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Pessoas de 5 a 13 anos de idade 



PARTE SUPLEMENTAR  06 - CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO 
DAS PESSOAS DE  5 A 13 ANOS 

1.  (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de___ a___ (semana de referência),___ trabalhou, durante pelo menos 1 hora, em alguma atividade 
remunerada  em dinheiro?  S06001

5.  (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de___a___ (semana de referência), ___ tinha algum trabalho remunerado do qual estava 
temporariamente afastado por motivo de férias, folga, doença, acidente, más condições de tempo etc.?       S06005

1.        Sim → passe ao 7

2.  (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de___ a ___ (semana de referência), ___ trabalhou, durante pelo menos 1 hora, em alguma 
atividade remunerada em produtos, mercadorias, moradia, alimentação etc.?    S06002

2.        Não → siga 2

4.  (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de ___ a___(semana de referência), ___ ajudou durante pelo menos 1 hora, sem receber 
pagamento, no trabalho remunerado de algum morador do domicílio ou de parente?    S06004

1.        Sim → passe ao 7 2.        Não → siga 3

3.  (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de___ a ___ (semana de referência), ___ fez algum bico ou trabalhou em alguma atividade 
ocasional remunerada durante pelo menos 1 hora?    S06003

1.        Sim → passe ao 7 2.        Não → siga 4

1.        Sim → passe ao 7 2.        Não → siga 5

1.        Sim → siga 6 2.        Não → passe ao 14

6.  (SE ENTREVISTA = 5) Em___/___/___ (último dia da semana de referência), fazia quanto tempo que ___ estava afastado desse 
trabalho?       S06006

1.        Menos de 1 mês

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

Se (quesito 6 = 1) ou (quesito 6 = 2, sendo 6.2 = 01, 02 ou 03), siga 7. Caso contrário, passe ao 14.

      S060061

3.        1 ano ou mais       

7. (SE ENTREVISTA = 5) Qual era a ocupação (cargo ou função) que___tinha nesse trabalho?

Código
S06007

Siga 9.
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9. (SE ENTREVISTA = 5) Nesse trabalho, ___era:      S06009

1.       Trabalhador doméstico → passe ao 12.

2.       Empregado do setor privado → siga 10

5.1.       conta própria ou empregador → siga 10

3.       Empregador → siga 10. 

5.2.       empregado   → siga 10

5.3.       trabalhador doméstico → passe ao 12. 

4.       Conta própria → siga 10. 

5.       Trabalhador não remunerado em ajuda a membro do domicílio ou parente, 

Se quesito 9 = ignorado, passe ao 13.

10. (SE ENTREVISTA = 5) 

Se 9 = Empregado do setor privado:

Qual era a principal atividade desse negócio ou empresa do qual___recebia pagamento como empregado?

Se 9 = Conta própria ou empregador:

Qual era a principal atividade desse negócio ou empresa que___ tinha?

Se 9 = Trabalhador não remunerado em ajuda conta própria, empregador ou empregado (5.1 ou 5.2):

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

Código
S06010

Siga 12.

12. (SE ENTREVISTA = 5) Se 9 = Trabalhador doméstico ou empregado do setor privado:

Qual era o rendimento bruto mensal que ___recebia normalmente no(s) trabalho(s) que tinha na semana de ___a___(semana de 
referência)? S06012

Se 9 = Conta própria ou empregador:

Qual era a retirada mensal que ___fazia normalmente no(s) trabalho(s) que tinha na semana de ___a ___(semana de referência)? S060121

1.       Valor em dinheiro       S0601211

Faixa de rendimento       S0601222      (R$): 2.       Valor estimado dos produtos 
          ou mercadorias  S0601221

3.       Somente em benefícios      

,00         

Faixa de rendimento       S0601212      (R$): ,00       S060122

S060123

Siga 13.

 S060091
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13. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de ___a___(semana de referência, quantas horas___trabalhou efetivamente no(s) trabalho(s) que 
tinha? S06013

Horas 

Siga 14.

14.  (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de___ a___ (semana de referência),___ exerceu atividades em cultivo, pesca, caça ou criação de 
animais destinadas somente à alimentação das pessoas moradoras do domicílio ou de parente?  S06014

1.        Sim → siga 15 2.        Não → passe ao 17

15. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de ___a___(semana de referência, quantas horas___ dedicou efetivamente a todas essas 
atividades? S06015

Horas 

Siga 16.

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

Código
S06016

Siga 17.

17. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de ___ a ___ (semana de referência), exerceu atividades na produção de carvão, corte ou coleta de 
lenha, coleta de água, extração de sementes, de ervas, de areia, argila ou outro material destinado somente ao próprio uso das pessoas 
moradoras do domicílio ou de parente? S06017

1.        Sim → siga 18 2.        Não → passe ao 20

18. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de ___a___(semana de referência, quantas horas___ dedicou efetivamente a todas essas 
atividades? S06018

Horas 

Siga 19.

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

Código
S06019

Siga 17.

20. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de ___ a ___ (semana de referência), exerceu atividades na fabricação de roupas, tricô, crochê, 
bordado, cerâmicas, rede de pesca, alimentos ou bebidas alcoólicas, produtos medicinais ou outros produtos destinados somente ao 
próprio uso das pessoas moradoras do domicílio ou de parente? S06020

1.        Sim → siga 21 2.        Não → passe ao 23

21. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de ___a___(semana de referência, quantas horas___ dedicou efetivamente a todas essas 
atividades? S06021

Horas 

Siga 22.
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22. (SE ENTREVISTA = 5) Qual foi a principal atividade que ___ exerceu na semana de ___ a ___ (semana de referência)?

Código
S06022

Siga 23.

23. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de ___ a ___ (semana de referência), exerceu atividades de construção de casa, cômodo, muro, 
telhado, forno ou churrasqueira, cerca, estrada, abrigo para animais ou outras obras destinadas somente ao próprio uso das pessoas 
moradoras do domicílio ou de parente? S06023

1.        Sim → siga 24 2.        Não → passe ao 26

24. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de ___a___(semana de referência, quantas horas___dedicou efetivamente a todas essas 
atividades? S06024

Horas 

Siga 25.

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

Código
S06025

Siga 26.

CUIDADO DE PESSOAS 

26. (SE ENTREVISTA = 5)  Na semana de___a___ (semana de referência), ___realizou tarefas de cuidados de moradores deste domicílio 
que eram crianças, idosos, enfermos ou pessoas com necessidades especiais, tais como: S06026 

1. Auxiliar nos cuidados pessoais (alimentar, vestir, pentear, dar remédios, dar banho, colocar para dormir) ?      
   S060261

3. Ler, jogar ou brincar?       S060263

2. Auxiliar em atividades educacionais? S060262

4. Monitorar ou fazer companhia dentro do domicílio?  S060264

5. Transportar ou acompanhar para escola, médico, exames, parque, praça, atividades sociais, culturais, 
esportivas ou religiosas? S060265

6. Outras tarefas de cuidados de moradores do domicílio? S060266

Siga 27.

 2.       Não 2.       Não 1.       Sim 1.       Sim

 2.       Não 2.       Não 1.       Sim 1.       Sim

 2.       Não 2.       Não 1.       Sim 1.       Sim

 2.       Não 2.       Não 1.       Sim 1.       Sim

 2.       Não 2.       Não 1.       Sim 1.       Sim

 2.       Não 2.       Não 1.       Sim 1.       Sim

27. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de ___ a ___ (semana de referência),___cuidou de parentes que não moravam neste domicílio e 
que precisavam de cuidados (crianças, idosos, enfermos ou pessoas com necessidades especiais)?  S06027

1.        Sim 2.        Não 

Siga 28.
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AFAZERES DOMÉSTICOS

28. (SE ENTREVISTA = 5)  Na semana de___a___ (semana de referência), ___ fez tarefas domésticas para o próprio domicílio, tais como: 
S06028 

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

3. Fazer pequenos reparos ou manutenção do domicílio, do automóvel, de eletrodomésticos ou outros 
equipamentos?      S060283

2. Cuidar da limpeza ou manutenção de roupas e sapatos? S060282

4. Limpar ou arrumar o domicílio, a garagem, o quintal ou o jardim?  S060284

5. Cuidar da organização do domicílio (pagar contas, contratar serviços, orientar empregados etc.)? S060285

6. Fazer compras ou pesquisar preços de bens para o domicílio? S060286
   

Siga 29.

 2.       Não 2.       Não 1.       Sim 1.       Sim

 2.       Não 2.       Não 1.       Sim 1.       Sim

 2.       Não 2.       Não 1.       Sim 1.       Sim

 2.       Não 2.       Não 1.       Sim 1.       Sim

 2.       Não 2.       Não 1.       Sim 1.       Sim

 2.       Não 2.       Não 1.       Sim 1.       Sim

S060281

7. Cuidar dos animais domésticos? S060287
     2.       Não 2.       Não 1.       Sim 1.       Sim

8. Outras tarefas domésticas? S060288
 2.       Não 2.       Não 1.       Sim 1.       Sim

29. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de ___ a ___ (semana de referência),___fez alguma tarefa doméstica em domicílio de parente?   
S06029

1.        Sim 2.        Não 

Se 26.1 = Sim ou 26.2 = Sim ou 26.3 = Sim ou 26.4 = Sim ou 26.5 = Sim ou 26.6 = Sim ou 27 = Sim ou 28.1 = Sim ou 28.2 = Sim ou 
28.3 = Sim ou 28.4 = Sim ou 28.5 = Sim ou 28.6 = Sim ou 28.7 = Sim ou 28.8 = Sim ou 29 = Sim, siga 30. Caso contrário, passe ao 31.

30. (SE ENTREVISTA = 5) Na semana de ___a___(semana de referência, ___ qual foi o total de horas que dedicou às atividades de 
cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos? S06030

Horas 

Encerre a entrevista.

CAMPO DE OBSERVAÇÕES
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