro motivo; 
b) permanência no local de trabalho por conveniência ou devido à natureza de 

suas tarefas; 
c) internação em colégio, hospedagem em pensionato ou outro local semelhante, 

estadia em domicílio de parentes ou partilhada com amigos, somente por 
motivo de estudos; 

d) internação em hospital, sanatório ou estabelecimento similar; 
e) detenção sem sentença definitiva; ou 
f) embarque de marítimos. 

=> A pessoa que migra de uma região para outra, em busca de trabalho, independente do 
tempo de afastamento da unidade domiciliar, não será considerada como moradora na 
unidade domiciliar de origem. 

=> Para a pessoa que se enquadrar em uma destas condições já estará definido onde ela é 
moradora. Em caso contrário, ainda não se pode afirmar onde a pessoa é moradora, sendo 
necessário aplicar os critérios definidos, no item 2.1, para quem ocupa mais de uma 
unidade domiciliar. 

Exemplos 
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./ Uma viúva vive metade do ano com um filho e metade com o outro. Esta viúva será 
considerada como residindo no domicílio do filho em que estiver vivendo na data de 
entrevista . 

./ Na data da entrevista um rapaz estava ausente da casa em que residia com seus pais 
por estar fazendo uma viagem de turismo, aproveitando o período de férias escolares. 
Este rapaz será considerado como morador na casa de seus pais . 

./ Uma empregada doméstica permanece durante a semana na casa em que trabalha e 
retorna, regularmente, nos seus dias de folga, à casa de sua família. Esta pessoa será 
considerada como moradora com a sua família, mesmo estando ausente na data de 
entrevista . 

./ Dois estudantes que não trabalham, partilham, por motivo de estudo, um apartamento 
na cidade em que fica a universidade que frequentam. No período de férias retornam 
às casas em que vivem com suas famílias. Ainda que ausentes na data da entrevista, 
estes estudantes serão considerados como moradores com suas famílias. 

Pessoa que ocupa duas ou mais unidades domiciliares 

Para a Pesquisa, uma pessoa não pode ser considerada como moradora em duas ou 
mais unidades domiciliares ao mesmo tempo. Portanto, para a pessoa que ocupa regularmente 
mais de uma unidade domiciliar é necessário definir em qual delas esta pessoa deve ser 
considerada como moradora. 

Para definir, dentre as unidades domiciliares que a pessoa ocupa, em qual será 
considerada como moradora, aplique os seguintes critérios, obedecendo ao primeiro que for 
satisfeito na ordem enumerada: 

a) a pessoa é considerada moradora na unidade em que reside a sua família; 
b) a pessoa é considerada moradora na unidade em que passa a maior parte do ano; e 
c) a pessoa é considerada moradora na unidade em que reside há mais tempo. 

Exemplos 

./ Uma pessoa passa de 2a feira à 6a feira no apartamento que alugou perto do seu local 
de trabalho e onde vive só. Esta pessoa passa os fins de semana vivendo na casa em 
que reside sua esposa e filhos. Neste caso, o primeiro critério é suficiente para definir 
que esta pessoa reside na casa onde mora, também, sua esposa e filhos . 

./ Uma pessoa vive parte do mês na casa da fazenda que administra e a outra parte no 
apartamento da cidade em que estão os outros negócios que dirige. Se esta pessoa 
informar que a sua família reside na casa da fazenda, o primeiro critério terá sido 
suficiente para definir que ela mora neste domicílio. Entretanto, se a pessoa responder 
que a sua família, também, vive parte do tempo na fazenda e a outra parte no 
apartamento, deve ser indagado em qual dos dois domicílios esta pessoa passa a maior 
parte do ano. Se a resposta for o apartamento na cidade, estará definido que a pessoa 
será considerada moradora neste domicílio. 
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./ Se, porventura, a pessoa declarar que, também, o tempo que passa em cada um destes 
domicílios não difere, deve ser perguntado em qual deles reside há mais tempo. Se a 
resposta for a casa da fazenda, a pessoa será considerada como residente neste 
domicílio. 

3. Pessoas abrangidas pela pesquisa 

A PNAD Contínua investiga a população residente, excluindo: 

a) as pessoas moradoras em embaixadas, consulados ou legações; e 

b) as pessoas institucionalizadas moradoras em domicílios coletivos de estabelecimentos 
institucionais, tais como: os militares em casernas ou dependências de instalações 
militares; os presos em penitenciárias, reformatórios, etc.; os internos em escolas, 
hospitais, asilos, orfanatos, etc.; e os religiosos em conventos, mosteiros, etc. 

2. Períodos 

Semana de entrevista: é a semana de domingo a sábado, destinada à realização das 
entrevistas das unidades domiciliares de um determinado grupo de rotação. 

Semana de referência: é a semana de domingo a sábado que precede a semana de entrevista. 

Esta semana é indicada na formulação dos quesitos que caracterizam, por exemplo: 

./ Pessoas ocupadas na semana 

./ Dias e horas trabalhados efetivamente 

./ Desejo de trabalhar mais horas 

./ Dedicação a atividade de produção para o próprio consumo e construção para o 
próprio uso 

./ Dedicação a atividade de cuidado de pessoas 

./ Dedicação a atividade de trabalho voluntário 

./ Dedicação a atividade de afazeres domésticos 

Exemplo 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
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A semana em destaque (03 a 09 de janeiro) é a semana de referência e a semana seguinte (1 O 
a 16 de janeiro) é a semana de entrevista. 

Período de referência de 30 dias: período de 30 dias, que engloba a semana de referência e 
os 23 dias que a antecedem. 

Este período é indicado na formulação dos quesitos que caracterizam, por exemplo: 
./ Procura efetiva de trabalho 
./ Motivo de não procura de trabalho de pessoas não ocupadas 

Exemplo 

Janeiro 2010 
D s T Q Q s s 

1 2 
f3) ,., f51 r61 17J f 8] 191' 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 

Semana de referência: 03 de janeiro de 201 O a 09 de fevereiro de 201 O 
Semana de entrevista: 10 de janeiro de 2010 a 16 de janeiro de 2010 
Período de referência de 30 dias: 04 de dezembro de 2009 a 02 de janeiro de 201 O 

Mês de referência: é o mês anterior ao que contém a semana de referência. 

Este período é indicado na formulação dos quesitos que caracterizam, por exemplo: 
./ Rendimento efetivamente recebido pelo trabalho . 
./ Rendimentos domiciliares como pensão alimentícia, seguro desemprego, etc. 

Janeiro 2010 
D,,· T· 

10 14 15 
17 21 22 
24 28 29 
31 

Semana de referência: 3 de janeiro de 201 O a 9 de janeiro de 201 O 
Semana de entrevista: 10 de janeiro de 2010 a 16 de janeiro de 2010 
Mês de referência: 01 de dezembro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 

Período de captação de 335 dias: período de 335 dias que antecede o período de referência 
de 30 dias. Agregado ao período de referência de 30 dias é utilizado para estudar a procura de 
trabalho no período de um ano. 

13 



Exemplo 

Janeiro 2010 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 

Semana de referência: 3 de janeiro de 201 O a 9 de janeiro de 201 O 
Semana de entrevista: 1 O de janeiro de 201 O a 16 de janeiro de 201 O 
Período de captação de 335 dias: 1 O de janeiro de 2009 a 10 de dezembro de 201 O 
(olhar calendário) 

Período de captação de 358 dias: período de 358 dias que antecede a semana de referência. 
A agregação da semana de referência com o período de captação de 358 dias possibilita 
formar o período de referência de 365 dias, que é usado para o estudo da população 
economicamente ativa nesse período. 

Exemplo 

Janeiro 2010 
D s T Q o s s 

1 2 
rn··,, ~!::· ''5• ~<> ':. 'f'"'I" ']j~: ·~11· 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 

Semana de referência: 3 de janeiro de 201 O a 9 de janeiro de 201 O 
Semana de entrevista: 1 O de janeiro de 201 O a 16 de janeiro de 201 O 
Período de captação de 358 dias: 10 de janeiro de 2009 a 02 de janeiro de 2010 
(olhar calendário) 

30 dias contados a partir do 1 º dia da semana de referência 

Este período é indicado na formulação dos quesitos que caracterizam: 

./ Disponibilidade para trabalhar de pessoas ocupadas 
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Exemplo 

Janeiro 2010 Fevereiro 2010 
D s T o o s s D s T o o s '4. 1 2 1 2 3 4 5 
mt f61 111f8J 191 7 8 9 10 11 12 
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 
24 25 26 27 28 29 30 28 
31 

Semana de referência: 3 de janeiro de 201 O a 9 de janeiro de 201 O 
Semana de entrevista: 1 O de janeiro de 201 O a 16 de janeiro de 201 O 

s 
6 
13 
20 
27 

Período de 30 dias contados a partir do 1° dia da semana de referência: 03 de janeiro de 201 O 
a OI de fevereiro de 201 O 

Último dia da semana de referência 

Este período é indicado na formulação dos quesitos que caracterizam: 
./ Tempo de permanência no trabalho 
./ Tempo de procura de trabalho de pessoas não ocupadas 

Exemplo 

Janeiro 2010 
D s T Q Q s s 

1 2 

13• •1 1'51 fil 11711 181 1191 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 

Semana de referência: 3 de janeiro de 2010 a 9 de janeiro de 2010 
Semana de entrevista: 1 O de janeiro de 201 O a 16 de janeiro de 201 O 
Último dia da semana de referência: 9 de janeiro de 201 O 

A PARTE 1 do questionário destina-se à identificação da unidade domiciliar e ao controle da 
entrevista. As informações desta parte são utilizadas para orientação e garantia do 
entrevistador de que está realizando a entrevista no domicílio que foi selecionado para 
amostra. 

São disponibilizados no PDA, na tela de seleção do CONTROLE para a Pesquisa: 
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~ Sigla da Unidade da Federação; 
~ Nome do Município; 
~ Código do Distrito; 
~ Código do Subdistrito; e 
~ Número do Setor. 

As informações abaixo são disponibilizadas no PDA, sempre que um domicílio é selecionado 
para a Entrevista: 

~ Endereço. 
~ Telefone. 
~ Nome do morador no domicílio no ato da listagem. 
~ Quadra e face do setor em que foi listado. 
~ Mês da pesquisa. 
~ Painel. 
~ Grupo de rotação. 
~ Número da pesquisa no domicílio. 
~ Número do setor. 
~ Número de controle. 
~ Número de ordem do domicílio no cadastro. 
~ Número de seleção do domicílio no cadastro. 

~ Na primeira vez que a unidade domiciliar participar da pesquisa, o nome da pessoa que foi 
indicada como morador na ocasião da operação de listagem estará disponibilizado no 
equipamento PDA para ser confirmado ou substituído. 

QUESITO 1 

Data da entrevista 

Selecione o dia, o mês e o ano em que a entrevista foi iniciada no domicílio, ou seja, a data 
em que se conseguiu um primeiro contato com um morador capacitado a prestar as 
informações necessárias para realização da entrevista. Se não se conseguir este contato até a 
data limite para a realização da entrevista, este campo deve ser preenchido e a entrevista 
encerrada conforme o tipo em que foi classificada (Fechada, Recusa, Outra, Vaga ou Ocupada 
por pessoas não abrangida pela pesquisa e Inexistente). 

QUESIT02 

Entrevistador 
É um código com o qual o entrevistador foi cadastrado na equipe de campo. 

QUESIT03 

Supervisor 
É um código com o qual o supervisor foi cadastrado na equipe de campo. 
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QUESIT04 

Tipo de entrevista 

Objetivo 

=> Esse quesito visa identificar se a pesquisa foi, ou não, realizada na unidade domiciliar e a 
classificar o tipo da situação encontrada nesta unidade. 

A unidade domiciliar será classificada em um dos três tipos: ocupada; vaga ou ocupada por 
pessoas não abrangidas pela pesquisa; ou inexistente. 

Definições 

Unidade ocupada - compreende as unidades domiciliares que têm moradores abrangidos pela 
pesquisa. 

Nessas unidades domiciliares as entrevistas podem ser do tipo: 
1. Realizada - quando a entrevista for realizada na unidade domiciliar, com todos ou 

parte de seus moradores. 

2. Fechada - quando a pesquisa não for realizada na unidade domiciliar devido aos 
moradores estarem temporariamente ausentes por motivo de férias, viagem, etc., 
durante todo o período reservado para as entrevistas do mês de pesquisa. 
=> Se na semana nenhum morador for encontrado na primeira visita que for feita à 

unidade, o entrevistador deve retomar outras vezes, em horários diferentes, para 
tentar realizar a entrevista. Somente depois de esgotados todos os recursos para 
encontrar os moradores e de encerrado o período disponível para a coleta do mês, 
registre esta condição. 

3. Recusa - quando os moradores se recusarem a prestar as informações. 
=> Assinale esta condição somente depois de esgotados todos os esforços, inclusive os 

empreendidos pelo supervisor e/ou coordenador, para convencer os moradores a 
prestar as informações. 

4. Outra - quando não houver entrevista na unidade ocupada por motivo que não se 
enquadre nas duas condições anteriores. 
=> Registre o motivo no campo destinado a observações. 
=> Nesta condição enquadra-se, por exemplo, a unidade domiciliar a que não se teve 

acesso durante todo o período de entrevistas na área em virtude de enchente na 
região. 

Unidade vaga ou ocupada por pessoas não abrangidas pela pesquisa - compreende as 
unidades domiciliares em que não houver entrevista por um dos seguintes motivos: 

./ a unidade estiver em condições de ser habitada mas se encontrar vaga ou ocupada por 
pessoas não abrangidas pela pesquisa, como é o caso das unidades de habitação em 
domicílio coletivo ocupadas exclusivamente por pessoas não-moradoras; 
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./ a unidade for utilizada para descanso de fim de semana, férias ou outros fins por 
pessoas que, presentes ou não no momento da visita do entrevistador, são moradoras 
em outra residência; 

./ a unidade não estiver ocupada por estar em ruínas ou em construção ou reforma. 

Unidade inexistente - compreende as unidades domiciliares em que não houver entrevista 
por um dos seguintes motivos: 

./ a unidade já houver sido demolida ou se encontrar em fase de demolição; 

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

./ mudança de domicílio particular para coletivo ou vice-versa, entre as ocasiões de 
listagem e de entrevista; 

./ a unidade estiver sendo utilizada exclusivamente para fins não residenciais; 

./ por uma falha, a unidade houver sido listada como pertencente ao setor, embora 
estivesse situada fora dos seus limites; ou 

./ domicílio que sofreu fusão e que pelo menos um dos domicílios da fusão já tenha sido 
pesquisado num painel anterior. 

~ Registre sempre, no campo destinado a observações, o motivo pelo qual o domicílio foi 
classificado como unidade inexistente. 

QUESITOS 

Espécie do domicílio 

Verifique a espécie do domicílio e assinale, conforme o caso, a quadrícula: 
1. Particular 
2. Coletivo - para a unidade de habitação, ocupada, em domicílio coletivo. 

Transformação de unidades domiciliares 

Eventualmente, entre a listagem e a entrevista, uma unidade domiciliar pode agregar-se a 
outra(s), subdividir-se em duas ou mais ou mudar a sua natureza de domicílio particular para 
coletivo ou vice-versa. 

São três os tipos de transformações a saber: 

1. Fusão de unidades domiciliares 

Constatada esta ocorrência: 
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a) realize a entrevista normalmente se a fusão ocorreu com um domicílio ainda 
não pesquisado; 

b) registre o fato no campo destinado a observações; e 
c) notifique ao supervisor. 

::::> Caso a fusão tenha ocorrido com domicílio já pesquisado, a entrevista deve ser 
classificada como tipo C - Inexistente. 

Exemplo 

./ Na ocasião da listagem havia, em um mesmo terreno, duas edificações, sendo a do 
fundo constituída somente por um quarto com banheiro privativo. O prédio da frente 
era ocupado por uma família que alugava o quarto dos fundos para um rapaz. Na 
época da listagem caracterizou-se a existência de dois domicílios particulares. Tendo 
sido uma destas duas unidades selecionadas, constatou-se, por ocasião da entrevista, 
que o rapaz que vivia no quarto dos fundos tinha se mudado. Os dois filhos mais 
velhos do responsável pela família, que são estudantes e dependem financeiramente do 
pai, se alimentam e vivem junto com a família, passaram a utilizar o quarto com 
banheiro privativo somente para dormir, tomando as duas edificações existentes no 
terreno uma única unidade domiciliar e que será pesquisada. 

2. Divisão de uma unidade domiciliar em duas ou mais 

Constatada esta ocorrência: 

Exemplos 

a) realize a pesquisa na primeira unidade encontrada, de acordo com o percurso da 
listagem 

b) registre o fato no campo destinado a observações; e 
c) notifique ao supervisor. 

./ Na ocasião da listagem, havia em um mesmo terreno, duas edificações que constituíam 
um único domicílio particular. Este domicílio foi selecionado e, ao ser visitado para a 
realização da entrevista, constatou-se que a família que ali morava passou a ocupar 
unicamente o prédio da frente. A edificação do fundo, que é constituída por um quarto 
com banheiro privativo e tem acesso independente, foi alugada a um rapaz que vive e 
se alimenta separadamente da família. De acordo com a listagem, o domicílio que se 
encontra no prédio da frente será a unidade pesquisada . 

./ Na ocasião da listagem havia uma casa que estava vaga. Esta casa foi selecionada e, ao 
ser visitada para a realização da entrevista, constatou-se que o proprietário a havia 
transformado em uma casa de cômodos que já estava ocupada por várias famílias em 
suas unidades. A primeira unidade domiciliar encontrada nessa casa de cômodos, de 
acordo com o percurso da listagem, será a unidade pesquisada. 

3. Mudança de domicílio particular para coletivo ou vice-versa 

Constatada esta ocorrência: 
a) não realize a entrevista; 
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b) registre o fato no campo destinado a observações; e 
c) notifique ao supervisor. 

A parte 2 do questionário destina-se a: 

./ captar e identificar as pessoas residentes na unidade domiciliar; 

./ ordenar as famílias e os moradores componentes de cada família residente na unidade 
domiciliar; 

./ obter algumas características básicas dos moradores; e 

./ determinar as pessoas para as quais as partes seguintes do questionário serão 
pesquisadas. 

As informações desta parte são utilizadas, também, para a obtenção da estrutura por sexo, 
idade, cor ou raça da população como um todo e dos diversos contingentes associados às 
demais características pesquisadas. 

A captação correta de todas as pessoas que residem na unidade domiciliar é de extrema 
importância para a qualidade da Pesquisa, pois a omissão de morador ou a inclusão indevida 
de não-morador causam distorções nos resultados que de nenhuma forma podem ser 
corrigidas nas etapas posteriores. 

Definições 

Família - é conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou 
normas de convivência, que more na mesma unidade domiciliar; ou é a pessoa que more só 
em uma unidade domiciliar. 

Entende-se por dependência doméstica a relação estabelecida entre a pessoa escolhida como a 
principal responsável pela unidade domiciliar e os empregados domésticos e agregados da 
família. 

Entende-se por normas de convivência as regras estabelecidas para o convívio de pessoas que 
morem juntas, sem estarem ligadas por laços de parentesco ou dependência doméstica. 

Famílias conviventes - Definem-se como conviventes as famílias de, no mínimo, duas 
pessoas cada uma, que residam na mesma unidade domiciliar. 

As famílias conviventes são formadas por: 

./ parentes, com suas respectivas famílias. Exemplos: dois irmãos moram, com suas 
respectivas esposas e filhos, na mesma unidade domiciliar; e um casal com filhos 
solteiros e um filho casado com sua esposa e filhos, todos morando na mesma unidade 
domiciliar. 
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./ pessoas não aparentadas, com suas respectivas famílias. Exemplo: em um domicílio 
particular residem um casal, a empregada doméstica e o filho desta empregada. 

Principal responsável pelo domicílio - É o morador que for assim considerado pelos 
demais moradores. A indagação sobre quem é ele deverá ser feita obrigatoriamente 
sempre, inclusive quando se tem a informação da listagem ou da pesquisa anterior, pois 
pode ter havido mudança de pessoa responsável pela unidade domiciliar. 

Observações: 

=> Na primeira vez que a unidade domiciliar constar na amostra, o nome da pessoa que foi 
indicada como principal responsável por ocasião da operação de listagem é colocado 
automaticamente no questionário, se estiver registrado no arquivo da listagem. Nas outras 
vezes, se na pesquisa anterior a entrevista houver sido realizada, constará no quadro o 
nome de todas as pessoas inclusive a que estava registrada como principal responsável 
pela unidade domiciliar na última pesquisa realizada. 

=> O nome do principal responsável pela unidade domiciliar é automaticamente transportado 
para a primeira linha do quadro "MORADORES NO DOMICILIO". 

Além da pergunta para identificar a pessoa que é a principal responsável pela unidade 
domiciliar, deverão ser feitas indagações para definir: 

./ quantas pessoas residem na unidade domiciliar, inclusive moradores ausentes; 

./ se há mais de uma família convivendo na unidade domiciliar; e 

./ havendo famílias conviventes, identificar, também, as pessoas que são as 
responsáveis pelas famílias secundárias. 

O quadro MORADORES NO DOMICÍLIO, destina-se ao relacionamento ordenado dos 
moradores na unidade domiciliar, bem como o registro das suas respectivas características 
gerais. 

A partir da segunda entrevista, quando for constatado que não houve mudança da pessoa 
indicada como a principal responsável, o quadro MORADORES NO DOMICILIO será 
apresentado com as informações da pesquisa anterior para que se verifique: 

./ se é necessário a correção de algum registro de morador; 

./ se alguma das pessoas registradas deixou de ser moradora na unidade; ou 

./ se alguma pessoa passou a residir na uriidade. 

O relacionamento dos moradores deverá ser feito de acordo com os seguintes critérios de 
ordenação: 

./ a primeira pessoa registrada deverá ser, sempre, a pessoa indicada como principal 
responsável na unidade domiciliar, que receberá automaticamente o No DE 
ORDEM O 1. Em seguida, virão os componentes da sua família; 
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./ havendo mais de uma família convivendo na unidade domiciliar, primeiramente 
deverão ser registrados os componentes da família principal (que é a da pessoa 
indicada como principal responsável na unidade domiciliar). Em seguida deverão 
ser lançados os componentes da segunda família, vindo depois os da terceira 
família, e assim sucessivamente; e 

./ em cada família os componentes deverão ser lançados obedecendo à seguinte 
ordem: principal responsável, cônjuge, filhos (em ordem decrescente de idade), 
outros parentes, agregados, pensionistas, empregados domésticos e parentes dos 
empregados domésticos. 

QUESITO 1 

Número de ordem 

O número de ordem aparece automaticamente ao se incluir um morador 

QUESIT02 

Nome do principal responsável pela unidade domiciliar na listagem 

Digite, sempre que possível, o primeiro e o último nome do morador, de modo que se possa 
distingui-lo dos demais. Quando não for possível, faça o registro do nome de forma que esta 
distinção possa ser feita. 

QUESIT03 

Sexo 

Assinale a alternativa correspondente ao sexo do morador. 

1 -Homem 
2 - Mulher 

QUESITO 4 

Data de nascimento 

A data de nascimento é uma informação que possibilita construir indicadores importantes 
sobre o mercado de trabalho, entre os quais encontram-se aqueles que mostram as diferenças 
sensíveis na participação da população na força de trabalho que são resultantes da idade. Um 
erro nesta data pode resultará na inclusão ou exclusão indevida de pessoa nas partes seguintes 
do questionário. 
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Digite os campos DIA e MÊS de nascimento da pessoa com 2 posições. Em seguida, digite com 
4 algarismos, o ANO de nascimento da pessoa. 

Observações 

~ Quando a pessoa não souber precisar a data de nascimento, indague se ela possui algum 
documento que contenha esta informação (certidão de nascimento, carteira de identidade, 
carteira de trabalho, etc.). Se, de fato, a pessoa não souber a sua data de nascimento e nem 
tiver qualquer documento com esta informação digite 99 para o dia e 99 para o mês. Com 
estes lançamentos, para o dia e o mês, são abertos os campos para que seja digitada, com 
três algarismos, a idade presumida ou estimada. Peça-lhe que informe a idade que 
presume ter. 

Exemplos: 

DATA DE NASCIMENTO 
INFORMA ÃO OBTIDA Dia Mês Ano 

DATA DE NASCIMENTO 

23 de agosto de 1993 ............................. 23 08 1993 
03 de maio de 1938 ............................... 03 05 1938 
11 de novembro de 1898 ....................... 11 li 1898 
06 de abril de 2001.. .............................. 06 04 2001 

IDADE PRESUMIDA OU ESTIMADA 

7 meses ............................................... 99 99 000 
25 anos ................................................. 99 99 025 
60 anos ................................................. 99 99 060 
99 anos ................................................. 99 99 099 

QUESITOS 

Condição na unidade domiciliar 

Assinale conforme o caso, a condição correspondente à relação de convivência entre cada 
morador e a pessoa que é a principal responsável na unidade domiciliar: 

Principal responsável - para a pessoa responsável na unidade domiciliar ou que assim for 
considerada pelos demais moradores; 

Cônjuge - para a pessoa que vive conjugalmente com a que é a principal responsável na 
unidade domiciliar, existindo, ou não, o vínculo matrimonial; 
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Filho - para a pessoa que é filha, enteada, filha adotiva ou de criação da pessoa que é a 
principal responsável na unidade domiciliar ou do seu cônjuge; 

Outro parente - para a pessoa que tiver qualquer grau de parentesco com a pessoa que é a 
principal responsável na unidade domiciliar ou com o seu cônjuge, exclusive aqueles 
relacionados anteriormente; 

Agregado - para a pessoa que não é parente da pessoa que é a principal responsável na 
unidade domiciliar ou do seu cônjuge e não paga hospedagem nem alimentação na unidade 
domiciliar; 

Pensionista - para a pessoa que não é parente da pessoa que é a principal responsável na 
unidade domiciliar nem do seu cônjuge e paga pela sua hospedagem e/ou alimentação na 
unidade domiciliar; 

Empregado doméstico - para a pessoa que presta serviços domésticos remunerados, em 
dinheiro ou somente em beneficias, a membro(s) da unidade domiciliar; ou 

Parente do empregado doméstico - para a pessoa que é parente do empregado doméstico e 
não presta serviços domésticos remunerados a membro(s) da unidade domiciliar. 

Atenção 

Em unidade constituída somente por pessoas que não têm entre si qualquer relação de 
parentesco nem de dependência doméstica e partilhem as despesas de alimentação e/ou 
moradia, uma vez indicado o principal responsável, os demais moradores serão registrados 
como pensionistas. 

QUESIT06 

Condição na família 

Atribua, conforme o caso, a condição correspondente à relação de convivência entre cada 
membro e a pessoa que é a principal responsável pela família: 

Principal responsável - para a pessoa responsável na família ou que assim for considerada 
pelos demais moradores; 

Cônjuge - para a pessoa que vive conjugalmente com a que é a principal responsável na 
família, existindo, ou não, o vínculo matrimonial; 

Filho - para a pessoa que é filha, enteada, filha adotiva ou de criação da pessoa que é a 
principal responsável na família ou do seu cônjuge; 

Outro parente - para a pessoa que tiver qualquer grau de parentesco com a pessoa que é a 
principal responsável na família ou com o seu cônjuge, exclusive aqueles relacionados 
anteriormente; 
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Agregado - para a pessoa que não é parente da pessoa que é a principal responsável na 
família ou do seu cônjuge e não paga hospedagem nem alimentação na unidade domiciliar; 

Pensionista - para a pessoa que não é parente da pessoa que é a principal responsável na 
família nem do seu cônjuge e paga pela sua hospedagem e/ou alimentação na unidade 
domiciliar; 

Empregado doméstico - para a pessoa que presta serviços domésticos remunerados, em 
dinheiro ou somente em benefícios, a membro(s) da família ou; 

Parente do empregado doméstico - para a pessoa que é parente do empregado doméstico e 
não presta serviços domésticos remunerados a membro(s) da família. 

QUESITO 7 

Número da família 

=> Numere as famílias em ordem crescente, a partir de 1, da seguinte forma: 

=> os membros da família única ou principal (que é a da pessoa que é a principal responsável 
na unidade domiciliar) terão o número 1; 

=> os membros da primeira família secundária terão o número 2; 

=> os membros da segunda família secundária terão o número 3; e assim sucessivamente. 

QUESITOS 

Cor ou Raça 

Leia as opções de cor ou raça para a pessoa e assinale aquela que for declarada. Caso a 
declaração não corresponda a uma das alternativas enunciadas no quesito, esclareça as 
opções para que a pessoa se classifique na que julgar mais adequada. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Branca - para a pessoa que se enquadrar como branca; 
2. Preta - para a pessoa que se enquadrar como preta; 
3. Amarela - para a pessoa que se enquadrar como de raça amarela (de origem japonesa, 

chinesa, coreana, etc.); 
4. Parda - para a pessoa que se enquadrar como parda ou se declarar como mulata, 

cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de preto com pessoa de outra cor ou raça; ou 
5. Indígena - para a pessoa que se enquadrar como indígena ou índia. 
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Definições 

Em função da mudança na duração do ensino fundamental de 8 para 9 anos, com matrícula 
obrigatória a partir dos 6 anos de idade completos no início do ano letivo, de acordo com a 
Lei 11 274, de 6 de fevereiro de 2006, que terá o ano de 2010 como limite para o seu 
cumprimento, toma-se indispensável que sejam feitas atualizações nos termos utilizados, 
tendo em vista o sistema de ensino atual. 

É importante que todos as pessoas estejam informadas sobre as mudanças e sobre a 
necessidade de acompanhar a implantação da modificação da duração do ensino fundamental 
nas suas áreas de atuação. 

A parte 3 destina-se ao morador que tinha 1 O anos ou mais de idade no último dia da semana 
de referência. 

Nesta parte caracterizam-se: 

./ a pessoa analfabeta; 

./ o estudante; 

./ a pessoa que não é estudante mas já frequentou escola; 

./ a pessoa que nunca frequentou escola; e 

./ a pessoa que concluiu ou frequenta curso de qualificação profissional. 

Investiga-se, primeiramente, se a pessoa é alfabetizada e, em seguida, se é estudante. 

Para a pessoa que é estudante pesquisam-se a série e o nível do curso que frequenta. 

Para a pessoa que não é estudante, mas já frequentou escola, investigam-se o curso de nível 
ou grau mais elevado que frequentou, a última série concluída e se o curso foi concluído. 

As informações desta parte, além de permitirem traçar o perfil educacional da população em 
idade ativa, podem ser utilizadas para delinear os reflexos da instrução na força de trabalho. 

São indicadas a seguir algumas formas de utilização das características de educação 
pesquisadas: 

./ acompanhar a evolução da taxa de analfabetismo e do nível de instrução das 
populações economicamente ativa e não-economicamente ativa; 

./ conhecer a população estudantil ocupada e não-ocupada; 

./ analisar as distinções da população ocupada em função do nível de instrução e da 
qualificação profissional; e 

./ estudar os reflexos do nível de instrução nas remunerações de trabalho. 

Sistema de Ensino Regular 

O sistema de ensino regular atualmente em vigor compreende: 

26 



./ fundamental - estruturado em 8 ou 9 séries/anos; 

./ médio - estruturado em 3 ou 4 séries; e 

./ superior de graduação - cuja estruturação em número de séries varia de acordo com 
a espécie do curso. 

O ensino básico, tanto no nível fundamental como no médio, pode organizar-se em séries 
anuais, períodos semestrais, ciclos, etc. No ensino superior de graduação, além das séries 
anuais, encontra-se o sistema de crédito ou matrícula por disciplina, por semestre ou período. 

Como se encontra em fase de implantação a mudança da duração do ensino fundamental 
regular de 8 para 9 anos, com matrícula obrigatória aos 6 anos de idade, estabelecida na Lei 
11 274, de 6 de fevereiro de 2006, esse processo vem se desenvolvendo gradualmente, uma 
vez que os Municípios, Estados e o Distrito Federal terão prazo até 2010 para implementar a 
mudança. Para acompanhar esse período de transição, é importante captar corretamente a 
duração do curso fundamental regular que a pessoa frequenta ou frequentou. 

O sistema de ensino regular anterior compreendia: 

./ 1 o grau - estruturado em 8 séries; 

./ 2o grau - estruturado em 3 ou 4 séries; e 

./ 3o grau ou superior - cuja estruturação em número de séries variava de acordo com 
a espécie do curso. Neste grau encontrava-se o sistema de crédito ou matrícula por 
disciplina, por semestre ou período e, ainda, por ano letivo. 

E o sistema de ensino regular anterior a estes dois acima mencionados, compreendia: 

./ elementar - estruturado em 4, 5 ou 6 séries, dependendo da época; 

./ médio lo ciclo - estruturado em 4 ou 5 séries, dependendo da época; 

./ médio 2o ciclo - estruturado em 3 séries; e 

./ superior - estruturado em número de séries que variava de acordo com a espécie do 
curso. 

QUESITO 1 

... sabe ler e escrever? 

Quem responde 

Este quesito destina-se a pessoa de 1 O anos ou mais de idade 

Objetivo do Quesito 

=> Captar se a pessoa é alfabetizada ou analfabeta. 
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Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para a pessoa que sabe ler e escrever um recado ou bilhete simples no idioma 
que conhece. Inclua neste código a pessoa alfabetizada que se tomou física ou 
mentalmente incapacitada de ler ou escrever; ou 

2. Não - para a pessoa que não sabe ler e escrever ou que apenas escreve o próprio nome. 
Inclua neste código a pessoa que aprendeu a ler e escrever, mas esqueceu devido a ter 
passado por um processo de alfabetização precário que não se consolidou. 

QUESIT02 

... frequenta escola? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 1 O anos ou mais de idade 

Objetivo do Quesito 

=> Captar se a pessoa é estudante. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para a pessoa que frequenta: 
./ curso regular que conduza à conclusão de um nível de ensino - fundamental, 

médio, ou superior de graduação; 
./ educação de jovens e adultos ou supletivo do ensino fundamental ou médio, 

ministrado em escola; 
./ curso de alfabetização de jovens e adultos; 
./ classe de alfabetização - CA; 
./ curso pré-vestibular; ou 
./ curso de mestrado ou doutorado. 

Observação 

=> É considerado como tendo frequentado a escola a pessoa que cursou a 
modalidade educacional de ensino à distância, conforme é definido no decreto 
5622 de 19 de dezembro de 2005, ou seja aquele que utiliza meios e tecnologia 
de informação e comunicação e que prevê a ocorrência de atividades 
presenciais. Atualmente são oferecidos cursos superiores e técnicos de nível 
médio. 

2. Não - para a pessoa que: 
./ não frequenta qualquer curso; ou 
./ frequenta curso que não seja um dos descritos no código anterior, como, por 

exemplo, a pessoa que esteja razendo curso: sequencial de educação superior, 
de especialização profissional, de pós-graduação que não seja mestrado ou 
doutorado; de extensão cultural; costura; micro-informática, idiomas; dança 
etc.; ou educação de jovens e adultos ou supletivo, por meio de rádio ou 
televisão ou, ainda, por correspondência. 
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QUESITOS DE 3 A 6 

Quem responde 

Os quesitos de 3 a 6 destinam-se à pessoa que é estudante, ou seja, que se enquadra em uma 
das situações descritas no código 1 do quesito 2. 

QUESIT03 

Qual é o curso que ... frequenta? 

Quem responde 

Este quesito destina-se a pessoa que é estudante 

Objetivo do Quesito 

=> Captar o tipo de curso que a pessoa frequenta. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Regular do ensino fundamental 
2. Regular do ensino médio 
3. Educação de jovens e adultos ou supletivo do ensino fundamental 
4. Educação de jovens e adultos ou supletivo do ensino médio 
5. Superior - graduação 
6. Mestrado ou doutorado 
7. Pré-vestibular 
8. Alfabetização de jovens e adultos 
9. Classe de alfabetização - CA 

Observações 

=> Para a pessoa que frequenta mais de um curso, considere o de nível mais elevado. 

=> Para a pessoa que frequenta curso do ensino médio e, também, curso pré-vestibular, 
considere o curso do ensino médio. 

Atenção 

Ainda que se possa encontrar uma criança de mais de 9 anos de idade em curso de Classe de 
Alfabetização - CA, este fato não é comum. Portanto, ao receber esta informação, certifique
se da veracidade do fato, conferindo a informação da idade e do curso frequentado. 

QUESIT04 

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

Este quesito destina-se à pessoa que frequenta curso regular do ensino fundamental. 

Objetivo do Quesito 

=> Captar a duração do curso frequentado pela pessoa de 1 O anos ou mais 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. 8 anos - para a pessoa que frequenta curso regular do ensino fundamental 
estruturado em 8 anos; 

2. 9 anos - para a pessoa que frequenta curso regular do ensino fundamental 
estruturado em 9 anos, ou seja, que já está enquadrado na mudança estabelecida na 
lei 11 274, de 6 de fevereiro de 2006. 

QUESITO 5 

Este curso que ... frequenta é seriado? 

Quem responde 

Este quesito se destina à pessoa que frequenta curso de educação de jovens e adultos ou 
supletivo do ensino fundamental ou médio. 

Objetivo do Quesito 

=> Captar se o curso frequentado pela pessoa de 1 O anos ou mais é seriado. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para a pessoa que frequenta curso de educação de jovens e adultos ou 
supletivo estruturado em fases, períodos ou ciclos equivalentes às séries anuais do 
nível correspondente; ou 

2. Não - para a pessoa que frequenta curso de educação de jovens e adultos ou 
supletivo que não é estruturado de forma que possibilite estabelecer equivalência 
com as séries anuais do nível correspondente. 

QUESIT06 

Se a duração do curso que.frequenta é de 9 anos: 
Qual é o ano que ... frequenta? 

Para os demais casos: 
Qual é a série que ... frequenta? 

Quem responde 
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Este quesito destina-se à pessoa que frequenta curso regular do ensino fundamental, médio ou 
superior de graduação ou curso seriado de educação de jovens e adultos ou supletivo do 
ensino fundamental ou médio. 

Objetivo do Quesito 

~ Captar a série (ou ano) frequentada do curso regular do ensino fundamental, médio ou 
superior de graduação ou curso seriado de educação de jovens e adultos ou supletivo do 
ensino fundamental ou médio. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 
1. Primeira (o) 
2. Segunda (o) 
3. Terceira (o) 
4. Quarta (o) 
5. Quinta (o) 
6. Sexta (o) 
7. Sétima (o) 
8. Oitava (o) 
9. Nona (o) 

Observações 

~ Para a pessoa que frequenta cursos organizados em sistema de créditos, fases, períodos, 
etc., faça a conversão para as correspondentes séries anuais. 

~ Para a pessoa que frequenta séries distintas de cursos de mesmo nível, considere a série 
mais elevada que frequenta. 

Atenção 

A mudança do ensino fundamental de 8 para 9 anos se dá com a inclusão das crianças de 6 
anos no ano inicial, que não terá correspondência na educação de jovens e adultos. Portanto, a 
correspondência das fases, períodos ou ciclos do ensino fundamental de jovens e adultos 
continuará sendo para 8 séries. 

Exemplos 

./ Uma pessoa está frequentando o quinto período de um curso superior de graduação em 
direito, organizado de forma que cada dois períodos equivale a uma série anual. Para 
esta pessoa deve ser assinalada a quadrícula correspondente ao código 3, referente à 
terceira série; e 

./ Uma pessoa está frequentando o último período, equivalente à quarta série, do curso 
superior de graduação em economia e, também, o segundo período, equivalente à 
primeira série, do curso superior de graduação em direito. Para esta pessoa deve ser 
assinalada a quadrícula correspondente ao código 4, referente à quarta série. 
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QUESITO 7 

Anteriormente ... frequentou escola? 

Quem responde 

Este quesito se destina à pessoa que não é estudante. 

Objetivo do Quesito 

::::>Conhecer se a pessoa que não é estudante já frequentou escola. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para a pessoa que, anteriormente, frequentou: 
a) curso elementar; 
b) curso de médio 1 º- ciclo ou de médio 2º- ciclo; 
c) curso de artigo 99 - médio 1 º- ciclo ou artigo 99 - médio 2º- ciclo; 
d) curso regular de 1 º- grau, 2º- grau, ou 3º- grau ou superior de graduação; 
e) curso regular do ensino fundamental, médio ou superior de graduação; 
f) curso supletivo de lº- grau ou 2º- grau, ministrado em escola; 
g) educação de jovens e adultos ou supletivo do ensino fundamental ou médio, 

ministrado em escola; 
h) curso de mestrado ou doutorado; 
i) curso de alfabetização de jovens e adultos; ou 
j) curso pré-escolar (classe de alfabetização, maternal, jardim de infância, etc.). 

Inclua neste código a pessoa que prestou os exames do artigo 99 (médio 1 º- ciclo ou 
médio 2º- ciclo) ou do supletivo (fundamental ou lº- grau, ou médio ou 2º- grau) e foi 
aprovada, embora não tenha frequentado curso ministrado em escola; ou 

2. Não -para a pessoa que não se enquadrar nas situações descritas no código anterior. 

QUESITOS 8 A 12 

Estes quesitos destinam-se à pessoa que não é estudante, mas já frequentou escola. 

QUESITOS 

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

Objetivo do Quesito 

::::> Conhecer o curso de grau mais elevado que a pessoa que não é estudante já frequentou 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Elementar - quando o curso mais elevado que a pessoa frequentou anteriormente foi o 
elementar (primário); 
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2. Médio 1!!. ciclo - quando o curso mais elevado que a pessoa frequentou anteriormente 
foi de médio 1 º ciclo, regular (ginasial, etc.) ou artigo 99. Inclua neste código a pessoa 
que alcançou, como nível mais elevado, a conclusão do médio 1 º ciclo prestando os 
exames do artigo 99, sem ter feito o curso ministrado em escola; 

3. Médio 2!!. ciclo - quando o curso mais elevado que a pessoa frequentou foi de médio 2º 
ciclo, regular (colegial, científico, clássico, normal, técnico, etc.) ou artigo 99. Inclua 
neste código a pessoa que alcançou, como nível mais elevado, a conclusão do médio 
2º ciclo prestando os exames do artigo 99, sem ter feito o curso ministrado em escola; 

4. Regular do ensino fundamental ou 1 !!. grau - quando o curso mais elevado que a 
pessoa frequentou foi o regular do ensino fundamental ou de 1 º grau; 

5. Regular do ensino médio ou 2!!. grau - quando o curso mais elevado que a pessoa 
frequentou foi o regular do ensino médio ou de 2º grau; 

6. Educação de jovens e adultos ou supletivo do ensino fundamental ou lo grau -
quando o curso mais elevado que a pessoa frequentou foi o de educação de jovens e 
adultos ou supletivo do ensino fundamental ou de lo grau, ministrado em escola. 
Inclua neste código a pessoa que alcançou a conclusão do ensino fundamental ou do 
1 o grau prestando os exames do supletivo, sem ter feito o curso ministrado em escola; 

7. Educação de jovens e adultos ou supletivo do ensino médio ou 2o grau - quando o 
curso mais elevado que a pessoa frequentou foi o de educação de jovens e adultos ou 
supletivo do ensino médio ou de 2o grau, ministrado em escola. Inclua neste código a 
pessoa que, alcançou a conclusão do ensino médio ou do 2o grau prestando os exames 
do supletivo, sem ter feito o curso ministrado em escola; 

8. Superior - graduação - quando o curso mais elevado que a pessoa frequentou foi de 
ensino superior ou de 3o grau de graduação; 

9. Mestrado ou doutorado - quando o curso mais elevado que a pessoa frequentou foi 
de mestrado ou doutorado. 

10. Alfabetização de jovens e adultos - quando o curso mais elevado que a pessoa 
frequentou foi de alfabetização de jovens e adultos (por meio do MOBRAL ou outros 
cursos patrocinados pelo governo ou entidades privadas); 

11. Classe de alfabetização - CA - quando o curso mais elevado que a pessoa frequentou 
foi a classe de alfabetização - CA; ou 

12. Maternal, jardim de infância, etc. - quando o curso mais elevado que a pessoa 
frequentou foi o maternal, jardim de infância etc. 

Observação 

::::::> No caso da pessoa que se enquadrar em mais de um tipo de curso de mesmo nível ou 
grau, considere aquele que a pessoa concluiu, com aprovação, maior número de 
séries. Se o número de séries concluídas, com aprovação, for o mesmo nos cursos de 
mesmo grau, considere o mais recente. 
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Exemplos 

./ Uma pessoa concluiu, com aprovação, a segunda série do curso científico (médio 2o 
ciclo) e, posteriormente, concluiu, com aprovação, a terceira série do curso supletivo 
de 2o grau. Depois deste último curso esta pessoa nunca mais frequentou escola. Para 
esta pessoa deve ser assinalada a quadrícula correspondente ao código 7; 

./ Uma pessoa concluiu, com aprovação, a quarta série do curso ginasial (médio lo 
ciclo). Posteriormente, ela estudou em sua casa, através da televisão, para os exames 
do supletivo de 2o grau, nos quais não foi aprovada. Depois desta reprovação esta 
pessoa desistiu de prosseguir estudando. Para esta pessoa deve ser assinalada a 
quadrícula correspondente ao código 2; 

./ Uma pessoa concluiu, com aprovação, a oitava série do curso regular de 1 o grau. 
Posteriormente, ela estudou em sua casa, através de um curso por correspondência, 
para os exames do supletivo de 2o grau, nos quais foi aprovada. Após conseguir 
alcançar o 2o grau esta pessoa nunca mais frequentou escola. Para esta pessoa deve ser 
assinalada a quadrícula correspondente ao código 7; 

./ Uma pessoa foi reprovada na terceira série do curso elementar e nunca mais 
frequentou escola. Para esta pessoa deve ser assinalada a quadrícula correspondente ao 
código 1; 

./ Uma pessoa concluiu, com aprovação, a terceira série do curso regular de 2o grau. 
Posteriormente, esta pessoa frequentou e concluiu um curso superior sequencial da 
área informática (que não exige que a pessoa passe no vestibular) e, depois, tentou 
mas foi reprovada no vestibular para o curso superior, no qual pretendia conseguir 
isenção de frequentar as matérias que havia concluído no curso sequencial. Depois 
desta tentativa esta pessoa desistiu de prosseguir estudando. Para esta pessoa deve ser 
assinalada a quadrícula correspondente ao código 5; e 

./ Uma pessoa frequentou a primeira série do curso regular do ensino médio, foi 
reprovada e nunca mais frequentou escola. Para esta pessoa deve ser assinalada a 
quadrícula correspondente ao código 5. 

QUESITO 9 

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

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que frequentou anteriormente curso regular do ensino 
fundamental ou de 1 Q grau. 

Objetivo do Quesito 

~ Conhecer a duração do curso de grau mais elevado que a pessoa que não é estudante já 
frequentou 
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Assinale, conforme o caso, a quadrícula 

1. 8 anos - para a pessoa que frequentou anteriormente curso regular do ensino 
fundamental ou lQ grau estruturado em 8 anos (ou séries); 

2. 9 anos - para a pessoa que frequentou anteriormente curso regular do ensino 
fundamental estruturado em 9 anos (ou séries), ou seja, que já estava enquadrado na 
mudança de duração do ensino fundamental, estabelecida na lei 11 274, de 6 de 
fevereiro de 2006. 

QUESITO 10 

Este curso que ... frequentou anteriormente era seriado? 

Quem responde 

Este quesito se destina à pessoa que, frequentou anteriormente curso, regular ou não, de 
médio 1 Q ciclo ou médio 2Q ciclo, ou curso de educação de jovens e adultos ou supletivo de 1 Q 
grau, 2Q grau, ensino fundamental ou ensino médio. 

Objetivo do Quesito 

:::::> Captar se o curso frequentado anteriormente era seriado. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para a pessoa que frequentou anteriormente curso estruturado em séries ou em 
fases, períodos, etc., equivalentes às séries anuais do nível ou grau correspondente; ou 

2. Não - para a pessoa que frequentou anteriormente curso não-regular que não era 
estruturado de forma que possibilitasse estabelecer equivalência com as séries anuais 
do nível ou grau correspondente. 

Exemplos 

./ curso mais elevado que uma pessoa frequentou foi o curso regular de médio 2o ciclo 
(científico). Para esta pessoa deve ser assinalada a quadrícula correspondente ao 
código l; 

./ curso mais elevado que uma pessoa frequentou foi o curso supletivo de 2o grau 
estruturado em períodos correspondentes às séries do curso regular de 2o grau. Para 
esta pessoa deve ser assinalada a quadrícula correspondente ao código 1; 

./ curso mais elevado que uma pessoa frequentou foi o do artigo 99 - médio 1 o ciclo 
(madureza) que não era estruturado de forma a ter equivalência com as séries anuais 
do ensino regular de médio 1 o ciclo. Para esta pessoa deve ser assinalada a quadrícula 
correspondente ao código 2; e 

./ curso mais elevado que uma pessoa frequentou foi o de educação de jovens e adultos 
do ensino fundamental estruturado de forma a ter equivalência com as séries anuais do 
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ensino fundamental regular em 8 anos. Para esta pessoa deve ser assinalada a 
quadrícula correspondente ao código 1. 

QUESITO 11 

... concluiu, com aprovação, pelo menos o primeiro ano deste curso que frequentou 
anteriormente? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que frequentou, anteriormente, curso regular ou curso 
não-regular seriado. 

Objetivo do Quesito 

~ Conhecer se a pessoa que frequentou, anteriormente, curso regular ou curso não-regular 
seriado, concluiu pelo menos uma série deste curso. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para a pessoa que concluiu, com aprovação, pelo menos a primeira série do 
curso de nível ou grau mais elevado que frequentou anteriormente; ou 

2. Não - para a pessoa que não concluiu, com aprovação, sequer a primeira série do 
curso de nível ou grau mais elevado que frequentou anteriormente. 

QUESITO 12 

Se a duração do curso que.frequentou anteriormente era de 9 anos: 
Qual foi o último ano que ... concluiu, com aprovação, neste curso que frequentou 
anteriormente? 

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

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que concluiu, com aprovação, pelo menos a primeira série do 
curso mais elevado que frequentou anteriormente. 

Objetivo do Quesito 

~ Conhecer a última série concluída do curso regular ou curso não-regular seriado que a 
pessoa frequentou 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula correspondente a última série que a pessoa concluiu, 
com aprovação, no curso de grau ou grau mais elevado que frequentou anteriormente. 

1. Primeira (o) 
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2. Segunda (o) 
3. Terceira (o) 
4. Quarta (o) 
5. Quinta (o) 
6. Sexta (o) 
7. Sétima (o) 
8. Oitava (o) 
9. Nona (o) 

QUESITO 13 

... concluiu este curso que frequentou anteriormente? 

Quem responde 

Este quesito se destina à pessoa que concluiu, com aprovação, pelo menos a primeira série do 
curso mais elevado que frequentou anteriormente. 

Objetivo do Quesito 

~ Conhecer se a pessoa que frequentou anteriormente curso regular ou curso não-regular 
seriado, concluiu este curso. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

Atenção 

1. Sim - para a pessoa que concluiu, com aprovação, o curso mais elevado que 
frequentou anteriormente. Inclua neste código a pessoa que alcançou o nível ou 
grau mais elevado por meio da aprovação nos exames do artigo 99 ou do supletivo. 

2. Não - para a pessoa que não concluiu, com aprovação, o curso mais elevado que 
frequentou anteriormente. 

~ Os cursos de mestrado ou doutorado só devem ser considerados como concluídos com 
aprovação quando a pessoa já tiver atendido a todos os requisitos para ter o título. 

PÂRTE:;,11\sc:~~ct)!üs!!Ç~§;º1t~t~~A.ÇJrq·uxs··pE·ssoAs~" 
.. dJlE 14,:ANOS OUMAIS DE IDADE . . 

Definições 

• ?.::.i:i:>. :. 
'· ::~::.- i=::ocm>XçÃO,. 

Pessoa ocupada na semana de referência - é a pessoa de 14 anos ou mais de idade que 
exerceu trabalho, durante pelo menos 1 hora completa na semana de referência ou que estava 
afastada temporariamente de um trabalho remunerado nessa semana. 
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Trabalho - Para definir as pessoas ocupadas na semana de referência, considera-se trabalho o 
exercício das seguintes atividades econômicas: 
./ ocupação remunerada em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios (moradia, 

alimentação, roupas, treinamento, etc.) na produção de bens ou serviços; 
./ ocupação sem remuneração, na produção de bens e serviços, em ajuda à atividade 

econômica de membro do domicílio ou de parente que residia em outro domicílio. 

Não se inclui no conceito de trabalho as condições de exercício de: 
=> ocupação na produção de bens e serviços destinados somente ao próprio consumo/uso das 

pessoas moradoras do domicílio. 
=> ocupação sem remuneração em trabalho voluntário; e 

QUESITO 1 

Na semana de ... a ... (semana de referência), ... trabalhou, durante pelo menos 1 hora? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade. 

Objetivo do Quesito 

=> Captar a pessoa ocupada na semana de referência. 

Observações 

=> Após a resposta a esta pergunta, certifique-se da sua coerência, fazendo, se necessário, 
indagações adicionais (perguntas de cobertura), tanto no caso de resposta positiva como 
negativa. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Para a pessoa que exerceu trabalho, remunerado ou não remunerado, por 
pelo menos uma hora completa na semana de referência. Inclua neste código a 
pessoa cuja natureza do trabalho implica em ofertar seus serviços ou aguardar em 
determinados locais por fregueses ou clientes e que, durante pelo menos uma hora 
completa na semana de referência, esteve à disposição, ofertando ou aguardando 
trabalho, mas não conseguiu freguês ou cliente. 

2. Não - Para a pessoa que não tinha trabalho, seja remunerado ou não remunerado 
ou, se tinha, não o exerceu durante ao menos uma hora completa na semana de 
referência. 

QUESIT02 

Apesar do que acaba de dizer, na semana de ... a ... (semana de referência), ... teve algum 
trabalho ocasional (bico), durante pelo menos 1 hora? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa, de 14 anos ou mais de idade, que declarou não ter trabalhado 
na semana de referência. 
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Objetivo do Quesito 

=> Captar a pessoa ocupada na semana de referência. 

Observações 

=> Após a resposta a esta pergunta, certifique-se da sua coerência, fazendo, se necessário, 
indagações adicionais (perguntas de cobertura), tanto no caso de resposta positiva como 
negativa. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Para a pessoa que exerceu trabalho ocasional remunerado ou não 
remunerado, por pelo menos uma hora completa na semana de referência. 
Considere neste código a pessoa que exerceu alguma atividade ocasional, tal como 
trabalho eventual, "bico" ou aquela definida por qualquer outro termo que 
caracterize um trabalho exercido sem continuidade, apenas como maneira de obter 
alguma remuneração imediata. 

2. Não - Para a pessoa que não exerceu trabalho ocasional, seja remunerado ou não 
remunerado ou, então, o exerceu por menos de uma hora na semana de referência. 

QUESIT03 

Por esse trabalho, ... recebia em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios, tais como 
moradia, alimentação, treinamento, etc.? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa, de 14 anos ou mais de idade, que declarou ter tido trabalho 
na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Captar se o trabalho que a pessoa tinha na semana de referência era um trabalho 
remunerado, ou seja, se a pessoa recebia em dinheiro, produtos, mercadorias ou 
benefícios por esse trabalho que realizava. 

Observações 

=> Após a resposta a esta pergunta, também certifique-se da sua coerência, fazendo, se 
necessário, indagações adicionais (perguntas de cobertura), tanto no caso de resposta 
positiva como negativa. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Para pessoa que tinha trabalho remunerado na semana de referência, ou seja, 
que recebia em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios (como moradia, 
alimentação, treinamento, etc.) por esse trabalho que realizava. 
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2. Não - Para pessoa que não recebia nenhum tipo de remuneração pelo trabalho que 
realizava. 

QUESIT04 

Na semana de ... a ... (semana de referência), ... ajudou durante pelo menos 1 hora, sem 
receber pagamento, no trabalho de algum morador do domicílio ou de parente que 
residia em outro domicílio? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa, de 14 anos ou mais de idade, que declarou não ter tido 
trabalho remunerado em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios na semana de 
referência. 

Objetivo do Quesito 

:::::) Captar se a pessoa, na semana de referência, exerceu trabalho por pelo menos uma hora 
completa, sem receber pagamento, ajudando no negócio/empresa ou no emprego de 
algum morador do domicílio ou de parente que residia em outro domicílio. 

Observações 

:::::) Após a resposta a esta pergunta, também certifique-se da sua coerência, fazendo, se 
necessário, indagações adicionais (perguntas de cobertura), tanto no caso de resposta 
positiva como negativa. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Para pessoa que, por pelo menos uma hora completa na semana de 
referência, exerceu trabalho sem receber pagamento, no negócio/empresa ou no 
emprego de algum morador do domicílio ou de parente que residia em outro 
domicílio. 

2. Não - Para pessoa que não ajudou, sem receber pagamento, no negócio/empresa ou 
no emprego de algum morador do domicílio ou de parente que residia em outro 
domicílio. 

3. 

QUESITOS 

Na semana de ... a ... (semana de referência), ... tinha algum trabalho remunerado do 
qual estava temporariamente afastado? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade, que declarou não ter qualquer 
trabalho na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 
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~ Captar a pessoa que declarou não ter exercido ou se dedicado menos de uma hora 
completa a qualquer trabalho(s) mesmo quando tinha algum trabalho remunerado, mas 
não o exerceu, na semana de referência, por estar temporariamente dele afastado. 

Observações 

~ Após a resposta a esta pergunta, também certifique-se da sua coerência, fazendo, se 
necessário, indagações adicionais (perguntas de cobertura), tanto no caso de resposta 
positiva como negativa. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Para a pessoa que tinha trabalho, na semana de referência, mas não o 
exerceu por estar temporariamente afastado. Os principais motivos para estas 
ocorrências são: férias, impedimento por mau tempo ou paralisação nos serviços 
de transporte, greve ou paralisação no trabalho, licenças, suspensão temporária de 
contrato, paralisação técnica, jornada de trabalho variável ou flexível, etc .. 

2. Não - Para pessoa que não tinha qualquer trabalho remunerado do qual estivesse 
temporariamente afastada na semana de referência. 

QUESITO 6 

Na semana de ... a .... (semana de referência), por que motivo ... estava afastado desse 
trabalho? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade, que declarou ter algum trabalho 
remunerado e que, por algum motivo, não exerceu na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

~ Identificar o motivo pelo qual a pessoa não dedicou ao menos uma hora completa ao 
trabalho remunerado que tinha na semana de referência. 

Observações 

~ No caso de ter havido mais de um motivo, considere aquele que tenha sido o responsável 
pelo maior número de dias não trabalhados ou, na impossibilidade de obter essa 
informação, aquele que o informante considerar que foi o mais importante para o não 
exercício ou exercício de menos de uma hora completa do trabalho, na semana de 
referência. 

~ Faça, se necessário, indagações adicion;iis (perguntas de cobertura) para verificação da 
qualidade da informação. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 
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1. Férias, folga ou jornada de trabalho variável - se a pessoa estava ·em férias 
trabalhistas, inclusive as coletivas. Também é o caso daquela pessoa que 
trabalhava em regime de turnos, banco de horas ou esquemas equivalentes assim 
como em horário flexível, de forma que, por algum desses motivos, não tenha, na 
semana de referência, exercido o trabalho ou o exerceu por menos de uma hora 
completa na semana de referência. Como alguns exemplos ilustrativos podemos 
pensar em pessoas que trabalham em plantões e que devido a compensações não 
tenham trabalhado na semana de referência. 

2. Licença maternidade - se a mulher estava afastada por nascimento ou adoção de 
filho, independentemente da licença haver sido concedida por instituto de 
previdência ou baseada em estatuto de funcionários públicos. 

3. Outro tipo de licença remunerada - se a pessoa estava em outro tipo de licença, 
seja remunerada pelo empregador ou por instituto de previdência federal, estadual 
ou municipal ou, então, pelos regimes jurí,dicos estatutários dos funcionários 
públicos federais, estaduais ou municipais. Exemplos: licença paternidade, saúde, 
licença prêmio de servidor público, acidente de trabalho, falecimento de familiar, 
casamento, estudo, etc. 

4. Afastamento do próprio negócio/empresa por motivo de gestação, doença ou 
acidente etc, sem ser remunerado por instituto de previdência - se, na semana 
de referência, a pessoa que era empregadora ou conta própria esteve afastada do 
próprio empreendimento, sem ser remunerada por instituto de previdência, por 
motivo de gestação, doença, acidente ou qualquer outro motivo desde que o 
negócio/empresa tenha continuado em funcionamento ou mantido a sua existência 
legal ou, ainda, tenha mantido o local do estabelecimento apropriado para o 
trabalho, ainda que fechado ou parado temporariamente. 

5. Fatores ocasionais (tempo, paralisação nos serviços de transporte etc). - se a 
pessoa estava impossibilitada de chegar ao local de trabalho ou de exercer a sua 
atividade devido a fatores que independam da vontade da pessoa, tais como: má 
condição do tempo, greve nos serviços de transportes coletivos, conflitos urbanos 
etc. 

6. Falta de clientes - se a pessoa, embora tenha estado à disposição, ofertando seus 
serviços ou aguardando em determinado local por fregueses ou clientes, durante 
pelo menos uma hora completa na semana de referência, não conseguiu nenhum 
freguês ou cliente. 
~ O objetivo desse item é servir de cobertura à pergunta 1 do questionário. 

Portanto, essa pessoa será considerada como ocupada na semana de referência. 

7. Outro motivo - se o motivo não se enquadra nos códigos anteriores. Nesse caso 
deve ser especificado o motivo no campo disponibilizado. 

QUESITO 7 

Durante o tempo de afastamento, ... continuou a receber ao menos uma parte do 
pagamento? 

Quem responde 
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Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade, que declarou ter algum trabalho 
remunerado que não exerceu na semana de referência e que no quesito 6 informou, como 
motivo de afastamento, "outro motivo" (opção 7). 

Objetivo do Quesito 

=> Identificar se a pessoa manteve o recebimento de ao menos uma parte do pagamento 
durante o tempo de afastamento do trabalho. 

Escute o informante e assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - se durante o período de afastamento continuou a receber ao menos uma 
parte do pagamento ou da 'renda relativo a esse trabalho; 

2. Não - se durante o período de afastamento não recebeu nenhum pagamento 
relativo a esse trabalho. 

QUESITOS 

Quanto tempo ..• ficará afastado desse trabalho, contando desde o primeiro dia do 
afastamento até a data prevista para o retorno? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade, que declarou ter algum trabalho 
remunerado do qual estava temporariamente afastado. 

Objetivo do Quesito 

=> Quantificar o tempo total previsto ou acordado em que a pessoa ficará afastada do 
trabalho remunerado que tinha na semana de referência. 

Observações: 

=> A contagem do tempo deverá iniciar no primeiro dia de afastamento e encerrar-se na data 
prevista para o retorno ao trabalho. 

=> Faça o registro em anos e meses completos, sem frações de meses, por exemplo: 2 
meses e meio são 2 meses; 11 meses e vinte dias são 11 meses. 

Escute o informante e assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Até 3 meses -> l_I meses - a quadrícula é assinalada para a pessoa cujo tempo de 
afastamento máximo previsto é de 3 meses, devendo ser preenchido o campo 
correspondente com o número de meses completos previstos (no máximo 3 
meses); 

2. Mais de 3 meses a menos de 1 ano ~ l_l_I meses - a quadrícula é assinalada 
para a pessoa cujo tempo de afastamento máximo previsto é de mais de 3 meses a 
menos de 1 ano, devendo ser preenchido o campo correspondente com o número 
de meses completos previstos (no mínimo 4 e no máximo 11 meses); 

43 



3. De 1 ano a menos de 2 anos --+ l_ 1 _I ano e l_l_I meses - a quadrícula é 
assinalada para a pessoa cujo tempo de afastamento máximo previsto é de 1 ano a 
menos de 2 anos, devendo ser preenchido o campo correspondente com o número 
de meses completos previstos (no mínimo 00 e no máximo 11 meses ); 

4. 2 anos ou mais --+ l_l_I anos - a quadrícula é assinalada para a cujo tempo de 
afastamento máximo previsto é de 2 anos ou mais, devendo ser preenchido o 
campo correspondente com o número de anos completos previstos (no mínimo 2 
anos). 

Exemplos: 

~ Para uma pessoa cujo tempo total previsto para o afastamento do trabalho principal que 
tinha na semana de referência é de 1 mês e 20 dias, assinale a quadrícula 1: l_x_I Até 3 
meses e no campo meses o registro deve ser I_ O _l_ 1 _I meses. 

~ Para uma pessoa cujo tempo total previsto para o afastamento do trabalho principal que 
tinha na semana de referência é de um ano completo e 29 dias, assinale a quadrícula 3: 
l_x_I De 1 ano a menos de 2 anos e em seguida registre: l_l_I ano e l_O_l_O_I meses 

QUESIT09 

Quantos trabalhos ... tinha na semana de ... a ... (semana de referência)? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Quantificar o número de trabalhos que a pessoa tinha na semana de referência, 
independentemente de tê-lo(s) exercido nessa semana. 

Definições 

Negócio/empresa - Entende-se por negócio/empresa, a instituição, a entidade, a firma, etc., 
ou, ainda, o trabalho sem estabelecimento desenvolvido individualmente ou com a ajuda de 
outras pessoas (empregados, sócios e/ou trabalhadores não-remunerados). 
O negócio/empresa pode ser constituído por: 
.r um único estabelecimento; 
.,- dois ou mais estabelecimentos; ou 
.,, não ter estabelecimento. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Um - para a pessoa que tinha um trabalho em um único negócio/empresa na 
semana de referência; 
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2. Dois - para a pessoa que tinha trabalho em dois negócios/empresas na semana de 
referência; ou 

3. Três ou mais - para a pessoa que tinha trabalho em três negócios/empresas ou 
mais na semana de referência. 

Observações 

=> Ainda que, rigorosamente, a pessoa que trabalhava em serviço doméstico 
remunerado não esteja vinculada a um negócio/empresa, por convenção, este tipo de 
atividade será contada como se fosse um negócio/empresa para se identificar o número de 
trabalhos que a pessoa tinha. 

=> Ainda que o empregado temporário em atividade da agricultura, silvicultura, pecuária, 
extração vegetal, pesca ou piscicultura ou nos serviços auxiliares de alguma destas 
atividades, exerça a ocupação em diversos negócios/empresas e para diferentes 
empregadores, será considerado como tendo um único trabalho. 

=> A pessoa com mais de um contrato (ou vínculo) para lecionar na mesma área (federal, 
estadual ou municipal) do ensino público, será considerada como tendo tantos trabalhos 
quantos forem os contratos (ou vínculos), embora exercidos no mesmo negócio/empresa. 

=> Para a pessoa gue trabalhava como conta própria ou empregadora é importante 
considerar, na definição do número de negócios/empresas que explorava, que: 
,1 Serão considerados negócios/empresas distintos, aquele em que a pessoa explorava 

sem a participação de sócios e aquele que ela explorava em sociedade com um ou 
mais indivíduos, mesmo que as atividades econômicas de ambos sejam idênticas . 

.t Serão considerados negócios/empresas distintos, aqueles em que a pessoa explorava 
com sócios diferentes, mesmo que as atividades econômicas sejam idênticas nos 
diversos negócios/empresas. 

=> Satisfeitas estas condições ou inexistindo a participação de sócios nas atividades 
econômicas exploradas pela pessoa como conta própria ou empregadora, podem 
ainda surgir outras situações para as quais seja necessário caracterizar se existe um ou 
mais negócios/empresas. Estas situações podem ocorrer quando as atividades 
econômicas exploradas pela pessoa não constituíam um negócio/empresa. Nestes casos, 
considere que a pessoa explorava mais de um negócio/empresa quando for possível 
separar para cada um deles: 

.,. o rendimento de trabalho; 
,( o pessoal que ocupava; 
.t as receitas; 
.,., as despesas ( tais como, pagamento de empregados, impostos, ferramentas, aluguel, 

maquinaria, luz, força, material de trabalho em geral, etc.); e 
.t os investimentos. 

Definição 
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Para a pessoa que, na semana de referência, era ocupada em mais de um trabalho, ou seja, 
trabalhava em mais de um negócio/empresa, o trabalho principal: 

.,. era aquele em que normalmente trabalhava maior número de horas; 

.,.- em caso de igualdade no número de horas normalmente trabalhadas, era aquele que 
proporcionava normalmente maior rendimento mensal; 

.,. em caso de igualdade, também no número de horas normalmente trabalhadas, era 
aquele em que tinha mais tempo de permanência, contando até o final da semana de 
referência. 

QUESITO 10 

Qual era a ocupação (cargo ou função) que ... tinha nesse trabalho na semana de ... a ... 
(semana de referência)? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Identificar a ocupação que a pessoa exercia no trabalho principal que tinha na semana de 
referência. 

Definição 

Ocupação - É o cargo, a função, a profissão ou o oficio que a pessoa exercia. 

Observações 

=> A ocupação não deve ser confundida com a formação profissional. 

=> Os militares da Aeronáutica, Marinha, Exército, Policiais militares e Bombeiros militares, 
devem ser registrados pela sua patente (soldado ou praça, cabo, tenente-coronel, general, 
etc.), independentemente das tarefas que desempenhavam pela sua formação educacional 
ou qualificação profissional. 

=> Os membros superiores ou dirigentes do poder público devem ter suas ocupações 
registradas pela designação da função superior ou cargo de direção que exerciam, sem 
levar em conta a sua formação profissional, ou seja: 
.,. Deputado Estadual; 
.,. Presidente de Fundação Pública; 
.,. Adido Militar Nacional; 
./ Cônsul Nacional; 
.,. Secretário de Prefeitura; 
,,, Secretário Diplomático; 
./ Secretário de Estado; 
.,. Ministro de Estado, etc .. 

=> Para o empregador que explorava o seu negócio/empresa com função unicamente de 
direção ou administração, sem envolvimento direto nas tarefas de produção de bens ou 
serviços, e não indicar uma designação de dirigente (presidente, diretor, gerente, etc.), sua 
ocupação será: 
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,, Gerente, se ocupava até 5 empregados e; 
.;- Diretor, se ocupava 6 empregados ou mais. 

=> Para o empregador que, além de dirigir, gerenciar ou administrar, exercia uma outra 
ocupação específica no seu negócio/empresa, o registro da ocupação deve se referir a que 
trabalhava normalmente o maior número de horas. 

=> Para o conta própria que tinha outras pessoas ocupadas no negócio/empresa (sócio e/ou 
trabalhador não-remunerado) e exercia função unicamente de direção ou administração, 
sem envolvimento direto nas tarefas de produção de bens ou serviços, não tendo indicado 
uma designação de dirigente, sua ocupação deve ser registrada como gerente. 

=> Para o conta própria que ocupava outras pessoas (sócios, trabalhadores não-remunerados) 
que, além de dirigir, gerenciar ou administrar, exercia uma outra ocupação específica no 
seu negócio/empresa, o registro da ocupação deve se referir a que trabalhava 
normalmente o maior número de horas. 

=> Para os empregados gue exerciam função de direção, gerenciamento, superv1sao ou 
assessoriª' o registro da ocupação deve ser o desta função com indicação da área em que 
era exercida, ou seja: diretor do departamento de recursos humanos, chefe do 
departamento de vendas, gerente da divisão de contabilidade, supervisor da equipe de 
limpeza, etc .. 

=> Para determinadas ocupações, a classificação depende do nível educacional ou da 
qualificação para a sua correta classificação, e seu registro deve ser feito de forma a 
distinguir ocupações da mesma área que tenham níveis distintos, como por exemplo: 
.;- professor de ensino superior; 
.;- professor de ensino médio; 
.1 professor da primeira à quarta série do ensino fundamental; 
.;- professor de classe de alfabetização; 
.1 professor de ginástica (de academia de ginástica); 
.1 professor de inglês em curso de idiomas; 
.;- professor de curso de motorista, etc .. 

=> Havendo dúvida se o registro é suficiente para distinguir a ocupação de outras da mesma 
área, indique o nível educacional requerido, na forma: contador (nível superior). 

=> Para a pessoa que era empregada de uma empresa do setor público e estava cedida a outra 
empresa do setor público, o registro deve indicar a ocupação exercida na empresa a qual 
estava cedida. 

=> Os registros devem ser feitos de forma a distinguir os auxiliares, os ajudantes e os 
aprendizes de determinadas profissões (que desenvolvem seu trabalho com o 
acompanhamento do profissional da área) daqueles que exerciam o trabalho já com a 
qualificação profissional tais como: pedreiro, ajudante de pedreiro, ladrilheiro, auxiliar de 
ladrilheiro, carpinteiro, aprendiz de carpinteiro, etc .. 

=> A ocupação deve ser registrada de forma suficientemente específica a fim de permitir a 
sua correta identificação. Registros como bancário, mecânico, industriário, comerciário, 
analista, consultor, publicitário, trabalhador, operador, auxiliar de serviços gerais são 
vagos ou genéricos e impossibilitam classificar adequadamente a ocupação que a pessoa 
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exercia. Digite registros de ocupação do tipo: mecamco de máquina de calcular, 
mecânico de automóveis, operador de som, operador de fax, vendedor de frutas, vendedor 
pracista, etc .. 

QUESITO 11 

Quais eram as principais tarefas ou atribuições que ... tinha nesse trabalho? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

::::) Identificar e descrever, de forma resumida, as principais responsabilidades ou tarefas 
realizadas no trabalho principal, que tinha na semana de referência. 

QUESITO 12 

Nesse trabalho, ... era: 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

::::) Identificar a posição na ocupação no trabalho principal que a pessoa tinha na semana de 
referência. 

Definição 

Posição na Ocupação - relação de trabalho existente entre a pessoa e o negócio/empresa em 
que trabalhava. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Trabalhador doméstico - pessoa que trabalhava prestando serviço doméstico 
remunerado, em dinheiro ou beneficias, em uma ou mais unidades domiciliares. 

2. Militar do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia militar ou do 
corpo de bombeiros militar - pessoa que era militar do Exército, Marinha de 
Guerra ou Aeronáutica, inclusive a que prestava o serviço militar obrigatório, ou 
da polícia militar ou do corpo de bombeiros militar; 

3. Empregado do setor privado - pessoa que trabalhava para um empregador 
(pessoa fisica ou jurídica) do setor privado, geralmente obrigando-se ao 
cumprimento de uma jornada de trabalho e recebendo em contrapartida uma 
remuneração em dinheiro, mercadorias, produtos ou beneficias (moradia, comida, 
roupas, aprendizado, etc.). Dentre os empregados privados encontram-se também o 
sacerdote, o ministro de igreja, o pastor, o rabino, o frade, a freira e outros 
clérigos; 
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4. Empregado do setor público (inclusive empresas de economia mista) - pessoa 
que trabalhava para o governo, em qualquer esfera: federal, estadual ou 
municipal, que abrange, além das entidades da administração direta, as fundações, 
as autarquias, as empresas públicas e as empresas de economia mista. Dentre os 
empregados do setor público, encontram-se também as pessoas que exercem 
mandatos eletivos como vereadores, deputados, prefeitos, etc.; 

5. Empregador - pessoa que trabalhava explorando o seu próprio negócio/empresa, 
tendo pelo menos um empregado e contando, ou não, com a ajuda de trabalhador 
não-remunerado; 

6. Conta própria - pessoa que trabalhava explorando o seu próprio negócio/empresa, 
sozinha ou com sócio, sem ter empregado e contando, ou não, com a ajuda de 
trabalhador não-remunerado; 

7. Trabalhador não-remunerado 

7.1 em ajuda a conta própria ou empregador que era membro do domicílio 
ou parente que residia em outro domicílio - pessoa que trabalhava sem 
receber pagamento, em ajuda a morador do domicílio ou a parente que residia 
em outro domicílio, que era conta própria ou empregador. 

7.2 em ajuda a empregado que era membro do domicílio ou parente que 
residia em outro domicílio - pessoa que trabalhava sem receber pagamento, 
em ajuda a morador do domicílio ou a parente que residia em outro domicílio, 
que era empregado (este é que estabelecia o contrato ou acordo de trabalho 
com o empregador e recebia a remuneração pelo trabalho do grupo familiar). 

1 2.1.1-CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO/EMPRESA DO TRABALHO PRINCIPAL 

QUESITO 13 

Qual era a principal atividade desse negócio/empresa em que ... tinha esse trabalho? 

(Se militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado) 
Qual era a principal atividade desse negócio/empresa do qual ... recebia pagamento 
como empregado? 

(Se conta própria ou empregador) 
Qual era a principal atividade desse negócio/empresa que ... tinha? 

(Se trabalhador não-remunerado) 
Qual era a principal atividade desse negócio/empresa no qual ajudava sem receber 
pagamento? 

1_1_1_1_1_1 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 
Código 
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Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência, exceto àquela que era 
trabalhadora doméstica no trabalho principal que tinha nessa semana. 

Objetivo do Quesito 

Identificar a atividade principal do negócio/empresa em que a pessoa tinha trabalho na 
semana de referência, ou seja, a principal finalidade ou ramo do negócio/empresa a que ela 
estava vinculada, ou ainda a natureza da atividade exercida para a pessoa que trabalhava por 
conta própria. 

Observações 

:::::> Sempre que for difícil determinar a principal atividade do negócio/empresa, registre os 
principais produtos elaborados ou serviços prestados por esse negócio/empresa para 
posterior codificação no escritório. 

:::::> A atividade do negócio/empresa pode ter, ou não, uma ligação aparente com a ocupação 
exercida. Por exemplo, um motorista pode exercer sua ocupação em uma empresa de 
transporte rodoviário ou em uma fábrica de tecidos; um enfermeiro pode exercer sua 
ocupação em uma fábrica de vidros ou em um hospital particular; ou um tratador de 
porcos pode exercer sua ocupação em uma fazenda cuja atividade principal é o cultivo 
de soja. 

=> A caracterização da atividade desenvolvida no negócio/empresa em que a pessoa 
trabalhava deve ser suficientemente específica a fim de permitir a sua identificação. 
Registros como fábrica, indústria, comércio, empresa e repartição pública são 
insuficientes para a identificação da atividade do negócio/empresa em que a pessoa estava 
ocupada. 

:::::> Para a pessoa que trabalhava em negócio/empresa que compreende mais de uma atividade 
da mesma seção de atividade, o registro deve referir-se à principal atividade do 
negócio/empresa. 

:::::> No caso em que o negócio/empresa compreende a produção mista de lavoura e pecuária, 
sendo ambas de igual importância em termos dos rendimentos produzidos, o registro deve 
se referir ao código específico para produção mista, de agricultura e pecuária. 

:::::> Para a pessoa que trabalhava em negócio/empresa de atividades distintas: 

./ quando se tratar da pessoa que explorava o negócio/empresa, o registro deve referir-se 
à atividade principal; 

./ quando se tratar de qualquer outro trabalhador, o registro deve referir-se à atividade 
na qual exercia a sua ocupação. 

:::::> Para a pessoa que explorava com um soc10 um negócio/empresa que compreendia o 
cultivo da cana-de-açúcar e a usina de açúcar, sendo esta última a principal, o registro 
deve referir-se a usina de açúcar. Se, entretanto, a pessoa for empregada como cortadora 
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de cana-de-açúcar no mesmo negócio/empresa, o registro deve ser cultura de cana-de
açúcar por exercer a sua ocupação na parte agrícola. 

~ Para a pessoa que trabalhava em negócio/empresa que enviava seu pessoal para prestar 
serviços em outros negócios/empresas, o registro deve referir-se à atividade daquele com 
o qual a pessoa tinha o vínculo de trabalho. 

~ Para a pessoa que trabalhava em uma empresa, controlada por uma "holding" (companhia 
que controla outras pela aquisição das ações emitidas por estas), o registro deve referir-se 
à atividade da empresa em que a pessoa trabalhava. 

~ No caso de pessoa que trabalhava na própria "holding", deve ser registrada a atividade da 
"holding". 

~ Para uma pessoa que era empregada de um órgão do setor público, e estava, na semana de 
referência, cedida a um outro órgão do setor público, o registro de atividade deve indicar a 
empresa ao qual estava cedida. 

QUESITO 14 

Esse trabalho era na área: 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que era militar do exército, da marinha, da aeronáutica, da 
polícia militar ou do corpo de bombeiros militar ou empregado do setor público (inclusive 
empresas de economia mista), no trabalho principal que tinha na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

~ Identificar em que área do setor público a pessoa tinha trabalho principal na semana de 
referência. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Federal - Para a pessoa que trabalhava em algum órgão, entidade ou instituição 
ligada ao governo federal, tanto na administração direta ou indireta como em 
empresa de economia mista. 

2. Estadual - Para a pessoa que trabalhava em algum órgão, entidade ou instituição 
ligada a governo estadual, tanto na administração direta ou indireta como em 
empresa de economia mista. 

3. Municipal - Para a pessoa que trabalhava em algum órgão, entidade ou instituição 
ligada a governo municipal, tanto na administração direta ou indireta como em 
empresa de economia mista. 

Tamanho do negócio/empresa 

QUESITO 15 
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Na semana de ... a ... (semana de referência), ... teve ajuda, nesse trabalho, de pelo menos 
um trabalhador não-remunerado que era membro do domicílio ou parente que residia 
em outro domicílio? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que era empregada do setor privado (exceto àquela que era 
trabalhadora doméstica), conta própria ou empregadora no negócio/empresa em que tinha 
trabalho principal na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

:::::) Captar a pessoa que, na totalidade ou em parte da semana de referência, teve ajuda de 
pelo menos um trabalhador não-remunerado, membro do domicílio ou parente que residia 
em outro domicílio, nesse negócio/empresa. 

Observações 

::::> Para a pessoa que explorava um negócio/empresa, constituído por mais de um 
estabelecimento ou com pessoal ocupado em mais de um local, deve-se investigar se, 
na totalidade ou em parte da semana de referência, teve trabalhador não-remunerado em, 
pelo menos, um deles. 

::::> Para a pessoa que explorava um negócio/empresa, constituído por mais de um 
estabelecimento ou com pessoal ocupado em mais de um local, deve-se somar os 
trabalhadores não-remunerados que teve, na semana de referência, em cada um deles. 

::::> Inclua na contagem os trabalhadores não-remunerados que trabalharam somente em parte 
da semana de referência. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para a pessoa que teve, na semana de referência, ajuda de ao menos um 
trabalhador não-remunerado que era membro do domicílio ou parente que residia 
em outro domicílio, nesse negócio/empresa. 

1.1. 1 a 5 trabalhadores não-remunerados - quando o negócio/empresa em 
que a pessoa trabalhava ocupava até cinco trabalhadores não-remunerados na 
semana de referência. Nesse caso, registre o número de trabalhadores não
remunerados no campo reservado para este fim; 

1.2. 6 a 10 pessoas trabalhadores não-remunerados - quando o 
negócio/empresa em que a pessoa trabalhava ocupava de seis a dez 
trabalhadores não-remunerados na semana de referência. Nesse caso, 
registre o número de trabalhadores não-remunerados no campo reservado 
para este fim; 

1.3. 11 ou mais trabalhadores não-remunerados - quando o 
negócio/empresa em que a pessoa trabalhava ocupava de onze ou mais 
trabalhadores não-remunerados na semana de referência. Nesse caso, 
registre o número de trabalhadores não-remunerados no campo reservado 
para este fim; 
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2. Não - para pessoa que, na semana de referência, não teve ajuda de trabalhador não
remunerado que era membro do domicílio ou parente que residia em outro 
domicílio nesse negócio/empresa. 

QUESITO 16 

Na semana de ... a ... (semana de referência), quantos empregados ... trabalhavam nesse 
negócio/empresa que ... tinha? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que era empregadora no trabalho principal que tinha na 
semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Captar o número de empregados (permanentes e temporários) que a pessoa ocupou, na 
semana de referência, no negócio/empresa em que tinha como trabalho principal na 
semana de referência. 

Observações 

~ Para a pessoa que explorava um negócio/empresa, constituído por mais de um 
estabelecimento ou com pessoal ocupado em mais de um local, deve-se somar os 
empregados que teve, na semana de referência, em cada um deles. 

~ Na contagem dos empregados do negócio/empresa devem ser incluídos: 
./ os que foram ocupados somente em parte da semana de referência; e 
./ os que mantiveram o vínculo de emprego, embora não tenham trabalhado (por 

motivo de férias, licença, etc.) durante toda a semana de referência. 
~ Na contagem dos empregados do negócio/empresa NÃO devem ser incluídos os 

trabalhadores terceirizados. · 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. 1 a 5 empregados - quando o negócio/empresa em que a pessoa trabalhava 
ocupava até cinco empregados na semana de referência. Nesse caso, registre o 
número de empregados no campo reservado para este fim; 

2. 6 a 10 empregados - quando o negócio/empresa em que a pessoa trabalhava 
ocupava de seis a dez empregados na semana de referência. Nesse caso, registre o 
número de empregados no campo reservado para este fim; 

3. 11 a 50 empregados - quando o negócio/empresa em que a pessoa trabalhava 
ocupava de onze a cinquenta empregados na semana de referência. Nesse caso, 
registre o número de empregados no campo reservado para este fim; 

4. 51 a 100 empregados - quando o negócio/empresa em que a pessoa trabalhava 
ocupava de cinquenta e um a cem empregados na semana de referência. Nesse 
caso, registre o número de empregados no campo reservado para este fim; 

5. 101 ou mais empregados - quando o negócio/empresa em que a pessoa trabalhava 
ocupava cento e um ou mais empregados na semana de referência. 
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QUESITO 17 

Na semana de ... a ... (semana de referência), ... tinha pelo menos um sócio que 
trabalhava nesse negócio/empresa ? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que era conta própria ou empregadora no trabalho principal 
que tinha na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Captar a pessoa com um ou mais sócios com vínculo de trabalho nesse negócio/empresa 
em que tinha trabalho principal, ou seja, partilhando a administração do negócio/empresa. 
Não será considerado como sócio o indivíduo, sem participação na administração, 
gerenciamento ou execução de qualquer trabalho do negócio/empresa, que somente 
usufruía dos seus lucros ou contribuía para a sua constituição com dinheiro, bens ou 
nominalmente. 

Observações 

::::> Na contagem dos sócios ocupados no negócio/empresa devem ser incluídos: 

./ os que foram ocupados somente em parte da semana de referência; e 

./ os que mantiveram o vínculo de trabalho, embora não tenham trabalhado durante 
toda a semana de referência. 

::::> Na contagem dos sócios ocupados do negócio/empresa não inclua a própria pessoa 
pesquisada. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para a pessoa que tinha, na semana de referência, pelo menos um sócio com 
vínculo de trabalho no negócio/empresa; ou 

1.1. 1 a 5 sócios - quando o negócio/empresa em que a pessoa trabalhava 
ocupava até cinco sócios na semana de referência. Nesse caso, registre o 
número de sócios no campo reservado para este fim; 

1.2. 6 a 10 sócios - quando o negócio/empresa em que a pessoa trabalhava 
ocupava de seis a dez sócios na semana de referência. Nesse caso, registre o 
número de sócios no campo reservado para este fim; 

1.3. 11 a 50 sócios - quando o negócio/empresa em que a pessoa 
trabalhava ocupava de onze a cinquenta sócios na semana de referência. 
Nesse caso, registre o número de sócios no campo reservado para este fim; 

1.4. 51 a 100 sócios - quando o negócio/empresa em que a pessoa 
trabalhava ocupava de cinquenta e um a cem sócios na semana de referência. 
Nesse caso, registre o número de sócios no campo reservado para este fim; 
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1.5. 101 ou mais sócios - quando o negócio/empresa em que a pessoa 
trabalhava ocupava cento e um ou mais sócios na semana de referência. 

2. Não - para a pessoa que não tinha, na semana de referência, sócio com vínculo de 
trabalho no negócio/empresa. 

QUESITO 18 

Na semana de ... a ... (semana de referência), contando com ... , quantas pessoas 
trabalhavam nesse negócio/empresa? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que era empregada do setor privado (exceto àquela que era 
trabalhadora doméstica) ou trabalhadora não-remunerada no trabalho principal que tinha na 
semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Quantificar o número de pessoas ocupadas, na semana de referência, no negócio/empresa 
que a pessoa tinha como trabalho principal. 

Observações 

=> Deve ser excluída a própria pessoa pesquisada. 

=> Para a pessoa que era empregada em negócio/empresa, constituído por mais de um 
estabelecimento ou com pessoas ocupadas em mais de um local, a soma deve incluir as 
pessoas que, na semana de referência, tinham trabalho em cada um deles. 

=> Na contagem das pessoas ocupadas no negócio/empresa (empregados, empregadores ou 
conta própria, e trabalhadores não-remunerados) devem ser incluídas: 

.,. as pessoas ocupadas somente em parte da semana de referência; 

.,.. as pessoas com vínculo de trabalho com o negócio/empresa, embora temporariamente 
afastadas do trabalho (por motivo de férias, licença, etc.) na semana de referência. 

:::::) No caso de trabalhador não-remunerado em ajuda a empregado, membro da unidade 
domiciliar ou parente que residia em outro domicílio, a contagem deve incluir todas as 
pessoas ocupadas no negócio/empresa, não devendo se restringir aos trabalhadores 
moradores na unidade domiciliar. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. 2 a S pessoas - quando o negócio/empresa em que a pessoa trabalhava ocupava até 
cinco pessoas na semana de referência. Nesse caso, registre o número de pessoas 
ocupadas no campo reservado para este fim; 
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2. 6 a 10 pessoas - quando o negócio/empresa em que a pessoa trabalhava ocupava 
de seis a dez pessoas na semana de referência. Nesse caso, registre o número de 
pessoas ocupadas no campo reservado para este fim; 

3. 11 a 50 pessoas - quando o negócio/empresa em que a pessoa trabalhava ocupava 
de onze a cinquenta pessoas na semana de referência. Nesse caso, registre o 
número de pessoas ocupadas no campo reservado para este fim; 

4. 51a100 pessoas - quando o negócio/empresa em que a pessoa trabalhava ocupava 
de cinquenta e uma a cem pessoas na semana de referência. Nesse caso, registre o 
número de pessoas ocupadas no campo reservado para este fim; 

5. 101 ou mais pessoas - quando o negócio/empresa em que a pessoa trabalhava 
ocupava de cento e uma ou mais pessoas na semana de referência. 

6. Não sabe - quando a pessoa não sabe estimar o número de pessoas ocupadas no 
negócio/empresa em que a pessoa trabalhava. 

Registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

QUESITO 19 

Esse negócio/empresa era registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que era empregada do setor privado (exceto àquela que era 
trabalhadora doméstica), conta própria, empregadora ou trabalhadora não-remunerada no 
trabalho principal que tinha na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

:::) Saber se o negócio/empresa que a pessoa tinha como trabalho principal possuía registro 
de contribuinte no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal - o CNPJ. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - se o negócio/empresa possuía CNPJ. 

2. Não - se o negócio/empresa não possuía CNPJ. 

3. Não sabe (opção válida somente para empregados e trabalhadores não
remunerados) - se o empregado ou o trabalhador não-remunerado não souber 
dizer se o negócio/empresa em que trabalhava possuía CNPJ. 

QUESIT020 

Esse negócio/empresa possuía fatura ou nota fiscal para emitir aos clientes? 

Quem responde 
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Este quesito destina-se aos empregados do setor privado (exceto trabalhadores domésticos) e 
trabalhadores não-remunerados que não sabiam se o negócio/empresa em que tinha trabalho 
principal possuía registro no CNPJ. 

Objetivo do Quesito 

=> Saber se o negócio/empresa em que a pessoa tinha o trabalho principal na semana de 
referência possuía fatura ou nota fiscal para emitir aos clientes. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - se o negócio/empresa possuía fatura ou nota fiscal para emitir aos clientes. 

2. Não - se o negócio/empresa possuía não fatura e nem nota fiscal para emitir aos 
clientes. 

3. Não sabe - se o empregado ou o trabalhador não-remunerado não souber dizer se 
o negócio/empresa em que trabalhava possuía fatura ou nota fiscal para emitir aos 
clientes. 

QUESIT021 

Esse negócio/empresa entregava contracheque a seus funcionários? 

Quem responde 

Este quesito destina-se aos empregados do setor privado (exceto trabalhadores domésticos) e 
trabalhadores não-remunerados que não sabiam se o negócio/empresa que tinha como 
trabalho principal possuía registro no CNPJ. 

Objetivo do Quesito 

=> Saber se o negócio/empresa que a pessoa tinha como trabalho principal, na semana de 
referência, entregava contracheque de pagamento a pelo menos um de seus funcionários. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - se o negócio/empresa que a pessoa tinha como trabalho principal na semana 
de referência entregava contracheque de pagamento a pelo menos um de seus 
funcionários; 

2. Não - se o negócio/empresa em tinha o trabalho principal na semana de referência 
não entregava contracheque de pagamento a nenhum de seus funcionários; 

3. Não sabe - se o empregado ou o trabalhador não-remunerado não souber dizer se 
o negócio/empresa que tinha como trabalho principal na semana de referência 
entregava contracheque de pagamento a pelo menos um de seus funcionários. 

Estabelecimento e local de exercício do trabalho principal 

QUESIT022 
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Em que tipo de local funcionava esse negócio/empresa? 

Quem responde 

Este quesito destina-se aos empregados do setor privado (exceto trabalhadores domésticos), 
empregadores, trabalhadores por conta própria e trabalhadores não-remunerados na semana de 
referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Captar se o negócio/empresa em que a pessoa era ocupada tinha, ou não, estabelecimento 
e identificar, conforme o caso, o tipo do estabelecimento onde era exercido o trabalho. 

Definição 

Considera-se como tendo estabelecimento o negócio/empresa situado em local: 
./ que seja apropriado especificamente para o exercício do trabalho ou para a 
administração ou gerenciamento das tarefas, internas ou externas; e 
./ com acesso independente para entrar ou sair sem passar por locais de habitação. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Em loja, escritório, repartição pública, galpão, etc. - se o negócio/empresa em 
que a pessoa era ocupada, ainda que exercendo função externa, possuía 
estabelecimento em loja, fábrica, escritório, consultório, igreja, escola, repartição 
do governo, galpão, etc.. São considerados ainda nesta alternativa, o 
negócio/empresa localizado em banca de jornal ou quiosque fechado e fixado no 
terreno; 

2. Em fazenda, sítio, granja, chácara, etc. - se o negócio/empresa em que a pessoa 
era ocupada, ainda que exercendo função externa, em atividade da agricultura, 
silvicultura, pecuária, extração vegetal ou piscicultura, possuía estabelecimento 
em fazenda, sítio, granja, chácara, viveiro, haras, criadouro, horto, ranário, etc.; 

3. Não tinha um estabelecimento para funcionar - se o negócio/empresa não tinha 
estabelecimento, conforme definido nas alternativas 1 e 2 anteriormente 
especificadas. 

Exemplos: 

=> Para a pessoa que era empregada de uma firma de desinsetização, estabelecida em um 
escritório comercial, e que exercia o seu trabalho em diversos domicílios, deve ser 
assinalada a quadrícula correspondente ao código 1; 

=> Para uma pessoa que era empregada de uma empresa de limpeza pública e exercia a sua 
função de gari nas ruas e parques da cidade, deve ser assinalada a quadrícula 
correspondente ao código 1 ; 

=> Para uma pessoa que era empregada de uma empresa de mineração e exercia a sua função 
nas áreas de garimpo exploradas por esta empresa, deve ser assinalada a quadrícula 
correspondente ao código 1 ; 

58 



~ Para uma pessoa que era empregada como motorista de ônibus de uma companhia de 
transporte coletivo, deve ser assinalada a quadrícula correspondente ao código 1; 

~ Para uma pessoa que trabalhava em uma quitanda, situada no mesmo prédio, mas em 
compartimento distinto dos cômodos componentes da sua residência, e sendo ambas 
(unidade domiciliar e quitanda) dotadas de acesso independente, deve ser assinalada a 
quadrícula correspondente ao código 1; 

~ Para uma pessoa que explorava como conta própria um sítio de cultura de feijão, deve ser 
assinalada a quadrícula correspondente ao código 2. 

QUESIT023 
... exercia normalmente o trabalho em estabelecimento desse negócio/empresa? 

Quem responde 

Este quesito destina-se aos empregados do setor privado (exceto trabalhadores domésticos), 
empregadores, trabalhadores por conta própria e trabalhadores não-remunerados que, na 
semana de referência, tinham trabalho em negócio/empresa que possuía estabelecimento. 

Objetivo do Quesito 

~ Captar se a pessoa que declarou ter trabalho em um negócio/empresa que tinha 
estabelecimento em loja, escritório, repartição pública, galpão, etc., exercia normalmente 
o trabalho em estabelecimento desse negócio/empresa. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para a pessoa que, normalmente, exercia o trabalho em estabelecimento do 
negócio/empresa ao qual estava vinculado. 

3. Não - para a pessoa que, normalmente, não exercia o trabalho em estabelecimento 
do negócio/empresa ao qual estava vinculado. 

QUESIT024 

Então onde ... exercia normalmente esse trabalho? 

Quem responde 

Este quesito destina-se aos empregados do setor privado (exceto trabalhadores domésticos), 
empregadores, trabalhadores por conta própria e aos trabalhadores não-remunerados na 
semana de referência. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Em estabelecimento de outro negócio/empresa - para a pessoa que trabalhava em 
estabelecimento de outro negócio/empresa, diferente daquele onde se localiza o 
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negócio/empresa ao qual está vinculado. Neste caso, os serviços oferecidos pelo 
negócio/empresa ao qual a pessoa estava vinculada, foram contratados por um outro 
negócio/empresa, que não dispunha desses serviços, indicando uma situação de 
terceirização; 

2. Em local designado pelo empregador, cliente ou freguês - para a pessoa que 
trabalhava em local designado pelo empregador, cliente ou freguês, ou em local 
(exclusive via ou área pública) onde encontrava seus clientes ou fregueses, sem estar 
exercendo função externa de um negócio/empresa com estabelecimento; 

3. Em domicílio de empregador, patrão, sócio ou freguês - para a pessoa que 
trabalhava, unicamente, em unidade(s) domiciliar(es) de residência de empregador(es), 
sócio(s) ou freguês(es), sem estar exercendo função externa do negócio/empresa 
com estabelecimento; 

4. No domicílio de residência, em local exclusivo para o desempenho da atividade 
- para a pessoa que trabalhava na unidade domiciliar em que residia por não dispor 
de estabelecimento para o negócio/empresa, reservando pelo menos um cômodo de 
sua residência para ser um local exclusivo para o desenvolvimento de sua atividade; 

5. No domicílio de residência, sem local exclusivo para o desempenho da atividade 
- para a pessoa que trabalhava na unidade domiciliar em que residia por não dispor 
de estabelecimento para o negócio/empresa, mas sem ter nenhum cômodo de sua 
residência reservado para ser um local exclusivo para o desenvolvimento de sua 
atividade; 

6. Em veículo automotor (táxi, ônibus, caminhão, automóvel, embarcação, etc.) 
- para a pessoa que trabalhava em qualquer veículo automotor (automóvel, 
caminhão, embarcação a motor, avião, motocicleta, etc.), sem estar exercendo 
função externa do negócio/empresa com estabelecimento; 

7. Em via ou em área pública - para a pessoa que trabalhava em via ou área 
pública (ruas, praças, praias, terras devolutas, etc.), sem estar exercendo função 
externa do negócio/empresa com estabelecimento; ou 

8. Outros, especifique: para a pessoa que trabalhava em negócio/empresa que não se 
enquadrava nas condições anteriores. Neste caso, especifique a situação no 
campo destinado a este fim. 

Exemplos: 

=> Para a pessoa que trabalhava em uma firma de segurança, mas exercia o seu trabalho em 
um hospital, deve ser assinalada a quadrícula correspondente ao código 1; 

=> Para uma pessoa que trabalhava em uma firma de conservação, mas exercia o seu trabalho 
em uma repartição pública, deve ser assinalada a quadrícula correspondente ao código 1; 

=> Para um professor de inglês que ministrava aulas nos próprios estabelecimentos onde seus 
alunos trabalhavam, deve ser assinalada a quadrícula correspondente ao código 2; 
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~ Para um pedreiro que trabalhava por conta própria em diversos locais, tais como 
apartamentos, casas, lojas, terrenos, prestando serviço para seus clientes, deve ser 
assinalada a quadrícula correspondente ao código 2; 

~ Para uma pessoa que trabalhava na sala da casa da sua empregadora onde ambas 
confeccionavam roupas para venda, deve ser assinalada a quadrícula correspondente ao 
código 3; 

~ Para uma manicure que atendia suas clientes a domicílio, deve ser assinalada a quadrícula 
correspondente ao código 3; 

~ Para uma cabeleireira que atendia clientes em seu domicílio, em um cômodo preparado 
exclusivamente para este fim, deve ser assinalada a quadrícula correspondente ao código 
4; 

~ Para uma pessoa que fazia doces para fora, na cozinha de sua casa, deve ser assinalada 
a quadrícula correspondente ao código 5; 

~ Para uma pessoa que trabalhava por conta própria como lavadeira, prestando serviços a 
cinco famílias, mas buscando as roupas toda 2ª feira e devolvendo sempre na 6ª feira e 
exercendo esta atividade em seu domicílio, na área de serviço, onde também lavava a 
roupa de sua família, deve ser assinalada a quadrícula correspondente ao código 5; 

~ Para um motorista de táxi que trabalhava em seu próprio veículo, deve ser assinalada a 
quadrícula correspondente ao código 6; 

~ Para um pescador que trabalhava com seu filho em um barco de pesca a motor arrendado, 
deve ser assinalada a quadrícula correspondente ao código 6; 

~ Para uma pessoa que trabalhava em uma barraca que colocava na calçada de uma 
via pública, deve ser assinalada a quadrícula correspondente ao código 7; 

~ Para um garimpeiro que trabalhava por conta própria em área devoluta, deve ser 
assinalada a quadrícula correspondente ao código 7; 

~ Para uma pessoa que trabalhava garimpando em um rio, que se situava em terras 
devolutas, deve ser assinalada a quadrícula correspondente ao código 7; 

~ Para um pescador que trabalhava em seu barco a remo, deve ser assinalada a quadrícula 
correspondente ao código 8; 

~ Para um garimpeiro que trabalhava por conta própria em área de reserva indígena ou área 
de propriedade particular que tenha invadido, deve ser assinalada a quadrícula 
correspondente ao código 8; 

~ Para uma pessoa que trabalhava por conta própria garimpando em um rio, que se 
situava em terras particulares, de terceiros, deve ser assinalada a quadrícula 
correspondente ao código 8; 
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=> Para uma pessoa que trabalhava por conta própria lavando a roupa de seus fregueses no 
açude ou no rio, deve ser assinalada a quadrícula correspondente ao código 8. 

QUESIT025 

Qual era a atividade principal do negócio/empresa onde ... exercia esse trabalho? 

1. 1_1_1_1_1_1 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 
Código 

2. Não sabe 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que era empregada do setor privado (exceto àquela que era 
trabalhadora doméstica), empregadora, trabalhadora por conta própria ou trabalhadora não
remunerada e que exercia seu trabalho em estabelecimento de outro negócio/empresa, 
contratante dos serviços oferecidos pelo negócio/empresa ao qual estava vinculado. 

Objetivo do Quesito 

:::::) Identificar a atividade principal do outro negócio/empresa, onde a pessoa exercia esse 
trabalho. 

Observações 

=> Neste quesito deve ser registrada a atividade principal do negócio/empresa onde a pessoa 
exercia o trabalho e não aquela do negócio/empresa do trabalho que representava a sua 
fonte pagadora. 

=> O registro da atividade do negócio/empresa, deve ser feito nos campos seguintes aos 
reservados para o código 1. No entanto, se o informante não souber determinar a 
atividade principal do negócio/empresa onde exercia este trabalho, assinale a quadrícula 2 
referente à informação não sabe. 

=> Sempre que for difícil determinar a principal atividade do negócio/empresa, registre os 
principais produtos elaborados ou serviços prestados por esse negócio/empresa para 
posterior codificação no escritório. 

=> A caracterização da atividade desenvolvida no negócio/empresa em que a pessoa exercia 
o seu trabalho, deve ser suficientemente específica a fim de permitir a sua identificação. 
Registros como fábrica, indústria, comércio, empresa e repartição pública são 
insuficientes para a identificação da atividade do negócio/empresa, em que a pessoa 
estava ocupada. 

:::::) Para a pessoa que exercia seu trabalho em negócio/empresa que compreende mais de uma 
atividade da mesma seção de atividade, o registro deve referir-se à principal atividade 
desse negócio/empresa. 

Exemplo 

=> Para a pessoa que trabalhava em uma firma de conservação, mas exercia o seu trabalho 
em uma repartição pública, o registro deve se referir à atividade principal da empresa 
pública. 
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1 2.1.2 - OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO PRINCIPAL 

QUESIT026 

No período de ... a ... (período de referência de 30 dias), ... prestava serviço doméstico 
remunerado em mais de um domicílio? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que era trabalhadora doméstica no trabalho principal que 
tinha na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

~ Captar a pessoa que prestava serviço doméstico remunerado em mais de uma unidade 
domiciliar, com contratos de trabalho, verbais ou escritos, distintos, ainda que na semana 
de referência não tenha exercido essa atividade em alguma ou em todas as unidades 
domiciliares em que tinha trabalho. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - inclua neste código a pessoa que prestava serviço doméstico remunerado em 
mais de uma unidade domiciliar, tendo contrato, verbal ou escrito, para cada um 
desses trabalhos; ou 

2. Não - inclua neste código a pessoa que prestava serviço doméstico remunerado 
somente em uma unidade domiciliar, tendo um único contrato, verbal ou escrito, 
para esse trabalho. 

Exemplos 

~ Uma pessoa que trabalhava dois dias na semana como babá de uma criança em um 
domicílio. Ela também trabalhava como faxineira em outro domicílio. Neste caso, deve 
ser assinalada a quadrícula correspondente ao código 1. 

~ Um jardineiro foi contratado para cuidar do jardim da casa de uma pessoa, na cidade. Esse 
jardineiro devia, também, cuidar do jardim da sua casa de veraneio, quando necessário. 
Neste caso deve ser assinalada a quadrícula correspondente ao código 2. 

~ Uma cuidadora de idosos foi contratada para trabalhar na residência de uma pessoa 
inválida para lhe dar a assistência necessária. Ela devia também acompanhar esta pessoa 
inválida nos períodos que passava no hospital e na casa de veraneio de seu filho. Neste 
caso, deve ser assinalada a quadrícula correspondente ao código 2. 

QUESIT027 

Nesse trabalho, ... era contratado(a) como empregado temporário? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que era empregada (exceto a que era trabalhadora doméstica) 
ou militar do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia militar ou do corpo de 
bombeiros militar no trabalho principal que tinha na semana de referência. 
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Objetivo do Quesito 

=> Identificar o tipo de contrato ou acordo de trabalho (verbal ou escrito) do empregado ou 
militar, com base na duração do trabalho principal, da semana de referência. 

Definições 

Empregado temporário é aquele cuja duração do acordo ou contrato (verbal ou escrito) de 
trabalho tinha um término estabelecido, que pode ser, ou não, renovado. Ou seja, o empregado 
que foi contratado por tempo determinado ou para executar um trabalho específico, ao ser este 
concluído, o contrato ou acordo de trabalho estaria encerrado. 

Observações 

=> Em atividade de agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, pesca e 
aquicultura ou atividades de apoio aos serviços relacionados a essas atividades, o 
trabalhador contratado por prazo determinado pode, de acordo com a região, receber uma 
das seguintes denominações: bóia-fria, volante, calunga, turmeiro, peão de trecho, 
clandestino, etc .. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - se a duração do acordo ou contrato (verbal ou escrito) do trabalho principal, 
tinha um término estabelecido, que poderia ser, ou não, renovado. 

2. Não - se a duração do acordo ou contrato (verbal ou escrito) de trabalho não tinha 
um término estabelecido. 

QUESIT028 

Na semana de ... a .... (semana de referência), ..• era contratado(a) somente por pessoa 
responsável pelo negócio/empresa em que trabalhava? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que era empregada temporária do setor privado (exceto a que 
era trabalhadora doméstica) e que trabalhava na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração 
florestal, pesca, aquicultura ou em atividades de apoio às mesmas. 

Objetivo do Quesito 

=> Identificar se o empregado temporário tinha o contrato ou acordo de trabalho (verbal ou 
escrito) celebrado diretamente com a pessoa responsável pelo negócio/empresa do 
trabalho principal que tinha na semana de referência. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - quando a pessoa possuía contrato direto e somente com a pessoa responsável 
pelo negócio/empresa do trabalho principal que tinha na semana de referência. 

2. Não - quando a pessoa não tinha contrato direto com a pessoa responsável pelo 
negócio/empresa do trabalho principal que tinha na semana de referência. 
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QUESIT029 

Na semana de ... a .... (semana de referência), ... era contratado(a) somente por 
intermediário (empresa empreiteira, empreiteiro, "gato", etc.)? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que era empregada temporária do setor privado (exceto a que 
era trabalhadora doméstica), que trabalhava na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração 
florestal, pesca, aquicultura ou em atividades de apoio às mesmas e que não tinha contrato 
direto com a pessoa responsável pelo negócio/empresa. 

Objetivo do Quesito 

=> Identificar se empregado temporário ou contratado por prazo determinado tinha o contrato 
ou acordo de trabalho (verbal ou escrito) feito somente com intermediário (empresa 
empreiteira, empreiteiro, "gato", etc.) no trabalho principal que tinha na semana de 
referência. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - quando a pessoa tinha contrato, diretamente e somente, feito com 
intermediário (empresa empreiteira, empreiteiro, "gato", etc.) no trabalho principal 
que tinha na semana de referência. 

2. Não - quando a pessoa não se enquadrar na situação descrita no código anterior. 

Exemplos 

=> Uma pessoa era empregada por prazo estabelecido previamente em seis meses, com 
carteira de trabalho assinada por uma empreiteira e exercia seu trabalho em uma empresa 
de produção de açúcar e álcool. Para esta pessoa deve ser assinalada a quadrícula 
correspondente ao código 1. 

=> Uma pessoa, trabalhava na colheita da laranja, tinha contrato ou acordo verbal, por três 
meses, com um intermediário para exercer a atividade de colheita na fazenda São João do 

·Sr. José da Silva. Para essa pessoa deve ser assinalada a quadrícula correspondente ao 
código 1. 

QUESIT030 

Nesse trabalho, ... era servidor público estatutário (federal, estadual ou municipal)? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que era empregada no setor público (exceto militar do 
exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia militar ou do corpo de bombeiros militar) no 
trabalho principal que tinha na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 
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==:> Identificar o empregado que era funcionário público estatutário e regido pelo regime 
jurídico dos servidores públicos federais, estaduais, municipais ou autárquicos, no 
trabalho principal da semana de referência. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - se a pessoa era empregada como funcionária pública estatutária e era 
contratada sob o regime jurídico dos funcionários públicos (federais, estaduais ou 
municipais). 

2. Não - para a pessoa que não se enquadrava na situação descrita no código 
anterior. 

Exemplos 

==:> Uma pessoa era empregada com carteira de trabalho assinada de uma empresa cujo 
acionista majoritário era o governo federal. Para esta pessoa deve ser assinalada a 
quadrícula correspondente ao código 2. 

QUESIT031 

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

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que era trabalhadora doméstica ou empregada, com exceção 
da que era militar ou servidora pública (federais, estaduais ou municipais), no trabalho 
principal que tinha na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

==:> Identificar se o empregado do setor privado e o trabalhador doméstico tinham carteira de 
trabalho assinada no trabalho principal da semana de referência. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - se a pessoa tinha carteira de trabalho assinada no trabalho principal que 
tinha na semana de referência. 

2. Não - para a pessoa que não se enquadrava na situação descrita no código 
anterior. 

QUESIT032 

Nesse trabalho, ... era associado a cooperativa de trabalho ou de produção, ou então, era 
membro de associação ou de grupo de produção? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que era conta própria ou empregadora no trabalho principal 
que tinha na semana de referência. 
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Objetivo do Quesito 

:::::> Captar a pessoa, conta própria ou empregadora, que era associada à cooperativa de 
trabalho ou de produção, ou então, era membro de associação ou grupo de produção no 
trabalho principal que tinha na semana de referência. 

Definições 

Associação de produtores - Produtores que se organizam em sociedade sem fins lucrativos 
para a realização de atividades produtivas e defender os interesses comuns dos associados. 

Cooperativa agropecuária - Reúne produtores rurais ou agropastoris e de pesca, que 
trabalham de forma solidária na realização das várias etapas da cadeia produtiva: da compra 
de sementes e insumos até a colheita, armazenamento, industrialização e venda no mercado da 
produção. Para assegurar eficiência, a Cooperativa pode também, promover a compra em 
comum de insumos com vantagens que, isoladamente, o produtor não conseguiria. 

Cooperativa de produção - Cooperativa dedicada à produção de um ou mais tipos de bens e 
mercadorias, sendo os meios de produção coletivos, através da pessoa jurídica, e não 
individual do cooperante. É um ramo relativamente novo, cuja denominação pertencia antes 
ao ramo agropecuário. Para os empregados, cuja empresa entra em falência, a cooperativa de 
produção geralmente é a única alternativa para manter os postos de trabalho. 

Cooperativa de trabalho - Sociedade de pessoas que, reciprocamente, se obrigam a 
contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito 
comum, sem objetivo de lucro, uma vez que o resultado do trabalho é dividido ente os 
cooperantes. Trata-se de uma modalidade que vem despontando como opção para gerar, 
manter ou recuperar postos de trabalho. Denominam-se cooperativas de trabalho, tanto as que 
produzem bens como aquelas que produzem serviços, sempre pelos próprios cooperantes. 
Atividades como artesanato, consultoria, auditoria, costura, informática e segurança, são 
alguns exemplos da atuação deste tipo de cooperativa. 

Grupos de Produção - Grupos informais, envolvendo um grupo de pessoas que se organiza 
para tentar viabilizar seu sustento através da produção coletiva de algum bem ou serviço. 
Geralmente são apoiados por organizações religiosas, associações de moradores, etc. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - era associada à cooperativa de trabalho ou de produção, ou então, era 
membro de associação ou grupo de produção no trabalho principal que tinha na 
semana de referência. 

2. Não - para a pessoa que não se enquadrava na situação descrita no código 
anterior. 

QUESIT033 

Nesse trabalho, ... era: 

Quem responde 
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Este quesito destina-se à pessoa que era conta própria ou empregadora em atividades de 
agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, pesca ou aquicultura no trabalho 
principal que tinha na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar a condição da pessoa em relação ao negócio/empresa em que tinha trabalho 
como conta própria ou empregadora na semana de referência. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Proprietário - para a pessoa que explorava o negócio/empresa em bem, móvel 
ou imóvel, de sua propriedade, total ou parcial, inclusive em regime de usufruto, 
foreiro, etc.; 

2. Arrendatário - para a pessoa que explorava o negócio/empresa em bem, móvel ou 
imóvel, de propriedade de terceiros, mediante o pagamento de uma quantia fixa 
(em dinheiro ou sua equivalência em produtos) ou serviços, previamente ajustados, 
pelo seu uso; 

3. Parceiro - para a pessoa que explorava o negócio/empresa em bem, móvel ou 
imóvel, de propriedade de terceiros, mediante o pagamento de uma parte da 
produção obtida, previamente ajustada (metade, terça-parte, quarta-parte, etc.), 
pelo seu uso; 

4. Cessionário - para a pessoa que explorava o negócio/empresa em bem, móvel ou 
imóvel, de propriedade de terceiros, com consentimento para usá-lo sem nada 
pagar; 

5. Posseiro - para a pessoa que explorava o negócio/empresa em bem, móvel ou 
imóvel, de propriedade de terceiros, inclusive terras devolutas sem ter 
consentimento para usá-lo e nada pagando; 

6. Outra condição - para a pessoa que explorava o negócio/empresa em condição 
distinta das anteriores. Neste caso, especifique, na linha pontilhada, a condição em 
que a pessoa explorava o negócio/empresa. 

Observação 

=> No caso da pessoa que tiver condições distintas em relação a dois ou mais 
estabelecimentos que constituíam o seu negócio/empresa, assinale a primeira que aparecer 
na ordem dos quesitos. 

2.1.3 - CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA E RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL 

QUESIT034 

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

Quem responde 
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Este quesito destina-se à pessoa que, no trabalho que tinha na semana de referência era conta 
própria, empregadora, ou ainda, empregada ou trabalhadora doméstica sem carteira de 
trabalho assinada. 

Objetivo do Quesito 

::::} Investigar se o conta própria, o empregador, ou ainda, o empregado ou o trabalhador 
doméstico sem carteira de trabalho assinada, tinha cobertura de previdência oficial no 
trabalho principal da semana de referência. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - inclua neste código a pessoa que contribuía, nesse trabalho, para o INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social). 

2. Não - se a pessoa não se enquadrava na situação descrita no código anterior. 

QUESIT035 

(Se trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do setor 
privado) 
Qual era o rendimento bruto mensal que ... ganhava normalmente nesse trabalho? 

(Se conta própria ou empregador) 
Qual era a retirada que .... fazia normalmente nesse trabalho? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência em trabalho remunerado em 
dinheiro, produtos ou mercadorias ou, ainda, em benefícios. 

Objetivo do Quesito 

::::} Investigar o valor do rendimento bruto ou da retirada mensal que normalmente recebia 
como pagamento do trabalho de um mês completo no trabalho único ou principal que a 
pessoa tinha na semana de referência. 
Esse rendimento pode ser declarado em dinheiro, em valor estimado em dinheiro (valor 
de mercado) referente aos produtos ou mercadorias ou apenas declarando o recebimento 
de benefícios (moradia, alimentação, roupas, treinamento, etc.) como remuneração 
mensal. 

Definições 

::::} Entende-se por remuneração bruta o pagamento da pessoa empregada, sem excluir 
o salário família e nem os descontos correspondentes ao INSS, imposto de renda, 
faltas, empréstimos em consignação, etc. No cômputo do valor do rendimento mensal 
não deve ser incluído o décimo terceiro salário (décimo quarto, décimo quinto, etc.) e 
nem a participação nos lucros paga pelo negócio/empresa ao empregado. Não inclua, 
também, a parcela do pagamento efetuada em benefícios (moradia, alimentação, roupas, 
vales alimentação, refeição ou transporte, etc.). 
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::::) Entende-se por retirada o ganho (rendimento bruto menos as despesas efetuadas com 
o negócio/empresa como, por exemplo, pagamento de empregados, matéria-prima, 
energia elétrica, telefone, etc.) da pessoa que explorava um negócio/empresa como 
conta-própria ou empregadora. 

Assinale a quadrícula correspondente ao tipo de remuneração e registre, quando for o 
caso, o valor do rendimento mensal, em reais, desprezando os centavos e de forma que os 
campos não utilizados fiquem à esquerda: 

1. Valor em dinheiro (R$) - para a pessoa que tinha remuneração bruta ou retirada, 
em dinheiro; 

2. Valor estimado dos produtos ou mercadorias (R$) - para a pessoa que tinha 
rendimento em produtos ou mercadorias do ramo que compreende a agricultura, 
silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura. Não compute o valor 
da produção para o próprio consumo nem a parcela do pagamento efetuada 
em benefícios (moradia, alimentação, roupas, etc.); 

3. Somente em benefícios - para a pessoa que recebia exclusivamente em 
benefícios tais como: moradia, roupas, alimentação, aprendizado da atividade 
desenvolvida ou treinamento, educação ou creche, que não eram pagos em 
dinheiro. 

Observações 

::::) Para a pessoa que recebia uma parte do rendimento em dinheiro e a outra em produtos 
ou mercadorias do ramo que compreende a agricultura, silvicultura, pecuária, extração 
vegetal, pesca e piscicultura, as quadrículas correspondentes a estes dois códigos devem 
ser assinaladas e as respectivas remunerações registradas. 

::::) Para a pessoa que ingressou no trabalho no mês em que se inseria a semana de referência: 
registre o valor do rendimento bruto mensal que ganharia trabalhando normalmente o 
mês completo. 

::::) Para a pessoa licenciada por instituto de previdência federal, estadual ou municipal: 
registre o rendimento bruto mensal que normalmente ganhava como beneficio em 
dinheiro (auxílio doença, auxílio por acidente de trabalho, etc.), referente ao mês em que 
se inseria a semana de referência. 

::::) Rendimento bruto mensal normalmente ganho em dinheiro, que pode ser fixa: exclui as 
parcelas que não tenham caráter contínuo mensal (por exemplo, bonificação anual, horas 
extras, participação anual nos lucros, 130 salário, 140 salário, adiantamento de parcela do 
130 salário, etc.), e também não considera os descontos ocasionais (faltas, parcela do 130 
salário antecipada, prejuízo eventual causado ao negócio/empresa, etc.). 

::::) No caso da remuneração em dinheiro ser fixa: registre o rendimento bruto mensal que a 
pessoa ganhava normalmente, referente ao mês em que se inseria a semana de referência. 

::::) No caso da remuneração em dinheiro ser variável: registre o rendimento bruto mensal que 
a pessoa ganhava em média, referente ao mês em que se inseria a semana de referência. 
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::::) Quando a remuneração em dinheiro variar em função do período ou estação do ano: 
considere o rendimento bruto mensal que a pessoa normalmente ganhava no período 
sazonal em que se inseria a semana de referência. 

::::) Quando a remuneração for constituída por uma parte fixa e outra variável: cada parcela 
deve ter o seu tratamento específico, antes de ser somada para compor o total do 
rendimento bruto mensal que a pessoa normalmente ganhava. 

::::) No caso de remuneração em produtos ou mercadorias recebidos sazonalmente: registre o 
valor médio mensal, (valor de mercado) que a pessoa ganhava normalmente. No cálculo 
da média considere o tempo que foi dedicado à produção sazonal (doze meses, seis 
meses, quatro meses, etc.) que gerou o rendimento. 

::::) Para a pessoa empregada como responsável por equipe de trabalhadores membros da 
unidade domiciliar: o registro deve ser do rendimento que recebia normalmente pelo 
trabalho do grupo. 

::::) Deve-se registrar a faixa do rendimento recebido. Em seguida será aberta uma tela para 
informação de valor. Caso o informante não saiba ou se recuse a responder o valor do 
rendimento habitual, a tela não deverá ser preenchida, bastando clicar no botão OK, o que 
resultará no preenchimento da faixa, sem informação de valores de rendimento. 

::::) Não poderá ocorrer informação de rendimento habitual igual a O (zero). 

QUESIT036 

Se trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do setor 
privado: 

Qual foi o rendimento bruto que .•. recebeu por esse trabalho, no mês de ... (mês de 
referência)? 

Se conta própria ou empregador: 

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

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência em trabalho remunerado em 
dinheiro ou em produtos ou mercadorias. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar o valor do rendimento bruto ou da retirada que a pessoa realmente recebeu 
no mês de referência, como pagamento do trabalho único ou principal que tinha na 
semana de referência. 

Definições 
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::::> Rendimento bruto efetivamente recebido no mês de referência inclui todos os ganhos 
extras (bonificação anual, salário atrasado, horas extras, participação nos lucros, 13º 
salário, 14º salário, adiantamento de parte do 13º salário, etc.) e considera todos os 
descontos ocasionais (faltas, parte do 13º salário antecipado, prejuízo eventual causado ao 
negócio/empresa, etc.). 

::::> Rendimento bruto em produtos ou mercadorias da seção de atividade que compreende 
agricultura, pecuária, caça, silvicultura, exploração florestal, pesca e aquicultura, deve ser 
computado pelo seu valor em dinheiro, (valor de mercado) que a pessoa de fato utilizou 
no mês de referência. No caso de produtos ou mercadorias ganhos sazonalmente mas cujo 
recebimento ainda não tenha ocorrido até o mês de referência, registre sem rendimento. 

Assinale a quadrícula correspondente ao tipo de remuneração e registre, quando for o 
caso, o valor do rendimento mensal, em reais, desprezando os centavos e de forma que os 
campos não utilizados fiquem à esquerda: 

1. Valor em dinheiro (R$) - para a pessoa que teve, no mês de referência, 
remuneração bruta ou retirada, em dinheiro; 

2. Valor estimado dos produtos ou mercadorias (R$) - para a pessoa que teve, no 
mês de referência, rendimento em produtos ou mercadorias do ramo que 
compreende a agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e 
piscicultura. Não compute o valor da produção para o próprio consumo nem a 
parcela do pagamento efetuada em beneficias (moradia, alimentação, roupas, etc.). 

Observações 

=> Para a pessoa que, por algum motivo (atraso ou antecipação do pagamento, ingresso 
no trabalho na semana de referência ou em período recente, etc.) não teve 
recebimento da remuneração do trabalho no mês de referência, o registro do 
rendimento bruto efetivamente recebido deve ser O. 

=> Para a pessoa licenciada por instituto de previdência federal, estadual ou municipal, 
registre o rendimento bruto de fato recebido como beneficio em dinheiro (auxílio 
doença, auxílio por acidente de trabalho, etc.) no mês de referência. 

=> Deve-se registrar a faixa do rendimento recebido. Em seguida será aberta uma tela 
para informação de valor. Caso o informante não saiba ou se recuse a responder o 
valor do rendimento habitual, a tela não deverá ser preenchida, bastando clicar no 
botão OK, o que resultará no preenchimento da faixa, sem informação de valores de 
rendimento. 

=> Para os moradores ocupados com informação de rendimento efetivo O (zero) o 
entrevistador deverá marcar a opção de faixa sem rendimento, que automaticamente o 
aplicativo atribuirá valor O (zero) ao rendimento. 

2.1.4- HORAS TRABALHADAS E TEMPO DE PERMANÊNCIA NO TRABALHO PRINCIPAL 

QUESIT037 
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Quantas horas ..• trabalhava normalmente, por semana, nesse trabalho? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar o número de horas que a pessoa normalmente despendia por semana no 
trabalho único ou principal que tinha na semana de referência. 

Definição 

Horas trabalhadas - As horas trabalhadas são aquelas que a pessoa: 

./ Trabalha no local de trabalho . 

./ Trabalha, fora do local de trabalho, em tarefas relacionadas com a sua ocupação . 

./ Permanece no local de trabalho, à disposição para realizar suas tarefas sem conseguir 
clientes ou :fregueses . 

./· Permanece no local de trabalho, esperando sem poder realizar suas tarefas, devido a 
avaria de máquinas, acidentes, falta de material ou designação de tarefas . 

./ Dedica à preparação, conservação, limpeza e consertos dos instrumentos de trabalho . 

./ Faz a preparação necessária para iniciar as suas tarefas ou elabora controles, 
cronogramas, relatórios e formulários referentes ao trabalho, inclusive os decorrentes 
de obrigações legais; e 

./ Gasta em pequenos períodos de repouso no local de trabalho, incluindo as pausas para 
tomar água, café ou chá, etc. 

As horas trabalhadas não incluem: 

./ As pausas para as refeições . 

./ O tempo gasto nas viagens da residência para o trabalho. 

Observações 

=> As horas habitualmente trabalhadas devem referir-se a um período típico de trabalho e 
não devem ser confundidas com as estabelecidas no contrato, que podem não retratar a 
situação típica do trabalho. 

=> Para as pessoas que exerciam atividades que não variavam em função de determinados 
períodos do ano, as horas habitualmente trabalhadas devem retratar uma semana em que 
não haja situações excepcionais que alterem a duração rotineira do trabalho (doença, 
férias, feriado, horas extraordinárias, redução de horário, etc.). 

=> Para os trabalhos em que se identificam níveis de horas trabalhadas nitidamente 
diferenciados em função do período do ano, como é o caso das atividades sazonais, pode 
haver mais de uma duração habitual do trabalho durante o ano. Neste caso as horas 
habitualmente trabalhadas devem retratar uma semana típica do período em que se insere 
a semana de referência. 

=> Em situações extremas de modalidades de trabalho em que as horas trabalhadas são 
altamente irregulares, sem haver uma situação típica, as horas habitualmente trabalhadas 
devem procurar retratar uma média de horas trabalhadas. 
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=> Para as pessoas que começaram a trabalhar durante a semana de referência, ou mesmo 
durante um período recente um pouco mais longo, o registro deve retratar, conforme o 
caso: 

./ as horas que a pessoa esperava trabalhar habitualmente, de acordo com o 
estabelecido no contrato, verbal ou escrito, de trabalho ou com aquelas cumpridas 
pelos outros trabalhadores em condições similares quanto à duração da jornada de 
trabalho; ou 

./ as horas que a pessoa pretendia cumprir habitualmente. 

Assinale na quadrícula correspondente o número de horas e minutos trabalhados 
normalmente pela pessoa que trabalhou. 

QUESIT038 

Na semana de ... a ... (semana de referência), quais dias e quantas horas .... trabalhou 
efetivamente, nesse trabalho? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Quantificar o número de dias e de horas que a pessoa efetivamente trabalhou na semana 
de referência no trabalho principal que tinha nessa semana. 

Definições 

Horas efetivamente trabalhadas - São aquelas que a pessoa de fato dedicou diariamente ao 
trabalho na semana de referência. 

Assinale as quadrículas correspondentes aos dias da semana que a pessoa de fato trabalhou e, 
em seguida, preencha as horas e minutos trabalhados nesses dias. 

1. O Domingo l_l_I h l_l_I mio 
2. O Segunda-feira l_l_I h l_l_I mio 
3. D Terça-feira l_l_I h l_l_I mio 
4. O Quarta-feira l_LI h l_l_I mio 
5. D Quinta-feira l_l_I h l_l_I mio 
6. O Sexta-feira l_l_I h l_l_I mio 
7. O Sábado l_LI h l_l_I mio 

QUESIT039 
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Até o dia ... (último dia da semana de referência) fazia quanto tempo que ... estava nesse 
trabalho? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Visa captar o tempo de permanência no negócio/empresa em que tinha o trabalho 
principal na semana de referência), contado do dia do ingresso nesse trabalho até o último 
dia da semana de referência. 

Observações 

=> Para pessoa ocupada como trabalhadora doméstica considere o tempo contínuo de 
exercício do serviço doméstico remunerado. 

=> Para a pessoa ocupada como empregada temporária considere o tempo contínuo de 
exercício desta posição. Considera-se que houve interrupção no exercício contínuo do 
trabalho como empregado temporário e, portanto, saída do trabalho, quando a pessoa saiu 
da posição de empregado temporário para exercer qualquer outra posição na ocupação, 
inclusive a de empregado permanente. 

=> Adote os seguintes critérios para preenchimento dos campos deste quesito: 

./ faça o registro em anos completos e meses completos, ambos com dois 
algarismos; 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Menos de 1 mês - para a pessoa que, no último dia da semana de referência, 
estava nesse trabalho fazia, no máximo, 29 dias. 

2. De 1 mês a menos de 1 ano ~ l_l_I meses - para a pessoa que, no último dia 
da semana de referência, estava nesse trabalho fazia, no mínimo 30 dias e, no 
máximo, 1 1 meses e 29 dias. 

3. De 1 ano a menos de 2 anos ~ l_l_I ano e l_l_I meses - para a pessoa que, no 
último dia da semana de referência, estava nesse trabalho fazia, no mínimo, 1 ano 
e, no máximo 1 ano, 11 meses e 29 dias. 

4. 2 anos ou mais ~ l_l_I anos - para a pessoa que, no último dia da semana de 
referência, estava nesse trabalho fazia 2 anos completos ou mais. 

Exemplo: 

./ Para uma pessoa que, no último dia da semana de referência, havia completado 1 
ano, 11 meses e 20 dias de permanência no trabalho principal que tinha na semana 
de referência, deve ser assinalada a quadrícula 3 l_ X _I De 1 ano a menos de 2 
anos e, em seguida, deve ser registrado: l_l_I ano e l_l_l_l_I meses. 
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Trabalho secundário 

Definição 

Para a pessoa que, na semana de referência, era ocupada em mais de um trabalho, ou 
seja, trabalhava em mais de um negócio/empresa, o trabalho secundário: 

./ era aquele em que normalmente trabalhava maior número de horas, excluindo-se 
o trabalho principal; 

./ em caso de igualdade no número de horas normalmente trabalhadas, era aquele 
que proporcionava normalmente maior rendimento mensal, excluindo-se o 
trabalho principal; 

./ em caso de igualdade, também no número de horas normalmente trabalhadas, 
era aquele em que trabalhava há mais tempo, contando até o último dia da 
semana de referência, sem considerar o trabalho principal. 

QUESIT040 

Qual era a ocupação (cargo ou função) que ... tinha nesse trabalho secundário da 
semana de •.. a ... (semana de referência)? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada em trabalho secundário, na semana de 
referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Identificar a ocupação que a pessoa exercia no trabalho secundário que tinha na 
semana de referência. 

Atenção 

=> Veja as instruções do quesito 1 O relativas a esta parte, destacando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao trabalho secundário que a pessoa tinha na 
semana de referência. 

QUESIT041 

Quais eram as principais tarefas ou atribuições que ... tinha nesse trabalho 
secundário? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada em trabalho secundário, na semana de 
referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Identificar e descrever, de forma resumida, as principais responsabilidades ou 
tarefas realizadas no trabalho secundário que tinha na semana de referência. 
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Atenção 

=> Veja as instruções do quesito 11 relativas a esta parte, lembrando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao trabalho secundário que a pessoa tinha na 
semana de referência. 

QUESIT042 

Nesse trabalho secundário, ... era: 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada em trabalho secundário, na semana de 
referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Identificar a posição na ocupação no trabalho secundário que a pessoa tinha na 
semana de referência. 

Atenção 

=> Veja as instruções do quesito 12 relativas a esta parte, lembrando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao trabalho secundário que a pessoa tinha na 
semana de referência. 

2.2.1 - CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO/EMPRESA - TRABALHO SECUNDÁRIO 

QUESIT043 

Se 42= militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado: 
Qual era a principal atividade desse negócio/empresa do qual ... recebia 
pagamento como empregado? 

Se 42= conta própria ou empregador: 
Qual era a principal atividade desse negócio/empresa que ... tinha? 

Se 42= Trabalhador não-remunerado: 
Qual era a principal atividade desse negócio/empresa no qual ... ajudava sem 
receber pagamento? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada em trabalho secundário na semana de 
referência, exceto àquela que era trabalhadora doméstica nesse trabalho. 

Objetivo do Quesito 

=> Identificar a atividade principal do negócio/empresa em que a pessoa tinha trabalho 
secundário na semana de referência, ou seja, a principal finalidade ou ramo do 
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negócio/empresa a que estava vinculada, ou ainda a natureza da atividade exercida 
para a pessoa que trabalhava por conta própria. 

Atenção 

=> Veja as instruções do quesito 13 relativas a esta parte, lembrando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao trabalho secundário que a pessoa tinha na 
semana de referência. 

QUESIT044 

Esse trabalho secundário era na área: 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que era militar do exército, da marinha, da aeronáutica, 
da polícia militar ou do corpo de bombeiros militar ou empregado do setor público 
(inclusive empresas de economia mista), no trabalho secundário que tinha na semana de 
referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Identificar em que área do setor público a pessoa tinha trabalho secundário na 
semana de referência. 

Atenção 

=> Veja as instruções do quesito 14 relativas a esta parte, lembrando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao trabalho secundário que a pessoa tinha na 
semana de referência. 

QUESIT045 

Esse negócio/empresa era registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que era conta própria ou empregadora no trabalho 
secundário que tinha na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Conhecer se o negócio/empresa em que a pessoa tinha trabalho secundário, possuía 
registro de contribuinte no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal 
-CNPJ. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - em caso do negócio/empresa possuir CNPJ 

2. Não - em caso do negócio/empresa NÃO possuir CNPJ 
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2.2.2 - OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO SECUNDÁRIO 

QUESIT046 

Nesse trabalho secundário, ... era servidor público estatutário (federal, estadual ou 
municipal)? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que era empregada no setor público (exceto militar do 
exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia militar ou do corpo de bombeiros 
militar) no trabalho secundário que tinha na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

~ Identificar o empregado que era servidor público estatutário e regido pelo regime 
jurídico dos servidores públicos federais, estaduais ou municipais, no trabalho 
secundário que tinha na semana de referência. 

Atenção 

~ Veja as instruções do quesito 30 relativas a esta parte, lembrando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao trabalho secundário que a pessoa tinha na 
semana de referência. 

QUESIT047 

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

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que era trabalhadora doméstica ou empregada, com 
exceção da que era militar ou servidora pública (federais, estaduais ou municipais), no 
trabalho secundário que tinha na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

~ Identificar se o empregado do setor privado e o trabalhador doméstico tinham 
carteira de trabalho assinada no trabalho secundário na semana de referência. 

Atenção 

~ Veja as instruções do quesito 31 relativas a esta parte, lembrando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao trabalho secundário que a pessoa tinha na 
semana de referência. 

QUESIT048 

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

Quem responde 
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Este quesito destina-se à pessoa que, no trabalho secundário que tinha na semana de 
referência; era conta própria, empregadora, ou ainda, empregada ou trabalhadora 
doméstica sem carteira de trabalho assinada. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar se o conta propna, o empregador, ou ainda, o empregado ou o 
trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada, tinham cobertura de 
previdência oficial no trabalho secundário da semana de referência. 

Atenção 

=> Veja as instruções do quesito 34 relativas a esta parte, lembrando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao trabalho secundário que a pessoa tinha na 
semana de referência. 

QUESIT049 

Se 42 =Trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do 
setor privado: 
Qual foi o rendimento bruto mensal que ... recebia normalmente nesse trabalho 
secundário? 

Se 42 =Conta própria ou empregador: 
Qual era a retirada mensal que .... fazia normalmente nesse trabalho secundário? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência em trabalho 
secundário remunerado em dinheiro, produtos ou mercadorias ou, ainda, em beneficios. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar o valor do rendimento bruto ou da retirada mensal que normalmente 
recebia como pagamento do trabalho de um mês completo no trabalho secundário 
que a pessoa tinha na semana de referência. 

Atenção 

=> Veja as instruções do quesito 35 relativas a esta parte, lembrando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao trabalho secundário que a pessoa tinha na 
semana de referência. 

QUESITOSO 

Se 42 =Trabalhador doméstico, militar, empregado do setor público ou empregado do 
setor privado: 
Qual foi o rendimento bruto que •.. recebeu efetivamente por esse trabalho 
secundário, no mês de ... (mês de referência)? 

Se 42 =Conta própria ou empregador: 
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Qual foi a retirada que .... fez efetivamente nesse trabalho secundário, no mês de ... 
(mês de referência)? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência em trabalho 
secundário remunerado em dinheiro ou em produtos ou mercadorias. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar o valor do rendimento bruto ou da retirada que a pessoa realmente 
recebeu no mês de referência, como pagamento do trabalho secundário que tinha na 
semana de referência. 

Atenção 

=> Veja as instruções do quesito 36 relativas a esta parte, lembrando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao trabalho secundário que a pessoa tinha na 
semana de referência. 

QUESITO 51 

Quantas horas ... trabalhava normalmente, por semana, nesse trabalho 
secundário? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada em trabalho secundário na semana de 
referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar o número de dias e de horas que a pessoa normalmente despendia por 
semana no trabalho secundário que tinha na semana de referência. 

Observações 

=> Veja as instruções do quesito 3 7 relativas a esta parte, lembrando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao trabalho secundário que a pessoa tinha na 
semana de referência. 

QUESIT052 

Na semana de ... a ... (semana de referência), quais dias e quantas horas .... 
trabalhou efetivamente, nesse trabalho secundário? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada em trabalho secundário na semana de 
referência. 

Objetivo do Quesito 
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=> Quantificar o número de dias e de horas que a pessoa efetivamente trabalhou 
diariamente, na semana de referência, no trabalho secundário que tinha. 

Atenção 

=> Veja as instruções do quesito 38 relativas a esta parte, lembrando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao trabalho secundário que a pessoa tinha na 
semana de referência. 

QUESIT053 

Na semana de ... a ... (semana de referência), ... era contribuinte de instituto de 
previdência por esse(s) outro(s) trabalho(s)? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada em três ou mais trabalhos na semana de 
referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar se a pessoa que tinha cobertura de previdência oficial em qualquer outro 
trabalho que tinha na semana de referência, excluindo o principal e o secundário. 

Atenção 

=> Veja as instruções do quesito 34 relativas a esta parte, lembrando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao(s) outro(s) trabalho(s), excluindo o 
principal e o secundário, que a pessoa tinha na semana de referência. 

QUESIT054 

Qual era o rendimento bruto mensal (ou a retirada mensal) que ... recebia (fazia) 
normalmente nesse(s) outro(s) trabalho(s)? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada em três ou mais trabalhos na semana de 
referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar o valor do rendimento bruto ou da retirada mensal normalmente 
recebida como pagamento do trabalho de um mês completo no(s) outro(s) 
trabalho(s), excluindo o principal e o secundário, que a pessoa tinha na semana de 
referência. 

Atenção 
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=> Veja as instruções do quesito 35 relativas a esta parte, lembrando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao(s) outro(s) trabalho(s), excluindo o 
principal e o secundário, que a pessoa tinha na semana de referência. 

QUESITOSS 

Qual foi o rendimento bruto (ou a retirada) que ... recebeu (fez) efetivamente 
nesse(s) outro(s) trabalho(s), no mês de ... (mês de referência)? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência em três ou mais 
trabalhos, sendo ao menos um desses outros trabalhos, excluindo o principal e o 
secundário, remunerado em dinheiro ou em produtos ou mercadorias. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar o valor do rendimento bruto ou da retirada que a pessoa efetivamente 
recebeu no mês de referência, como pagamento do(s) outro(s) trabalho(s), 
excluindo o principal e o secundário, que tinha na semana de referência. 

Atenção 

=> Veja as instruções do quesito 36 relativas a esta parte, lembrando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao(s) outro(s) trabalho(s), excluindo o 
principal e o secundário, que a pessoa tinha na semana de referência. 

QUESIT056 

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

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência em três ou mais 
trabalhos. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar o número de horas que a pessoa normalmente despendia por semana 
no(s) outro(s) trabalho(s), excluindo o principal e o secundário. 

Atenção 

=> Veja as instruções do quesito 37 relativas a esta parte, lembrando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao(s) outro(s) trabalho(s), excluindo o 
principal e o secundário, que a pessoa tinha na semana de referência. 

QUESIT057 

Na semana de ... a ... (semana de referência), quais dias e quantas horas .... 
trabalhou efetivamente, nesse(s) outro(s) trabalho(s)? 
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Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência em três ou mais 
trabalhos. 

Objetivo do Quesito 

=> Quantificar o número de horas que a pessoa efetivamente trabalhou na semana de 
referência no(s) outro(s) trabalho(s), excluindo o principal e o secundário. 

Atenção 

=> Veja as instruções do quesito 38 relativas a esta parte, lembrando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao(s) outro(s) trabalho(s), excluindo o 
principal e o secundário, que a pessoa tinha na semana de referência. 

QUESITO 58 

Na semana de ... a ... (semana de referência), ... gostaria de ter trabalhado mais do 
que as ... horas que efetivamente trabalhou? 

Quem responde 

Este quesito se destina à pessoa ocupada na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Captar a pessoa ocupada que estava interessada em trabalhar mais do que as horas 
que efetivamente dedicou ao(s) trabalho(s) que tinha na semana de referência. Este 
interesse poderia ser para trabalhar mais horas no( s) trabalho( s) que a pessoa tinha 
na semana de referência ou em outro(s) trabalho(s). 

Observação 

=> Para a pessoa com mais de um trabalho, a investigação leva em conta a soma das 
horas efetivamente trabalhadas em todos os trabalhos que tinha na semana de 
referência, que é obtida pela adição das horas registradas nos quesitos 38, 52 e 57. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Para a pessoa que declarar o interesse em trabalhar um número de 
horas maior do que o efetivamente trabalhado na semana de referência. 

2. Não - para a pessoa que declarar não estar interessada em trabalhar mais 
horas. 

QUESIT059 

Na semana de ... a ... (semana de referência), como ... gostaria de ter trabalhado 
mais horas? 
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Quem responde 

Este quesito se destina à pessoa ocupada, que manifestou interesse em trabalhar mais 
horas que as efetivamente trabalhadas na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Identificar de que(ais) maneira(s) a pessoa que manifestou interesse em trabalhar 
mais horas na semana de referência estaria disponível para distribuir estas horas 
adicionais. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Substituindo o (ao menos um dos) trabalho (s) que tinha por outro, com 
mais horas - quando a pessoa declarar que, na semana de referência, 
gostaria de trocar de trabalho para que pudesse trabalhar as horas atuais mais 
as adicionais desejadas; 

2. Em trabalho adicional ao(s) que tinha- quando a pessoa declarar que, na 
semana de referência, estaria interessada em trabalhar mais horas em 
trabalho(s) adicional(is) ao(s) que já tinha nesta mesma semana; 

3. Aumentando o número de horas do(s) trabalho(s) que tinha - quando o 
interesse manifestado não for nem trocar nem conseguir trabalho adicional, 
mas em aumentar a jornada do(s) trabalhos que tinha, de forma a ter as horas 
adicionais desejadas; 

4. Em qualquer uma das opções anteriores - quando a forma manifestada 
pela pessoa para trabalhar mais horas for qualquer combinação das três 
maneiras acima citadas. 

QUESIT060 

Quantas horas a mais, por semana, ... poderia trabalhar, no período de ... a ... 
(período de 30 dias contados a partir do primeiro dia da semana de referência)? 

l_l_I h l_l_I mio 

Quem responde 

Este quesito se destina à pessoa ocupada, que manifestou o desejo de trabalhar mais 
horas que as efetivamente trabalhadas na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Quantificar o número de horas semanais, além das horas que efetivamente 
trabalhou na semana de referência, que a pessoa poderia habitualmente trabalhar, 
no período de referência de disponibilidade de 30 dias, no(s) trabalho(s) que tinha 
ou em outro(s). 

Observações 
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:::::) Para a correta investigação deste quesito é importante que seja lembrado à pessoa o 
número de horas declaradas como efetivamente trabalhadas na semana de 
referência (que, no caso da que tinha mais de um trabalho, resulta da soma das 
horas registradas nos quesitos 38, 52 e 57), a fim de evitar que, inadvertidamente a 
resposta da pessoa se baseie nas horas habitualmente trabalhadas. 

:::::) Verifique se a pessoa está respondendo o número de horas disponíveis por dia ou 
por semana. No caso de responder o número de horas disponíveis por dia, indague 
quantos dias por semana a pessoa teria essa disponibilidade e se o número de horas 
seria o mesmo em todos esses dias. 

:::::) Nos campos a serem preenchidos o registro das horas e minutos devem ser feitos 
com dois algarismos. 

QUESIT061 

No período de ... a ... (período de referência de 30 dias), ... procurou outro 
trabalho? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

:::::) Investigar, para todas as pessoas ocupadas na semana de referência, se durante o 
período de referência de 30 dias, elas procuraram algum outro trabalho além 
daqueles que já tinham. 

Observações 

:::::) Insista no fato de que a procura deve ter sido efetiva e não apenas desejada ou 
planejada. 

Escute o informante e assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1- Sim - Assinalar quando a pessoa deixar claro ter tomado alguma providência efetiva 
para procurar outro trabalho; 

2- Não - para a pessoa que não declarou ter procurado outro trabalho. 

QUESIT062 

No período de ... a ... (período de referência de 30 dias), o que ... fez, 
principalmente, para conseguir outro trabalho? 

Quem responde 
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Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência e que declarou ter 
procurado outro trabalho além daquele que tinha. 

Objetivo do Quesito 

:::::) Investigar, para todas as pessoas ocupadas na semana de referência e que 
declararam ter procurado outro trabalho, a principal providência tomada para 
consegui-lo, durante o período de referência de 30 dias. Caso tenha havido mais de 
uma providência, assinale a que o informante considerar a principal ou a que ele 
deixar a entender que foi a mais importante. 

Observações 

:::::) Insista no fato de que a providência deve ter sido efetiva e não apenas desejada ou 
planejada. 

:::::) Procure captar a providência mais importante, usando se necessário, perguntas de 
cobertura. 

:::::) São consideradas providências efetivas de procura iniciativas como, por exemplo: 

../ entrar em contato com empregador, 

../ enviar currículo, 

../ fazer inscrição em concurso. 

:::::) O fato de uma pessoa apenas consultar anúncios em meios de comunicação tais 
como: jornais, revistas, Internet, etc., sem tomar providências efetivas não será 
caracterizado como procura de trabalho. 

:::::) Considerar como providência de procura de trabalho uma ação que se enquadre nas 
opções de 1 a 8 abaixo, dando à opção 9 o tratamento descrito adiante. 

Escute o informante e assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Consultou empregadores - para a pessoa que estabeleceu contato com 
empregador por meio de: inscrição em serviço ou departamento de pessoal 
de empreendimento, agência de emprego, sindicato, anúncio em jornal ou 
revista, envio de curriculum vitae, placa ou aviso de vaga, parente, colega ou 
amigo, visita pessoal, carta, telegrama ou qualquer outro veículo; 

2. Fez ou inscreveu-se em concurso - para a pessoa que prestou ou inscreveu
se em concurso ou processo seletivo semelhante para conseguir trabalho; 

3. Consultou agência ou sindicato - para a pessoa que consultou ou se 
inscreveu como candidato a trabalho em: agência de emprego, centro de 
solidariedade, centro de integração empresa escola (CIEE), sindicato ou 
entidade assemelhada; 

4. Consultou o Sistema Nacional de Emprego (SINE)-para a pessoa que se 
dirigiu ou se comunicou com agência do Sistema Nacional de Emprego; 
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s. Colocou ou respondeu anúncio - para a pessoa que colocou anúncio 
oferecendo seus serviços ou respondeu a anúncio de trabalho colocado em 
jornal, revista ou pela Internet; 

6. Consultou parente, amigo ou colega - para a pessoa que solicitou ajuda a 
parente, amigo ou colega para tentar obter trabalho; 

7. Tomou providência para iniciar o próprio negócio/empresa - para a 
pessoa que estava procurando local, maquinaria ou equipamento para instalar 
empreendimento (consultório, loja, galpão, etc.) ou tomando alguma 
medida legal para iniciá-lo; 

8. Tomou outra providência, especifique - Para a pessoa que tomou qualquer 
outra providência que não se enquadre nas situações dos códigos anteriores. 
Neste caso, especifique, nos campos colocados a seguir, a medida que a 
pessoa tomou. Exemplo: "a pessoa estava fazendo exame médico exigido 
para admissão em uma empresa. 

9. Não tomou providência efetiva - Para a pessoa que não tomou qualquer 
providência para conseguir trabalho que se enquadre nas condições 
especificadas para a investigação, mesmo que a pessoa considere que o que 
fez é uma providência. Por exemplo, é informado que a providência tomada 
pela pessoa foi assistir televisão atentamente. 

QUESIT063 

No período de ... a ... (período de referência de 30 dias), qual foi o principal motivo, 
pelo qual ... procurou outro trabalho? 

Quem responde 

Este quesito destina~se à pessoa ocupada na semana de referência e que declarou ter 
procurado outro trabalho além daquele que tinha. 

Objetivo do Quesito 

~ Investigar qual foi o principal motivo pelo qual a pessoa procurou outro trabalho 
durante o período de referência de 30 dias. 

Observação 

~ Caso tenha havido mais de um motivo, assinale aquele que o informante considerar 
o principal. · 

Escute o informante e assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sabia que seria dispensado - quando a pessoa estava em aviso prévio ou 
então tinha informações ou concluíra que seria dispensado; 

2. Desejava um trabalho com garantias trabalhistas ou com maior 
estabilidade - quando a pessoa manifestava desejo de trocar um trabalho 
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com nenhuma ou com poucas garantias trabalhistas por outro em que elas 
existam plenamente. Considerar também os casos em que a motivação é a 
maior estabilidade, como quando determinadas pessoas procuram trabalhos 
em grandes firmas ou em setores mais prósperos visando com isto maior 
garantia de emprego ou quando procuram ingressar no serviço público, 
visando obter estabilidade. Estas considerações também são válidas para os 
casos de procura de trabalho adicional, ou seja, quando a intenção é manter o 
trabalho original e adquirir um outro; 

3. Desejava ter o seu próprio estabelecimento - quando o motivo era iniciar 
um trabalho como conta própria ou empregador. Estas considerações 
também são válidas para os casos de procura de trabalho adicional, ou seja, 
quando a intenção é manter o trabalho original e adquirir um outro; 

4. Desejava conseguir um trabalho de acordo com as suas qualificações -
quando a pessoa considerava que o seu trabalho estava em desacordo com 
suas qualificações, tendo por isto tomado providências para obter outro mais 
qualificado. Estas considerações também são válidas para os casos de 
procura de trabalho adicional, ou seja, quando a intenção é manter o trabalho 
original e adquirir um outro; 

S. Desejava melhorar suas condições de bem-estar (desgaste tisico, relações 
de trabalho, tempo de transporte, periculosidade do trabalho, etc.) -
quando a pessoa informar que teve como principal motivo: desgaste 
provocado por trabalho fisicamente pesado, ambiente de trabalho 
considerado ruim devido ao mau relacionamento com colegas ou superiores 
hierárquicos, tempo excessivo gasto em transporte nos deslocamentos para o 
trabalho, periculosidade do trabalho ou no entorno dele, etc. Esta opção não 
deve ser marcada no caso de procura por trabalho adicional. Caso isto ocorra 
faça perguntas adicionais para resolver a contradição, uma vez que pela 
própria lógica de pergunta, a intenção é não manter o trabalho original; 

6. Desejava aumentar os rendimentos - quando o motivo era aumentar os 
rendimentos através da mudança de trabalho ou da obtenção de trabalho 
adicional; 

7. Desejava trabalhar menor número de horas, com ou sem redução de 
rendimentos - quando o principal motivo relatado seria o desejo de 
diminuição da carga horária de trabalho, tanto nos casos em que a pessoa 
prefere trabalhar menos horas sem redução de rendimentos como nos outros 
casos em que a pessoa também prefere trabalhar menos horas, até mesmo 
aceitando redução de rendimentos. Da mesma forma que na opção 5, não 
deve ocorrer nos casos de procura adicional de trabalho. 

8. Outro, especifique - quando o outro motivo que possa ser considerado o 
principal. Digite, no campo apropriado, qual foi este motivo. 

QUESIT064 

Se conseguisse um trabalho, ... poderia iniciá-lo no período de ... até ... (período de 
30 dias contados a partir do primeiro dia da semana de referência)? 
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Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência e que declarou ter 
procurado outro trabalho além daquele que tinha. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar se a pessoa que tomou alguma providência para conseguir outro trabalho, 
durante o período de referência de 30 dias, sendo ele um trabalho adicional ou 
diferente do que tinha, poderia iniciá-lo durante o período de trinta dias contados a 
partir do primeiro dia da semana de referência. 

Observação 

=> Procure, na medida do possível, conscientizar o entrevistado que estiver dando 
informações sobre si mesmo ou, principalmente sobre outra pessoa, de que é 
importante ter certeza sobre poder iniciar o trabalho durante o período indagado. 

Escute o informante e assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Assinalar quando a pessoa declarar de forma clara e manifestando 
certeza que poderia iniciar o trabalho durante o período considerado; 

2. Não - Assinalar quando a pessoa declarar que não poderia iniciar o trabalho 
durante o período ou não tiver certeza de poder fazê-lo. 

QUESIT065 

No período de ... a ... (período de referência de 30 dias), ... procurou trabalho? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade, não ocupada na semana de 
referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar, para todas as pessoas de 14 anos ou mais, não ocupadas na semana de 
referência, se durante o período de referência de 30 dias, elas procuraram algum 
trabalho. 

Observação 

=> Insista no fato de que a procura deve ter sido efetiva e não apenas desejada ou 
planejada. 
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Escute o infonnante e assinale, confonne o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Assinalar quando a pessoa deixar claro ter tomado alguma providência 
efetiva para procurar outro trabalho; 

2. Não - para a pessoa que não declarou ter procurado outro trabalho. 

QUESIT066 

No período de ... a ... (período de referência de 30 dias), o que ... fez, 
principalmente, para conseguir trabalho? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade, não ocupada na semana de 
referência e que declarou ter procurado trabalho no período de referência de 30 dias. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar, para todas as pessoas de 14 anos ou mais, não ocupadas na semana de 
referência e que declararam ter procurado trabalho, a principal providência tomada 
para consegui-lo, durante o período de referência de 30 dias. Caso tenha havido 
mais de uma providência, assinale a que o infonnante considerar a principal ou a 
que ele deixar a entender que foi a mais importante. 

Observações 

=> Insista no fato de que a providência deve ter sido efetiva e não apenas desejada ou 
planejada. 

=> Procure captar a providência mais importante, usando se necessário, perguntas de 
cobertura. 

=> São consideradas providências efetivas de procura iniciativas como, por exemplo: 

../ entrar em contato com empregador, 

../ enviar currículo, 

../ fazer inscrição em concurso. 

=> O fato de uma pessoa apenas consultar anúncios em meios de comunicação tais 
como: jornais, revistas, Internet, etc., sem tomar providências efetivas não será 
caracterizado como procura de trabalho. 

=> Considerar como providência de procura de trabalho uma ação que se enquadre nas 
opções de 1 a 8 abaixo, dando à opção 9 o tratamento descrito adiante. 

Escute o infonnante e assinale, confonne o caso, a quadrícula: 

1. Consultou empregadores - para a pessoa que estabeleceu contato com 
empregador por meio de: inscrição em serviço ou departamento de pessoal 
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de empreendimento, agência de emprego, sindicato, anúncio em jornal ou 
revista, envio de curriculum vitae, placa ou aviso de vaga, parente, colega ou 
amigo, visita pessoal, carta, telegrama ou qualquer outro veículo; 

2. Fez ou inscreveu-se em concurso - para a pessoa que prestou ou inscreveu
se em concurso ou processo seletivo semelhante para conseguir trabalho; 

3. Consultou agência ou sindicato - para a pessoa que consultou ou se 
inscreveu como candidato a trabalho em: agência de emprego, centro de 
solidariedade, centro de integração empresa escola (CIEE), sindicato ou 
entidade assemelhada; 

4. Consultou o Sistema Nacional de Emprego (SINE)-para a pessoa que se 
dirigiu ou se comunicou com agência do Sistema Nacional de Emprego; 

5. Colocou ou respondeu anúncio - para a pessoa que colocou anúncio 
oferecendo seus serviços ou respondeu a anúncio de trabalho colocado em 
jornal, revista ou pela Internet; 

6. Consultou parente, amigo ou colega - para a pessoa que solicitou ajuda a 
parente, amigo ou colega para tentar obter trabalho; 

7. Tomou providência para iniciar o próprio negócio/empresa - para a 
pessoa que estava procurando local, maquinaria ou equipamento para instalar 
empreendimento (consultório, loja, galpão, etc.) ou tomando alguma 
medida legal para iniciá-lo; 

8. Tomou outra providência, especifique - Para a pessoa que tomou qualquer 
outra providência que não se enquadre nas situações dos códigos anteriores. 
Neste caso, especifique, nos campos colocados a seguir, a medida que a 
pessoa tomou. Exemplo: "a pessoa estava fazendo exame médico exigido 
para admissão em uma empresa". 

9. Não tomou providência efetiva - Para a pessoa que não tomou qualquer 
providência para conseguir trabalho que se enquadre nas condições 
especificadas para a investigação, mesmo que a pessoa considere que o que 
fez é uma providência. Por exemplo, é informado que a providência tomada 
pela pessoa foi assistir televisão atentamente. 

QUESIT067 

No período de ... a ... (período de referência de 30 dias), qual foi o principal motivo 
pelo qual ... não procurou trabalho? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa, de 14 anos ou mais, não ocupada na semana de 
referência. 

Objetivo do Quesito 
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=> Identificar o motivo pelo qual , a pessoa não ocupada na semana de referência, não 
procurou trabalho durante o período de referência de 30 dias. Caso tenha havido 
mais de um motivo, assinale o que o informante considerar o principal. 

Escute o informante e assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Aguardando resposta de medida tomada para conseguir emprego ou 
iniciar as atividades do próprio negócio/empresa - para a pessoa que 
estava aguardando resposta de alguma providência que tomou antes do 
período de referência de 30 dias, para conseguir emprego ou ainda trabalhar 
por conta própria ou como empregador; 

2. Conseguiu proposta de trabalho para começar após a semana de 
referência - neste caso se incluem as pessoas que já haviam conseguido um 
trabalho mas que iriam iniciá-lo após a semana de referência; 

3. Por falta de recursos financeiros - para a pessoa que, por falta de dinheiro 
(para passagem, alimentação, pagar taxa de inscrição de concurso, etc.), não 
pode tomar providência para conseguir trabalho no período de referência de 
30 dias; 

4. Impedimento por mau tempo ou paralisação nos serviços de transporte 
etc .. - se a pessoa não procurou trabalho no período de referência de 30 dias 
por motivos que independiam de sua vontade, tais como: má condição do 
tempo, greve nos serviços de transportes coletivos, conflitos urbanos, etc.; 

5. Desistiu após procurar algum tempo e não encontrar qualquer tipo de 
trabalho - para a pessoa que não tomou providência para conseguir trabalho 
no período de referência de 30 dias, por ter desistido de procurar depois de 
ter tentado, sem sucesso, conseguir qualquer tipo de trabalho. Certifique-se 
que essa pessoa buscou trabalho continuamente por algum tempo. 

6. Desistiu após procurar algum tempo e não encontrar trabalho com 
remuneração adequada ou de acordo com as suas qualificações - para a 
pessoa que não tomou providência para conseguir trabalho no período de 
referência de 30 dias por ter desistido de procurar depois de ter tentado sem 
sucesso conseguir trabalho que ou oferecesse remuneração que julgava 
adequada para os seus serviços ou de acordo com as suas qualificações 
educacionais ou profissionais. Certifique-se que essa pessoa buscou trabalho 
continuamente por algum tempo. 

7. Por ter que cuidar dos filhos, de outros dependentes ou ter que cuidar 
de outros afazeres domésticos - para a pessoa que, no período de referência 
de 30 dias, estava temporariamente impedida de tomar providência para 
conseguir trabalho, por ter que cuidar de familiar ou dos afazeres 
domésticos; 

8. Por motivo de estudo - para a pessoa que, no período de referência de 30 
dias não tomou providência para conseguir trabalho por ser estudante; 
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9. Outro motivo, especifique: reserve esta opção para as pessoas que 
declararam motivo diferente dos anteriores, para não ter tomado providência 
para conseguir trabalho no período de 30 dias; 

QUESIT068 

No período de ... a ... (período de captação de 335 dias), ... procurou trabalho? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade, não ocupada na semana de 
referência e que declarou não ter procurado trabalho no período de referência de 30 
dias. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar, para todas as pessoas de 14 anos ou mais, não ocupadas na semana de 
referência se, embora elas não tenham procurado trabalho no período de referência 
de 30 dias, elas o tinham feito durante o período de captação de 335 dias. 

Observação 

=> Insista no fato de que a procura deve ter sido efetiva e não apenas desejada ou 
planejada. 

Escute o informante e assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Assinalar quando a pessoa deixar claro ter tomado alguma providência 
efetiva para procurar trabalho; 

2. Não - para a pessoa que não declarou ter procurado trabalho. 

QUESITO 69 

No período de ... a ... (período de captação de 335 dias), o que ... fez, 
principalmente, para conseguir um trabalho? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade, não ocupada na semana de 
referência e que procurou trabalho no período de captação de 335 dias. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar, para todas as pessoas de 14 anos ou mais, não ocupadas na semana de 
referência e que declararam ter procurado trabalho no período de captação de 335 
dias, a principal providência tomada para consegui-lo. Caso tenha havido mais de 
uma providência, assinale a que o informante considerar a principal ou a que ele 
deixar a entender que foi a mais importante. 

Observações 
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=> Insista no fato de que a providência deve ter sido efetiva e não apenas desejada ou 
planejada. 

=> Procure captar a providência mais importante, usando se necessário, perguntas de 
cobertura. 

=> São consideradas providências efetivas de procura iniciativas como, por exemplo: 

v' entrar em contato com empregador, 
v' enviar currículo, 
v' fazer inscrição em concurso. 

=> O fato de uma pessoa apenas consultar anúncios em meios de comunicação tais 
como: jornais, revistas, Internet, etc., sem tomar providências efetivas não será 
caracterizado como procura de trabalho. 

=> Considerar como providência de procura de trabalho uma ação que se enquadre nas 
opções de 1 a 8 abaixo, dando à opção 9 o tratamento descrito adiante. 

Escute o informante e assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Consultou empregadores - para a pessoa que estabeleceu contato com 
empregador por meio de: inscrição em serviço ou departamento de pessoal 
de empreendimento, agência de emprego, sindicato, anúncio em jornal ou 
revista, envio de curriculum vitae, placa ou aviso de vaga, parente, colega ou 
amigo, visita pessoal, carta, telegrama ou qualquer outro veículo; 

2. Fez ou inscreveu-se em concurso - para a pessoa que prestou ou inscreveu
se em concurso ou processo seletivo semelhante para conseguir trabalho; 

3. Consultou agência ou sindicato - para a pessoa que consultou ou se 
inscreveu como candidato a trabalho em: agência de emprego, centro de 
solidariedade, centro de integração empresa escola (CIEE), sindicato ou 
entidade assemelhada; 

4. Consultou o Sistema Nacional de Emprego (SINE) - para a pessoa que se 
dirigiu ou se comunicou com agência do Sistema Nacional de Emprego; 

5. Colocou ou respondeu anúncio - para a pessoa que colocou anúncio 
oferecendo seus serviços ou respondeu a anúncio de trabalho colocado em 
jornal, revista ou pela Internet; 

6. Consultou parente, amigo ou colega - para a pessoa que solicitou ajuda a 
parente, amigo ou colega para tentar obter trabalho; 

7. Tomou providência para iniciar o próprio negócio/empresa - para a 
pessoa que estava procurando local, maquinaria ou equipamento para instalar 
empreendimento (consultório, loja, galpão, etc.) ou tomando alguma 
medida legal para iniciá-lo; 
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8. Tomou outra providência, especifique - Para a pessoa que tomou qualquer 
outra providência que não se enquadre nas situações dos códigos anteriores. 
Neste caso, especifique, nos campos colocados a seguir, a medida que a 
pessoa tomou. Exemplo: "a pessoa estava fazendo exame médico exigido 
para admissão em uma empresa"; 

9. Não tomou providência efetiva - Para a pessoa que não tomou qualquer 
providência para conseguir trabalho que se enquadre nas condições 
especificadas para a investigação, mesmo que a pessoa considere que o que 
fez é uma providência. Por exemplo, é informado que a providência tomada 
pela pessoa foi assistir televisão atentamente. 

QUESITO 70 

Até o dia ... (último dia da semana de referência), fazia quanto tempo que ... vinha 
procurando trabalho, sem ter qualquer tipo de trabalho? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade, não ocupada na semana de 
referência, que declarou ter procurado trabalho no período de captação de 30 dias. 

Objetivo do Quesito 

~ Visa quantificar o tempo em que a pessoa vinha procurando trabalho sem obter 
nenhuma resposta, ou seja, sem conseguir nenhum trabalho. 

Observações 

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

~ Faça o registro em anos completos e meses completos, sem considerar as frações. 
e, em ambos os casos, com dois dígitos. 

Escute o informante e assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Menos de 1 mês - assinale a quadrícula para a pessoa que vinha procurando 
trabalho durante um período de tempo inferior a 30 dias, contados a partir do 
último dia da semana de referência para trás; 

2. De 1 mês a menos de 1 ano ~ l_l_I meses - assinale a quadrícula e 
preencha o campo correspondente para a pessoa que procurou trabalho 
durante um período de tempo no mínimo de 30 dias e, no máximo de 11 
meses e 29 dias, contados a partir do último dia da semana de referência para 
trás; 
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3. De 1 ano a menos de 2 anos ~ l_ 1 _I ano e l_l_I meses - assinale a 
quadrícula e preencha o campo correspondente para a pessoa que procurou 
trabalho durante um período de tempo no mínimo de 1 ano e, no máximo de 
1 ano 11 meses e 29 dias, contados a partir do último dia da semana de 
referência para trás; 

4. 2 anos ou mais ~ l_l_I anos - assinale a quadrícula e preencha o campo 
correspondente para a pessoa que procurou trabalho durante um período de 
tempo no mínimo de 2 anos, contados a partir do último dia da semana de 
referência para trás. 

QUESITO 71 

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

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade, não ocupada na semana de 
referência que declarou não ter procurado trabalho no período de referência de 30 dias e 
nem no período de captação de 335 dias. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar se, independentemente do fato de não ter procurado trabalho nos 
períodos de referência de 30 dias e de captação de 335 dias, a pessoa tinha interesse 
em conseguir um trabalho. 

Escute o informante e assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para a pessoa que, mesmo não tendo procurado trabalho gostaria de 
conseguir um. 

2. Não - para a pessoa que não se enquadrar na situação descrita no código 
anterior. 

QUESITO 72 

Se tivesse conseguido um trabalho, ... poderia tê-lo iniciado na semana de ... a ... 
(semana de referência)? 

Qu,em responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais, não ocupada na semana de 
referência, e que procurou trabalho no período de referência de 30 dias ou de captação 
de 335 dias ou, ainda, embora não tenha procurado nesses períodos, gostaria de 
conseguir um trabalho. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar se, na semana de referência, a pessoa estava disponível para assumir um 
trabalho que conseguisse ou lhe fosse oferecido. 
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Escute o infonnante e assinale, confonne o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para a pessoa que, na semana de referência, estava disponível para 
assumir um trabalho que conseguisse ou lhe fosse oferecido; 

2. Não - para a pessoa que não se enquadrar na situação descrita no código 
anterior. 

QUESITO 73 

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

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais, não ocupada na semana de 
referência, e que procurou trabalho no período de referência de 30 ou de captação de 
335 dias, ou ainda, para aquela que embora não tenha procurado nesses períodos, 
gostaria de conseguir um trabalho. Além disso, a pessoa estava disponível para assumir 
um trabalho na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar a disponibilidade em horas por semana que a pessoa poderia dedicar a 
um trabalho na semana de referência. 

Observação 

=> Preencha este tempo em horas e minutos que a pessoa poderia dedicar. Para tempo 
disponível inferior 1 hora registre 00 em horas. E para tempo disponível em horas 
inteiras, registre 00 em minutos. 

l_l_I h l_l_I min 

QUESITO 74 

Alguma vez na vida, ... teve algum trabalho pelo qual ganhava dinheiro, produtos, 
mercadorias ou beneficios? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais que, não ocupada na semana de 
referência e que, além disso, declarou não estar temporariamente afastada de qualquer 
trabalho. 

Objetivo do Quesito 

=> Identificar se a pessoa alguma vez teve algum trabalho remunerado, mesmo que 
tenha sido há muito tempo atrás. 

Observação 
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=> Assegure-se de captar, também, a pessoa que exerceu algum trabalho remunerado 
somente em beneficios, inclusive como aprendiz ou estagiário remunerado somente 
com treinamento ou aprendizado. 

Escute o informante e assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Para a pessoa que exerceu algum trabalho remunerado, em dinheiro, 
produtos, mercadorias ou beneficios, antes da semana de referência, ainda 
que tenha sido por pouco tempo e há muitos anos atrás; 

2. Não - Para a pessoa que nunca teve trabalho remunerado. 

QUESITO 75 

Alguma vez na vida, ... ajudou, sem receber pagamento, no trabalho de algum 
membro do domicílio ou de algum parente que residia em outro domicílio? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais que, não ocupada na semana de 
referência e que, além disso, declarou jamais ter trabalhado. 

Objetivo do Quesito 

=> Identificar se a pessoa alguma vez ajudou, sem receber pagamento, no 
negócio/empresa ou no emprego de algum membro do domicílio ou de algum parente 
que residia em outro domicílio, mesmo que tenha sido há muito tempo atrás. 

Escute o informante e assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Para a pessoa que, alguma vez na vida, ajudou, sem receber 
pagamento, no trabalho de algum membro do domicílio ou de algum parente 
que residia em outro domicílio. 

2. Não - Para a pessoa que nunca ajudou, sem pagamento, no trabalho de 
algum membro do domicílio ou de algum parente que residia em outro 
domicílio. 

QUESITO 76 

No período de ... a ... (período de captação de 358 dias), ... trabalhou, por pelo 
menos 1 hora? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais, não ocupada na semana de 
referência que anteriormente teve um trabalho, com ou sem remuneração. 

Objetivo do Quesito 
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:::::> Captar se a pessoa teve algum trabalho, com ou sem remuneração, por pelo menos 
uma hora, no período de 358 dias anteriores ao início da semana de referência. 

Observações 

:::::> Faça perguntas de verificação para saber se este trabalho foi exercido dentro do 
período de referência, para que não haja inclusão indevida de pessoa. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para a pessoa que, no período da captação de 358 dias, trabalhou, 
durante pelo menos uma hora completa, em alguma atividade remunerada 
em dinheiro, produtos, mercadorias ou beneficias, ou sem remuneração, 
desde que em ajuda no trabalho remunerado de membro do domicílio ou 
parente que residia em outro domicílio. 

2. Não - para a pessoa que não se enquadrar na situação descrita no código 
anterior. 

QUESITO 77 

Depois que se afastou do trabalho remunerado que tinha, ... trabalhou, no período 
de ... a ... (período de captação de 358 dias), por pelo menos 1 hora, em alguma 
outra atividade? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que foi classificada como não ocupada na semana de 
referência, por estar afastada do trabalho por um tempo superior ao estabelecido como 
limite para ser considerada como "ligada ao mercado de trabalho". É ainda destinado 
àquelas pessoas que não vinham recebendo remuneração, nesse período de afastamento 
temporário do trabalho remunerado. 

Objetivo do Quesito 

:::::> Determinar se, após se afastar desse trabalho, a pessoa exerceu, no período de 
captação de 358 dias, durante pelo menos uma hora completa, alguma outra 
atividade remunerada em dinheiro, produtos, mercadorias ou beneficias, ou então, 
exerceu sem remuneração, alguma atividade em ajuda no trabalho remunerado de 
pessoa com quem morava na ocasião ou de parente que residia em outro domicílio. 

Observação 

:::::> Faça perguntas de verificação como garantia de que essas atividades foram 
realmente exercidas após o afastamento e dentro do período de captação de 358 
dias. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 
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1. Sim - Para a pessoa afastada do trabalho remunerado, mas que no período de 
captação de 358 dias exerceu, durante pelo menos uma hora, alguma outra 
atividade remunerada em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios, ou 
então, exerceu sem remuneração, alguma outra atividade, desde que em 
ajuda no trabalho remunerado, tanto de pessoa com quem morava na ocasião 
como de parente que residia em outro domicílio . 

2. Não - Para a pessoa que não se enquadrava nas situações descritas no código 
anterior. 

QUESIT078 

Qual era a ocupação (cargo ou função) que ... tinha no último trabalho que teve no 
período de ... a ... (período de captação de 358 dias)? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais, não ocupada na semana de 
referência, que trabalhou por pelo menos 1 hora no período de captação de 358 dias. 

Objetivo do Quesito 

~ Identificar a ocupação que a pessoa exercia no último trabalho que teve no período 
de captação de 358 dias. 

Atenção 

~ Veja as instruções do quesito 1 O desta parte, lembrando que, neste quesito, a 
investigação deve referir-se ao último trabalho, remunerado ou sem remuneração, 
que a pessoa teve no período de captação de 358 dias. 

QUESITO 79 

Quais eram as principais tarefas ou atribuições que ... tinha nesse último trabalho 
que teve? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais, não ocupada na semana de 
referência que trabalhou por pelo menos 1 hora no período de captação de 358 dias. 

Objetivo do Quesito 

~ Identificar e descrever, de forma resumida, as principais responsabilidades ou 
tarefas realizadas no último trabalho que teve no período de captação de 358 dias. 

Atenção 
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=> Veja as instruções do quesito 11 desta parte, lembrando que, neste quesito, a 
investigação deve referir-se ao último trabalho, remunerado ou sem remuneração, 
que a pessoa teve no período de captação de 358 dias. 

QUESITO 80 

Nesse último trabalho, ... era: 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais, não ocupada na semana de 
referência que trabalhou por pelo menos 1 hora no período de captação de 358 dias. 

Objetivo do Quesito 

=> Identificar a posição na ocupação no último trabalho que teve no período de 
captação de 358 dias. 

Atenção 

=> Veja as instruções do quesito 12 desta parte, lembrando que, neste quesito, a 
investigação deve referir-se ao último trabalho, remunerado ou sem remuneração, 
que a pessoa teve no período de captação de 358 dias. 

3.3.1- CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO DO TRABALHO DO PERÍODO DE 
CAPTAÇÃO DE 358 DIAS 

QUESITO 81 

Se 80 = Militar, empregado do setor público ou empregado do setor privado 
Qual era a principal atividade desse negócio/empresa do qual •.• recebia 
pagamento como empregado? 

Se 80 = Conta própria ou empregador 
Qual era a principal atividade desse negócio/empresa que ... tinha? 

Se 80 =Trabalhador não remunerado 
Qual era a principal atividade desse negócio/empresa no qual ... ajudava sem 
receber pagamento? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais, não ocupada na semana de 
referência que trabalhou por pelo menos 1 hora no período de captação de 358 dias. 
Trabalhadores domésticos não respondem a este quesito. 

Objetivo do Quesito 

=> Identificar a atividade principal do negócio/empresa do último trabalho que a 
pessoa teve no período de captação de 358 dias, ou seja, a principal finalidade ou 
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ramo do negócio/empresa a que ela prestava serviços, ou ainda a natureza da 
atividade exercida para a pessoa que trabalhava por conta própria. 

Atenção 

:::) Veja as instruções do quesito 13 desta parte, lembrando que, neste quesito, a 
investigação deve referir-se ao último trabalho, remunerado ou sem remuneração, 
que a pessoa teve no período de captação de 358 dias. 

:::) Se necessário, anote os principais produtos elaborados ou serviços prestados por 
esse negócio/empresa. 

QUESIT082 

Esse último trabalho era na área: 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais, não ocupada na semana de 
referência que trabalhou por pelo menos 1 hora no período de captação de 358 dias. Esta 
pessoa deve ter exercido atividade como militar do exército, da marinha, da aeronáutica, 
da polícia militar ou do corpo de bombeiros militar ou como empregado do setor 
público (inclusive empresas de economia mista). 

Objetivo do Quesito 

:::) Identificar em que área do setor público era o último trabalho que a pessoa teve no 
período de captação de 358 dias. 

Atenção 

:::) Veja as instruções do quesito 14 desta parte, lembrando que, neste quesito, a 
investigação deve referir-se ao último trabalho, remunerado ou sem remuneração, 
que a pessoa teve no período de captação de 358 dias. 

1 3.3.2 - CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO DO PERÍODO DE CAPTAÇÃO DE 358 DIAS 

QUESIT083 

Nesse último trabalho, ... era empregado temporário? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais, não ocupada na semana de 
referência, que, no período de captação de 358 dias, exerceu alguma atividade, 
remunerada ou sem remuneração, como militar, empregado do setor público ou 
empregado do setor privado. 

Objetivo do Quesito 
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::::> Identificar o tipo de contrato ou acordo de trabalho (verbal ou escrito) do 
empregado, com base na duração do último trabalho que teve no período de 
captação de 358 dias. 

Atenção 

::::> Veja as instruções do quesito 27 relativas a esta parte, lembrando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao último trabalho, remunerado ou sem 
remuneração, que a pessoa teve no período de captação de 358 dias. 

QUESIT084 

Nesse último trabalho, ... era servidor público estatutário (federal, estadual ou 
municipal)? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais, não ocupada na semana de 
referência que, no último trabalho que teve no período de captação de 358 dias, era 
empregada no setor público. 

Objetivo do Quesito 

::::> Identificar o empregado que, no último trabalho que teve no período de captação de 
358 dias, era servidor público estatutário (federal, estadual ou municipal). 

Atenção 

::::> Veja as instruções do quesito 30 relativas a esta parte, lembrando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao último trabalho que teve no período de 
captação de 358 dias. 

QUESIT085 

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

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais, não ocupada na semana de 
referência que, no último trabalho que teve no período de captação de 358 dias, era 
trabalhadora doméstica ou empregada, com exceção da que era militar ou servidora 
pública estatutária (federal, estadual ou municipal). 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar se o empregado do setor privado e o trabalhador doméstico tinham 
carteira de trabalho assinada no último trabalho que teve no período de captação de 
358 dias. 

Atenção 
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:::) Veja as instruções do quesito 31 relativas a esta parte, lembrando que, neste 
quesito, a investigação deve referir-se ao último trabalho que a pessoa teve no 
período de captação de 358 dias. 

QUESIT086 

Nesse último trabalho, ... era contribuinte de instituto de previdência? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa que, no último trabalho que teve no período de captação 
de 358 dias, era conta própria, empregadora, ou ainda, empregada ou trabalhadora 
doméstica sem carteira de trabalho assinada. 

Objetivo do Quesito 

:::) Investigar se o conta propna, o empregador, ou ainda, o empregado ou o 
trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada, tinha cobertura de 
previdência oficial no último trabalho que teve no período de captação de 358 dias. 

Atenção 

:::) Veja as instruções do quesito 34 desta parte, lembrando que, neste quesito, a 
investigação deve referir-se ao último trabalho que a pessoa teve no período de 
captação de 358 dias. 

QUESIT087 

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

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais, não ocupada na semana de 
referência que, exerceu alguma atividade no período de captação de 358 dias. 

Objetivo do Quesito 

:::) Captar o tempo de permanência no último trabalho, remunerado ou não, que a 
pessoa teve no período de captação de 358 dias, contado do dia do ingresso nesse 
trabalho até o último dia que estava no negócio/empresa em que trabalhava no 
período de captação de 358 dias. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

3. Menos de 1 mês - para a pessoa que ficou nesse trabalho por, no máximo, 
29 dias. 

4. De 1 mês a menos de 1 ano ~ l_l_I meses - para a pessoa que ficou 
nesse trabalho por, no mínimo 30 dias e no máximo, 11 meses e 29 dias. 
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5. De 1 ano a menos de 2 anos ~ l_l_I ano e l_l_I meses - para a pessoa 
que ficou nesse trabalho por, no mínimo, 1 ano e no máximo 1 ano e 11 
meses e 29 dias. 

6. 2 anos ou mais ~ l_l_I anos - para a pessoa que ficou nesse trabalho por 
2 anos completos ou mais anos completos. 

QUESIT088 

Por que motivo ... saiu desse último trabalho? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais, não ocupada na semana de 
referência e que teve um trabalho do qual saiu no período de captação de 358 dias. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar o motivo da saída do último trabalho que teve, no período de captação de 
358 dias, da pessoa não ocupada na semana de referência. 

Observação 

=> No preenchimento deste quesito, o enquadramento da pessoa que foi empregada ou 
trabalhadora doméstica pode ser feito em uma das categorias de 1 a 3 e 5 a 6 e da 
que foi conta própria ou empregadora em uma das categorias dos códigos de 3, 4 e 
6. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Pediu ao empregador para sair, com ou sem acordo - para a pessoa, 
empregada ou trabalhadora doméstica, que saiu do último emprego que teve 
por sua própria vontade, ainda que tenha feito acordo, no caso de ter carteira 
de trabalho assinada, para que constasse na dispensa que havia sido 
despedido pelo empregador. Inclua neste código a pessoa que pediu ao 
empregador para sair, com ou sem acordo, e depois de ter saído desse último 
trabalho, tomou as providências necessárias e aposentou-se. 

2. Foi dispensado pelo empregador - para a pessoa, empregada ou 
trabalhadora doméstica, que saiu do último emprego que teve dispensado 
pelo empregador, com ou sem justa causa, e contra a sua própria vontade. 
Inclua neste código a pessoa que foi dispensada pelo empregador e depois de 
ter saído desse último trabalho, tomou as providências necessárias e 
aposentou-se. 

3. Aposentou-se - para a pessoa, empregada, trabalhadora doméstica, conta 
própria ou empregadora, que saiu do último trabalho por ter-se aposentado 
por instituto de previdência social federal (INSS), estadual ou municipal ou 
pelo Plano de Seguridade Social da União. 
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4. O negócio/empresa que explorava fechou ou saiu do mercado - para a 
pessoa, conta própria ou empregadora, que saiu do último trabalho que tinha 
por ter fechado o empreendimento, seja pela própria vontade ou por motivos 
alheios a ela e ainda independentemente de ter a intenção de tomar a abri-lo 
posteriormente ou não. 

5. Fim do contrato temporário - para a pessoa, empregada ou trabalhadora 
doméstica, que saiu do último trabalho que tinha porque o contrato 
temporário (acordo verbal ou escrito) terminou, não tendo mais conseguido 
nenhum outro trabalho, posteriormente. 

6. Outro motivo - para a pessoa que saiu do último trabalho que teve por outro 
motivo que não se enquadre nos dois itens anteriores. 

QUESIT089 

Quando saiu desse último trabalho, ... recebeu seguro-desemprego? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa não ocupada na semana de referência que, no período 
de captação de 358 dias, saiu de um trabalho no qual era trabalhadora doméstica ou 
empregada com carteira de trabalho assinada. 

Objetivo do Quesito 

:::) Identificar se o trabalhador doméstico ou o empregado que recebeu seguro
desemprego depois que saiu desse último trabalho que teve no período de captação 
dos 358 dias. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para a pessoa que requereu o seguro-desemprego quando saiu desse 
último trabalho que teve no período de captação de 358 dias, e recebeu ou 
teve homologado o seu direito a recebê-lo. 

2. Não - para a pessoa que NÃO se enquadrar nas situações descritas no código 
anterior. Inclua neste código a pessoa que ainda estava aguardando a 
homologação do pedido que fez para receber o seguro-desemprego. 

QUESIT090 

Até o dia ... (último dia da semana de referência), fazia quanto tempo que ... saiu 
desse último trabalho? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa não ocupada na semana de referência, que teve um 
trabalho do qual saiu no período de captação de 358 dias. 

Objetivo do Quesito 
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=> Quantificar o tempo desde que a pessoa saiu do último trabalho que teve no período 
de captação de 358 dias. 

Observações: 

=> A contagem do tempo de saída deverá iniciar um dia após o último dia em que a 
pessoa trabalhou, pelo menos uma hora completa, nesse trabalho que teve no 
período de captação de 358 dias. Esta contagem deverá terminar no último dia da 
semana de referência. 

=> Faça o registro em anos completos e meses completos, ambos com dois dígitos. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Menos de 1 mês - para a pessoa que, no último dia da semana de referência, 
tinha saído desse trabalho fazia, no máximo, 29 dias. 

2. De 1 mês a menos de 1 ano ~ l_l_I meses - para a pessoa que, no último 
dia da semana de referência, tinha saído desse trabalho fazia, no mínimo 30 
dias e, no máximo, 11 meses e 29 dias. 

3. De 1 ano a menos de 2 anos ~ l_l _I ano e l_l_I meses - para a pessoa 
que, no último dia da semana de referência, tinha saído desse trabalho fazia, 
no mínimo, 1 ano e, no máximo 1 ano e 11 meses e 29 dias. 

4. 2 anos ou mais ~ l_l_I anos - para a pessoa que, no último dia da semana 
de referência, tinha saído desse trabalho fazia 2 anos completos ou mais. 

QUESIT091 

Na semana de ... a ... (semana de referência), ... era associado a algum sindicato? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência ou que já foi ocupada 
alguma vez na vida . 

Objetivo do Quesito 

=> Captar a pessoa filiada a algum sindicato na semana de referência 
independentemente das características do(s) trabalho(s) que possa ter tido nesse 
mês. 

Definição 

=> Entende-se por sindicato a associação de uma ou mais categorias para fins de 
estudo, defesa e coordenação de interesses econômicos e profissionais de todos 
aqueles que exerçam atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, e 
que tenha Carta de Reconhecimento do Ministério do Trabalho ou registro em 
cartório para funcionar como tal. 

Observação 
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=> Não considere como associado a sindicato a pessoa que representa uma empresa 
filiada a sindicato patronal. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para a pessoa que, na semana de referência, era associada a sindicato. 

2. Não - para a pessoa que não se enquadrar na situação anterior. 

QUESIT092 

Com que idade ... começou a trabalhar? 

l_l_IAnos 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa ocupada na semana de referência ou que já foi ocupada 
alguma vez na vida . 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar a idade que a pessoa tinha quando iniciou o seu primeiro trabalho, tenha 
sido esse remunerado ou sem remuneração. 

Observação 

=> Para a pessoa que não souber precisar a idade que iniciou o seu primeiro trabalho, 
tente obter a melhor aproximação possível. Registre 99 nos campos 
correspondentes ao grupo etário que a pessoa indicar, somente quando for 
impossível conseguir uma aproximação melhor. 

j 4.r~PRODUÇÃO PÂ,AAO P.RÕPRIQ CONSUMO ECONSTRU(;ÃO PARA O PRÓPRIÕUSO :'I 

QUESIT093 

Na semana de ... a ... (semana de referência), ... exerceu atividades em cultivo, 
pesca, caça ou criação de animais destinados somente à alimentação das pessoas 
moradoras do domicílio? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade. 

Objetivo do Quesito 
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:::) Captar a pessoa que, na semana de referência, exerceu algum trabalho em 
atividades da agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e 
piscicultura, destinadas somente ao consumo das pessoas do domicílio. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

Sim - para a pessoa que, na totalidade ou em parte da semana de referência, 
trabalhou para consumo de pelo menos um membro da unidade domiciliar 
(ou seja, a produção não era para venda ou troca), em alguma tarefa do 
ramo que compreende as atividades da agricultura, silvicultura, pecuária, 
extração vegetal, pesca e piscicultura, para produzir alimentos; ou 

Não - para a pessoa que não se enquadrar nas situações descritas no código 
anterior. 

QUESIT094 

Na semana de .... a .... (semana de referência), quantas horas ... dedicou 
efetivamente a todas essas atividades? 

l_l_I h l_l_I min 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade que, na semana de 
referência, exerceu atividades em cultivo, pesca, caça ou criação de animais, destinadas 
somente à alimentação das pessoas moradoras do domicílio. 

Objetivo do Quesito 

:::) Captar horas efetivamente dedicadas à cultivo, pesca, caça ou criação de animais, 
somente destinadas somente à alimentação das pessoas moradoras do domicílio, em 
atividades de cultivo, criação, caça ou na pesca. 

Observação 

:::) O registro deve ser feito em horas e minutos completos. 

QUESIT095 

Qual foi a principal atividade que ... exerceu? 
1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 

Código 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade que, na semana de 
referência, exerceu atividades em cultivo, pesca, caça ou criação de animais, destinadas 
somente à alimentação das pessoas moradoras do domicílio. 

Objetivo do Quesito 
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=::) Identificar a principal atividade exercida na semana de referência em cultivo, na 
criação, na caça ou na pesca, destinadas somente ao próprio consumo. Deve-se 
especificar também o tipo de cultivo, criação, caça ou pesca. 

QUESITO 96 

Na semana de ... a ... (semana de referência), ... exerceu atividades na produção de 
carvão, corte ou coleta de lenha, palha ou outro material destinadas somente ao 
próprio uso das pessoas moradoras do domicílio? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade. 

Objetivo do Quesito 

=::) Captar o exercício de atividades na produção de carvão, corte ou coleta de lenha, 
palha ou outro material, destinados somente ao próprio uso das pessoas moradoras 
do domicílio, ou seja, a produção não era para venda ou troca. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para a pessoa que, na totalidade ou em parte da semana de referência, 
trabalhou em alguma atividade na produção de carvão, corte ou coleta de 
lenha, palha ou outro material, destinada somente ao próprio uso de pelo 
menos um membro da unidade domiciliar (ou seja, a produção não era para 
venda ou troca). 

2. Não - para a pessoa que não se enquadrar nas situações descritas no código 
anterior. 

QUESIT097 

Na semana de .... a .... (semana de referência), quantas horas ... dedicou 
efetivamente a todas essas atividades? 

l_l_I h l_l_I min 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade que, na semana de 
referência, exerceu atividades na produção de carvão, corte ou coleta de lenha, palha ou 
outro material, destinadas somente ao próprio uso das pessoas moradoras do domicílio. 

Objetivo do Quesito 

=::) Captar as horas efetivamente dedicadas à produção de carvão, corte ou coleta de 
lenha, palha ou outro material, destinadas somente ao próprio uso das pessoas 
moradoras do domicílio. 

Observação 
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::::) O registro deve ser feito em horas e minutos completos. 

QUESIT098 

Qual foi a principal atividade que ..• exerceu? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade que, na semana de 
referência, exerceu atividades na produção de carvão, corte ou coleta de lenha, palha ou 
outro material, destinadas somente ao próprio uso das pessoas moradoras do domicílio. 

Objetivo do Quesito 

::::) Captar a principal atividade exercida na semana de referência na produção de 
carvão, corte ou coleta de lenha, palha ou outro material, destinada somente ao 
próprio uso de pelo menos um membro da unidade domiciliar. 

QUESIT099 

Na semana de ... a ... (semana de referência), ... exerceu atividades na fabricação de 
calçados, móveis, cerâmicas ou alimentos destinados somente ao próprio uso das 
pessoas do domicílio? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade. 

Objetivo do Quesito 

::::) Captar o exercício de atividades, na semana de referência, na fabricação de 
calçados, móveis, cerâmicas, artesanatos, roupas, além de alimentos, tais como, 
conservas, queijos, geléias, destinados somente ao próprio uso e consumo das 
pessoas moradoras do domicílio. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para a pessoa que, na totalidade ou em parte da semana de referência, 
trabalhou em alguma atividade na fabricação de calçados, móveis, 
cerâmicas, artesanatos, roupas, além de alimentos, tais como, conservas, 
queijos, geléias, destinados somente ao próprio uso e consumo das pessoas 
moradoras do domicílio. (ou seja, a produção não era para venda ou troca); 
ou 

2. Não - para a pessoa que não se enquadrar nas situações descritas no código 
anterior. 

QUESITO 100 

Na semana de .... a .... (semana de referência), quantas horas ... dedicou 
efetivamente a todas essas atividades? 

Quem responde 
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Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade que, na semana de 
referência, exerceu atividades na fabricação de calçados, móveis, cerâmicas, 
artesanatos, roupas, além de alimentos, tais como, conservas, queijos, geléias, 
destinados somente ao próprio uso e consumo das pessoas moradoras do (ou seja, a 
produção não era para venda ou troca). 

Objetivo do Quesito 

=> Captar as horas efetivamente dedicadas à fabricação de calçados, móveis, 
cerâmicas, artesanatos, roupas, além de alimentos, tais como, conservas, queijos, 
geléias, destinadas somente ao próprio uso e consumo das pessoas moradoras do 
(ou seja, a produção não era para venda ou troca. 

Observação 

:::::) O registro deve ser feito em horas e minutos completos. 

QUESITO 101 

Qual foi a principal atividade que ... exerceu? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade que, na semana de 
referência, exerceu atividades na fabricação de calçados, móveis, cerâmicas, 
artesanatos, roupas, além de alimentos, tais como, conservas, queijos, geléias, 
destinados somente ao próprio uso e consumo das pessoas moradoras do (ou seja, a 
produção não era para venda ou troca). 

Objetivo do Quesito 

:::::) O objetivo deste quesito é o de captar a principal atividade exercida na semana de 
referência na fabricação de calçados, móveis, cerâmicas, artesanatos, roupas, além 
de alimentos, tais como, conservas, queijos, geleias, destinados somente ao próprio 
uso e consumo das pessoas moradoras do (ou seja, a produção não era para venda 
ou troca). 

QUESITO 102 

Na semana de ... a ... (semana de referência), ... exerceu atividades na construção 
de prédio, cômodo, poço ou outras obras de construção destinadas somente ao 
próprio uso das pessoas moradoras do domicílio? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade. 

Objetivo do Quesito 
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=> Captar a pessoa que, na semana de referência, exerceu atividades, na construção 
de edificações, estradas privativas, cercas, poços e outras benfeitorias, destinadas 
somente ao próprio uso das pessoas moradoras do domicílio. 

Observação 

=> Não são incluídas as obras destinadas unicamente à manutenção ou conservação do 
domicílio. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para a pessoa que, na totalidade ou em parte da semana de referência, 
exerceu atividade de construção de edificações, estradas privativas, cercas, 
poços e outras benfeitorias (exceto as destinadas à manutenção ou 
conservação do domicílio), destinadas somente ao próprio uso das pessoas 
moradoras do domicílio; 

2. Não - para a pessoa que não se enquadrar nas situações descritas no código 
anterior. 

QUESITO 103 

Na semana de .... a .... (semana de referência), quantas horas ... dedicou 
efetivamente a todas essas atividades? 

l_l_I h l_l_I mio 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade que, na semana de 
referência, exerceu atividade de construção de edificações, estradas privativas, 
cercas, poços e outras benfeitorias (exceto as destinadas à manutenção ou conservação 
do domicílio), destinadas somente ao próprio uso das pessoas moradoras do domicílio. 

Objetivo do Quesito 

Captar as horas efetivamente dedicadas à atividade de construção de edificações, 
estradas privativas, cercas, poços e outras benfeitorias (exceto as destinadas à 
manutenção ou conservação do domicílio), destinadas somente ao próprio uso das 
pessoas moradoras do domicílio; 

Observação 

=> O registro deve ser feito em horas e minutos completos. 

QUESITO 104 

Qual foi a principal atividade que ... exerceu? 

1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 
Código 
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Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade que, na semana de 
referência, exerceu atividade de construção de edificações, estradas privativas, 
cercas, poços e outras benfeitorias (exceto as destinadas à manutenção ou conservação 
do domicílio), destinadas somente ao próprio uso das pessoas moradoras do domicílio. 

Objetivo do Quesito 

Captar a principal atividade na semana de referência relativa à construção de 
edificações, estradas privativas, cercas, poços e outras benfeitorias (exceto as destinadas à 
manutenção ou conservação do domicílio), destinadas somente ao próprio uso das pessoas 
moradoras do domicílio; 

QUESITO 105 

Na semana de ... a ... (semana de referência), ... cuidou de crianças com até 14 anos 
de idade, que eram moradoras do domicílio ou parentes de outro domicílio? 

Quem responde 

Este quesito se destina aos moradores de 14 anos ou mais de idade. 

Objetivo do Quesito 

Conhecer, entre os moradores de 14 anos ou mais de idade, aqueles que cuidaram de 
crianças do domicílio com até 14 anos de idade, ou então, de parentes nessa faixa de 
idade residentes em outro domicílio, na semana de referência. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para o caso do morador de 14 anos ou mais de idade ter cuidado 
crianças do domicílio com até 14 anos de idade, ou então, de parentes nessa 
faixa de idade residentes em outro domicílio na semana de referência. Em 
caso afirmativo, indique também a faixa etária da(s) criança(s) que 
recebeu(ram) cuidados. As opções admitem mais de uma marcação. 

1.1 crianças com até 6 anos de idade - se cuidou de crianças do 
domicílio com até 6 anos de idade, ou então, de parentes nessa faixa 
de idade residentes em outro domicílio. 

1.2 crianças de 7 a 14 anos de idade - se cuidou de crianças do 
domicílio de 7 a 14 anos de idade, ou então, de parentes nessa faixa 
de idade residentes em outro domicílio. 

2. Não - em caso do morador de 14 anos ou mais de idade não ter cuidado de 
pessoas do domicílio com até 14 anos de idade, ou então, de parentes nessa 
faixa de idade residentes em outro domicílio. 
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QUESITO 106 

Na semana de .... a ..•• (semana de referência), quantas horas ... dedicou 
efetivamente ao cuidado dessas crianças com até 14 anos de idade? 

l_l_I h l_l_I mio 

Quem responde 

Este quesito se destina aos moradores de 14 anos ou mais de idade. 

Objetivo do Quesito 

Quantificar quantas horas os moradores de 14 anos ou mais de idade dedicaram a de 
crianças do domicílio com até 14 anos de idade, ou então, de parentes nessa faixa de 
idade residentes em outro domicílio, na semana de referência 
Registre este tempo em horas e minutos efetivamente dedicados. 

QUESITO 107 

Na semana de ... a ... (semana de referência), ... cuidou de pessoas com 15 anos ou 
mais de idade, temporariamente doentes, ou então, dependentes de cuidados ou 
atenção especial , que eram moradoras do domicílio ou parentes de outro 
domicílio? 

Quem responde 

Este quesito se destina aos moradores de 14 anos ou mais de idade. 

Objetivo do Quesito 

Conhecer, entre os moradores de 14 anos ou mais de idade, aqueles que cuidaram de 
moradores do domicílio com 15 anos ou mais de idade, ou então, de parentes nessa 
faixa de idade residentes em outro domicílio, na semana de referência 

Assinale conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para o caso do morador de 14 anos ou mais de idade ter cuidado de 
moradores do domicílio com 15 anos ou mais de idade, ou então, de parentes 
nessa faixa de idade residentes em outro domicílio, na semana de referência. 
Nesse caso afirmativo, indique também a faixa etária do familiar que recebeu 
cuidados. As opções admitem mais de uma marcação. 

1.1 pessoas de 15 a 59 anos de idade - se cuidou de pessoas do 
domicílio de 15 a 59 anos de idade, ou então, de parentes nessa faixa 
de idade residentes em outro domicílio. 

1.2 pessoas de 60 anos ou mais de idade - se cuidou de pessoas do 
domicílio de 60 anos ou mais de idade, ou então, de parentes nessa 
faixa de idade residentes em outro domicílio. 

2. Não - em caso do morador de 14 anos ou mais de idade não ter cuidado de 
pessoas do domicílio de 15 anos ou mais de idade, ou então, de parentes 
nessa faixa de idade residentes em outro domicílio. 
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QUESITO 108 

Na semana de .... a .... (semana de referência), quantas horas ... dedicou 
efetivamente ao cuidado dessas pessoas com 15 anos ou mais de idade, 
temporariamente doentes, ou então, dependentes de cuidados ou atenção especial? 

l_l_I h l_l_I mio 

Quem responde 

Este quesito se destina aos moradores de 14 anos ou mais de idade. 

Objetivo do Quesito 

Quantificar quantas horas os moradores de 14 anos ou mais de idade que cuidaram de 
cuidaram de moradores do domicílio com 15 anos ou mais de idade, além de parentes 
nessa faixa de idade residentes em outro domicílio, na semana de referência. 

Registre este tempo em horas e minutos efetivamente dedicados. 

QUESITO 109 

Na semana de ... a ... (semana de referência), ... realizou voluntariamente alguma 
atividade, sem receber qualquer tipo de pagamento, para promover uma causa ou 
ajudar alguém fora do seu domicílio ou da sua família? 

Quem responde 

Este quesito destina-se aos moradores de 14 anos ou mais de idade. 

Objetivo do Quesito 

:::::) Identificar os moradores de 14 anos ou mais de idade que exerceram, 
espontaneamente e sem receber, atividades em ajuda a pessoa, empresa, 
organização, instituição ou comunidade, produzindo bens e/ou serviços, na semana 
de referência. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para os moradores que, na semana de referência, exerceram atividades 
voluntárias, sem qualquer tipo de remuneração, em ajuda a pessoa empresa, 
organização, instituição ou comunidade, produzindo bens e/ou serviços. 

2. Não - para os moradores que não se enquadrava nas situações descritas no 
código anterior. 

QUESITO 110 
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Que tipo de trabalho ... fez? 

Quem responde 

Este quesito destina-se aos moradores de 14 anos ou mais de idade que realizou 
voluntariamente alguma atividade, sem receber qualquer tipo de pagamento, para 
promover uma causa ou ajudar alguém fora do seu domicílio ou da sua família. 

Objetivo do Quesito 

::::) Identificar as atividades realizadas pela pessoa nesse trabalho voluntário que 
realizou na semana de referência. 

Obtenha a descrição, para posterior codificação da ocupação realizada como trabalho 
voluntário pelo morador de 14 anos ou mais de idade. 

QUESITO 111 

... fez esse trabalho para (ou por meio de) alguma empresa, organização ou 
instituição? 

Quem responde 

Este quesito destina-se ao morador de 14 anos ou mais de idade que exerceu alguma 
atividade voluntária na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

Identificar se, o morador de 14 anos ou mais de idade que exerceu algum trabalho 
voluntário na semana de referência, realizou esta atividade para alguma empresa, 
organização ou instituição, ou então, por meio de alguma empresa, organização ou 
instituição. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - se o trabalhador voluntário exerceu esta atividade para (ou por meio 
de) alguma empresa, organização ou instituição. 

2. Não - se o trabalhador voluntário não exerceu esta atividade para (ou por 
meio) de empresa, organização ou instituição. 

QUESITO 112 

Qual era a principal atividade dessa empresa, "brganização ou instituição? 

Quem responde 

Este quesito destina-se ao morador de 14 anos ou mais de idade que exerceu alguma 
atividade voluntária na semana de referência, por meio de empresa, organização ou 
instituição 
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Objetivo do Quesito 

=> Identificar e descrever, de forma resumida, a principal atividade dessa empresa, 
organização ou instituição com a qual o morador de 14 anos ou mais de idade 
contribuiu como trabalhador voluntário. 

QUESITO 113 

Na semana de .... a .... (semana de referência), quantas horas por semana ... dedicou 
efetivamente a todas essas atividades? 

Quem responde 

Este quesito destina-se ao morador de 14 anos ou mais de idade que exerceu alguma 
atividade voluntária na semana de referência. 

Objetivo do Quesito 

=> O objetivo deste quesito é o de captar, para o morador de 14 anos ou mais de idade, 
as horas efetivamente dedicadas na semana de referência a trabalho voluntário. 

Observação 

=> O registro deve ser feito em horas e minutos completos. 

QUESITO 114 

Na semana de ... a ... (semana de referência), ... cuidou de afazeres domésticos?) 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade. 

Objetivo do Quesito 

=> Captar a pessoa que, na semana de referência, cuidou, integralmente ou 
parcialmente, dos afazeres domésticos, independentemente de ser ocupada, ou 
não. 

Definição 

=> Entende-se por afazeres domésticos a realização, no domicílio de residência, de 
tarefas não econômicas (ou seja, que não atendem às condições estabelecidas no 
conceito de trabalho) de: 

./ arrumar ou limpar toda ou parte da moradia; 
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./ cozinhar ou preparar alimentos, lavar roupa 
utilizando, ou não, aparelhos eletrodomésticos 
para si próprio ou para outro(s) morador(es); 

./ orientar ou dirigir trabalhadores domésticos 
domésticas; ou 

ou louça, passar roupa, 
para executar estas tarefas 

na execução das tarefas 

=> Os afazeres domésticos compreendem, ainda, o exercício de tarefas não
econômicas de arrumar ou limpar o quintal ou terreno que circunda a 
residência e tenham caráter exclusivamente doméstico. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - para a pessoa que, na semana de referência, cuidou, parcialmente 
ou integralmente, dos afazeres domésticos. 

2. Não - para a pessoa que não cuidou dos afazeres domésticos. 

QUESITO 115 

Na semana de ... a ... (semana de referência), quanta~ horas ... dedicou 
efetivamente aos afazeres domésticos? 

Quem responde 

Este quesito destina-se à pessoa de 14 anos ou mais de idade que, na semana de 
referência, cuidou de afazeres domésticos. 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar o número de horas efetivamente dedicadas à realização de afazeres 
domésticos. 

Observações 

=> O registro deve ser feito em horas e minutos completos. 

Os quesitos de 1 a 13 devem ser respondido pela pessoa responsável pelo domicílio ou 
por outro morador que tenha capacidade para tal, uma vez finalizado o levantamento 
dos outros temas para todos os integrantes do domicílio. 

QUESITO 1 

No mês de ... (mês de referência), alguma pessoa desse domicílio recebeu 
rendimentos de aposentadoria de instituto de previdência federal (INSS), estadual 
ou municipal, ou do governo federal, estadual ou municipal? 

Objetivo do Quesito 
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:::) Investigar se, no mês de referência, algum morador do domicílio tinha rendimento 
de aposentadoria de trabalho exercido anteriormente, recebido de institutos de 
previdência de esfera federal, estadual ou municipal ou ainda do governo federal, 
estadual ou municipal. Em caso afirmativo, também é objetivo investigar o valor do 
rendimento recebido nesse mês. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Se, no mês de referência, alguma pessoa que morava no domicílio 
recebeu rendimento de jubilação, reforma ou aposentadoria de instituto de 
previdência social federal (INSS), estadual ou municipal, inclusive 
FUNRURAL ou ainda de plano de seguridade social da União ou dos 
correspondentes estaduais e municipais. Nesse caso, identifique a pessoa no 
quadro de moradores e preencha o valor, em reais, do rendimento declarado 
como recebido no mês de referência; 

2. Não - Se, no mês de referência, nenhuma pessoa que morava no domicílio se 
enquadrava nas situações descritas no código anterior. 

QUESIT02 

No mês de ... (mês de referência), alguma pessoa desse domicílio recebeu 
rendimentos de pensão de instituto de previdência federal (INSS), estadual ou 
municipal, ou do governo federal, estadual ou municipal? 

Objetivo do Quesito 

:::) Investigar se, no mês de referência, algum morador do domicílio tinha rendimento 
de pensão recebido de institutos de previdência de esfera federal, estadual ou 
municipal ou ainda do governo federal, estadual ou municipal, na qualidade de 
beneficiária de outra pessoa e independentemente de ser, ou não, aposentada. Em 
caso afirmativo, também é objetivo investigar o valor do rendimento recebido nesse 
mês. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Se, no mês de referência, alguma pessoa que morava no domicílio 
recebeu rendimento de pensão das forças armadas, de previdência social 
federal (INSS), estadual ou municipal, inclusive do FUNRURAL, ou ainda, 
de Plano de Seguridade Social da União ou dos correspondentes estaduais 
e municipais, na qualidade de beneficiária de outra pessoa. Nesse caso, 
identifique a pessoa no quadro de moradores e preencha o valor, em reais, do 
rendimento declarado como recebido no mês de referência; 

2. Não - Se, no mês de referência, nenhuma pessoa que morava no domicílio se 
enquadrava nas situações descritas no código anterior. 

QUESIT03 
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No mês de ..• (mês de referência), alguma pessoa desse domicílio recebeu 
rendimentos de complementação ou suplementação de aposentadoria paga por 
entidade seguradora ou fundo de pensão? 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar se, no mês de referência, algum morador do domicílio recebeu 
rendimentos de complementação de aposentadoria por aposentados, pago por 
entidades seguradoras ou fundos de pensão. Em caso afirmativo, também é objetivo 
investigar o valor do rendimento recebido nesse mês. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Se, no mês de referência, alguma pessoa que morava no domicílio 
recebeu rendimento rendimentos de complementação de aposentadoria por 
aposentados, pago por entidades seguradoras ou fundos de pensão. Nesse 
caso, identifique a pessoa no quadro de moradores e preencha o valor, em 
reais, do rendimento declarado como recebido no mês de referência; 

2. Não - Se, no mês de referência, nenhuma pessoa que morava no domicílio se 
enquadrava nas situações descritas no código anterior. 

QUESIT04 

No mês de ... (mês de referência), alguma pessoa desse domicílio recebeu 
rendimentos de pensão paga por caixa de assistência social, entidade seguradora 
ou fundo de pensão, como beneficiária de outra pessoa? 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar se, no mês de referência, algum morador do domicílio recebeu 
rendimentos de pensão paga por caixa de assistência social, entidade seguradora ou 
fundo de pensão, na qualidade de beneficiária de outra pessoa. Em caso 
afirmativo, também é objetivo investigar o valor do rendimento recebido nesse mês. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Se, no mês de referência, alguma pessoa que morava no domicílio 
recebeu rendimento de pensão paga por caixa de assistência social, entidade 
seguradora ou fundo de pensão, na qualidade de beneficiária de outra 
pessoa. Nesse caso, identifique a pessoa no quadro de moradores e preencha 
o valor, em reais, do rendimento declarado como recebido no mês de 
referência; 

2. Não - Se, no mês de referência, nenhuma pessoa que morava no domicílio se 
enquadrava nas situações, descritas no código anterior. 

QUESITOS 
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No mês de ... (mês de referência), alguma pessoa desse domicílio recebeu 
rendimentos de pensão alimentícia? 

Objetivo do Quesito 

=:) Investigar se, no mês de referência, algum morador do domicílio recebeu 
rendimentos de pensão alimentícia, de forma espontânea ou resultante de ação 
judicial. Em caso afirmativo, também é objetivo investigar o valor do rendimento 
recebido nesse mês. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - se, no mês de referência, alguma pessoa que morava no domicílio 
recebeu rendimento de pensão alimentícia, de forma espontânea ou 
resultante de ação judicial. Nesse caso, identifique a pessoa no quadro de 
moradores e preencha o valor da pensão alimentícia, em reais, recebido no 
mês de referência; 

2. Não - se, no mês de referência, nenhuma pessoa que morava no domicílio se 
enquadrava nas situações descritas no código anterior. 

QUESIT06 

No mês de ... (mês de referência), alguma pessoa desse domicílio recebeu 
rendimentos de aluguel ou arrendamento? 

Objetivo do Quesito 

=:) Investigar se, no mês de referência, algum morador do domicílio recebeu 
rendimentos de aluguel, inclusive sublocação ou arrendamento de móveis, imóveis, 
máquinas, equipamentos, animais, etc. Em caso afirmativo, também é objetivo 
investigar o valor do rendimento recebido nesse mês. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Se, no mês de referência, alguma pessoa que morava no domicílio 
recebeu rendimento de aluguel, inclusive sublocação ou arrendamento de 
móveis, imóveis, máquinas, equipamentos, animais, etc.. Nesse caso, 
identifique a pessoa no quadro de moradores e preencha o valor, em reais, do 
rendimento declarado como aluguel ou arrendamento, recebido no mês de 
referência; 

2. Não - Se, no mês de referência, nenhuma pessoa que morava no domicílio se 
enquadrava nas situações descritas no código anterior. 

QUESITO 7 

No mês de ... (mês de referência), alguma pessoa desse domicílio recebeu doação 
em dinheiro de pessoa que não morava no domicílio? 

Objetivo do Quesito 
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=> Investigar se, no mês de referência, algum morador do domicílio recebeu 
rendimentos de doação ou mesada, sem contrapartida de serviço prestados, 
provenientes de pessoas não moradoras na unidade domiciliar. Em caso afirmativo, 
também é objetivo investigar o valor do rendimento recebido nesse mês. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Se, no mês de referência, alguma pessoa que morava no domicílio 
recebeu rendimentos de doação ou mesada, sem contrapartida de serviço 
prestado, provenientes de pessoas não moradoras na unidade domiciliar. 
Nesse caso, identifique a pessoa que recebeu no quadro de moradores e 
preencha o valor, em reais, do rendimento declarado como doação, recebido 
no mês de referência; 

2. Não - Se, no mês de referência, nenhuma pessoa que morava no domicílio se 
enquadrava nas situações descritas no código anterior. 

QUESITO 8 

No mês de ... (mês de referência), alguma pessoa desse domicílio recebeu 
rendimentos de seguro-desemprego? 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar se, no mês de referência, algum morador do domicílio recebeu 
rendimentos de seguro-desemprego, que é uma assistência financeira temporária 
concedida aos trabalhadores formais demitidos sem justa causa, aos pescadores 
artesanais durante o período de proibição da pesca, e aos trabalhadores resgatados 
de regimes de trabalho forçado ou em condições de trabalho escravo. Em caso 
afirmativo, também é objetivo investigar o valor do rendimento recebido nesse mês. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Se, no mês de referência, alguma pessoa que morava no domicílio 
recebeu rendimentos de seguro-desemprego. Nesse caso, identifique a pessoa 
que recebeu no quadro de moradores e preencha o valor, em reais, do 
rendimento declarado como seguro desmprego, recebido no mês de 
referência; 

2. Não - Se, no mês de referência, nenhuma pessoa que morava no domicílio se 
enquadrava nas situações descritas no código anterior. 

QUESIT09 

No mês de ..• (mês de referência), alguma pessoa desse domicílio recebeu 
rendimentos do Beneficio Assistencial de Prestação Continuada - BPC-LOAS? 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar se, no mês de referência, algum morador do domicílio recebeu 
rendimentos do Benefício de Prestação Continuada - BPC-LOAS, programa de 
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transferência de renda que garante um salário mínimo pago mensalmente a pessoas 
de 65 anos ou mais e pessoas portadoras de deficiência, impossibilitadas de prover 
sua manutenção ou tê-la provida por sua família. Em caso afirmativo, também é 
objetivo investigar o valor do rendimento recebido no mês de referência. 

Observações 

:::> É importante destacar que, para receber o beneficio, a pessoa deve pertencer a 
famílias com renda por pessoa inferior a V4 do salário mínimo. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Se, no mês de referência, alguma pessoa que morava no domicílio 
recebeu rendimentos do Beneficio de Prestação Continuada - BPC-LOAS. 
Nesse caso, identifique a pessoa no quadro de moradores e preencha o valor, 
em reais, do rendimento BPC- LOAS, declarado como recebido no mês de 
referência; 

2. Não - Se, no mês de referência, nenhuma pessoa que morava no domicílio se 
enquadrava nas situações descritas no código anterior. 

QUESITO 10 

No mês de ... (mês de referência), alguma pessoa desse domicílio recebeu 
rendimentos do programa Bolsa Família ou do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil - PETI? 

Objetivo do Quesito 

:::> Investigar se, no mês de referência, algum morador do domicílio recebeu 
rendimentos do Programa Bolsa Família - programa de transferência direta de 
rendimento às famílias de baixo rendimento inscritas no Cadastro Único para 
Programas Sociais (CadÚnico). Este programa incorporou o denominado Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. Em caso afirmativo, também é objetivo 
investigar o valor do rendimento recebido no mês de referência. 

Observações 

:::> É importante destacar que, o recebimento do Bolsa-Família está condicionado à 
frequência escolar de 85% para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos e de 75% 
para adolescentes entre 16 e 17 anos; acompanhamento do calendário vacinai e do 
crescimento e desenvolvimento de crianças menores de 7 anos, pré-natal das 
gestantes e acompanhamento das nutrizes; ao acompanhamento de ações 
sócioeducativas para crianças em situação de trabalho infantil. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Se, no mês de referência, alguma pessoa que morava no domicílio 
recebeu rendimentos do Bolsa-família ou do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil - PETI. Nesse caso, identifique a pessoa no quadro de 
moradores e preencha o valor, em reais, do rendimento declarado como 
recebido no mês de referência; 
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2. Não - Se, no mês de referência, nenhuma pessoa que morava no domicílio se 
enquadrava nas situações descritas no código anterior. 

QUESITO 11 

No mês de ... (mês de referência), alguma pessoa desse domicílio recebeu 
rendimentos de algum outro programa social, público ou privado? 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar se, no mês de referência, algum morador do domicílio recebeu 
rendimentos proveniente de outro programa social do governo federal, estadual ou 
municipal, diferente do Bolsa Família e do PETI, ou ainda de algum programa 
social privado. Em caso afirmativo, também é objetivo investigar o valor do 
rendimento recebido nesse mês. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Se, no mês de referência, alguma pessoa que morava no domicílio 
recebeu rendimentos de algum outro programa social, diferente do Bolsa 
Família e do PETI, seja esse programa público ou privado. Nesse caso, 
identifique a pessoa no quadro de moradores e preencha o valor, em reais, do 
rendimento declarado como recebido no mês de referência; 

2. Não - Se, no mês de referência, nenhuma pessoa que morava no domicílio se 
enquadrava nas situações descritas no código anterior. 

QUESITO 12 

No mês de ... (mês de referência), alguma pessoa desse domicílio recebeu 
rendimentos de caderneta de poupança, juros de aplicação financeira ou 
dividendos? 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar se, no mês de referência, algum morador do domicílio recebeu 
rendimentos provenientes de aplicação de capital como juros caderneta de 
poupança (exclusive correção ou atualização monetária); fundos de investimentos 
de renda fixa ou variável; dividendos de ações ou outras aplicações financeiras 
como certificado e recibo de depósito bancário, letras de câmbio, letras ou bônus do 
tesouro, etc. Em caso afirmativo, também é objetivo investigar o valor do 
rendimento recebido nesse mês. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Se, no mês de referência, alguma pessoa que morava no domicílio 
recebeu rendimentos provenientes de juros de caderneta de poupança, de 
aplicação financeira ou dividendos. Nesse caso, identifique a pessoa no 
quadro de moradores e preencha o valor, em reais, do rendimento declarado 
como recebido no mês de referência; 
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2. Não - Se, no mês de referência, nenhuma pessoa que morava no domicílio se 
enquadrava nas situações descritas no código anterior. 

QUESITO 13 

No mês de ... (mês de referência), alguma pessoa desse domicílio recebeu outros 
rendimentos como, por exemplo, parceria, direitos autorais, exploração de 
patentes, etc.? 

Objetivo do Quesito 

=> Investigar se, no mês de referência, algum morador do domicílio recebeu 
rendimentos provenientes de qualquer outra fonte ainda não investigada, como por 
exemplo parceria, direitos autorais, exploração de patentes, programas 
educacionais, etc. Em caso afirmativo, também é objetivo investigar o valor do 
rendimento recebido nesse mês. 

Assinale, conforme o caso, a quadrícula: 

1. Sim - Se, no mês de referência, alguma pessoa que morava no domicílio 
recebeu rendimentos provenientes de qualquer outra fonte que não as dos 
quesitos anteriores. Nesse caso, identifique a pessoa no quadro de moradores 
e preencha o valor, em reais, do rendimento declarado como recebido no mês 
de referência; 

2. Não - Se, no mês de referência, nenhuma pessoa que morava no domicílio se 
enquadrava nas situações descritas no código anterior. 
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