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QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 
 

1-Quantas pessoas moram com você? (incluindo filhos, irmãos, parentes e amigos 
(Marque apenas uma resposta) 
 
(A) Moro sozinho 
(B) Uma a três 
(C) Quatro a sete 
(D) Oito a dez 
(E) Mais de dez 
 
 
2- A casa onde você mora é?  
(Marque apenas uma resposta)  
 
(A) Própria  
(B) Alugada 
(C) Cedida 
 
3- Sua casa está localizada em?  
(Marque apenas uma resposta) 
 
(A) Zona rural.  
(B) Zona urbana  
(C) Comunidade indígena. 
(D) Comunidade quilombola 
 
4. Qual é o nível de escolaridade do seu pai? (Marque apenas uma resposta) 
 
(A) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário) 
(B) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio) 
(C) Ensino Médio (antigo 2º grau) 
(D) Ensino Superior 
(E) Especialização 
(F) Não estudou 
(G) Não sei 
 
5. Qual é o nível de escolaridade da sua mãe? (Marque apenas uma resposta) 
 
(A) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário) 
(B) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio) 
(C) Ensino Médio (antigo 2º grau) 
(D) Ensino Superior 
(E) Especialização 
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(F) Não estudou 
(G) Não sei 
 
 
6. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, 
aproximadamente, a renda familiar mensal? (Marque apenas uma resposta) 
 
(A) Nenhuma renda. 
(B) Até 1 salário mínimo  
(C) De 1 a 3 salários mínimos  
(D) De 3 a 6 salários mínimos  
(E) De 6 a 9 salários mínimos  
(F) De 9 a 12 salários mínimos  
(G) De 12 a 15 salários mínimos  
(H) Mais de 15 salários mínimos  
 
 
7-Qual a sua renda mensal, aproximadamente? (Marque apenas uma resposta) 
 
(A) Nenhuma renda. 
(B) Até 1 salário mínimo  
(C) De 1 a 3 salários mínimos  
(D) De 3 a 6 salários mínimos  
(E) De 6 a 9 salários mínimos  
(F) De 9 a 12 salários mínimos  
(G) De 12 a 15 salários mínimos  
(H) Mais de 15 salários mínimos  
 
8. Você trabalha ou já trabalhou? (Marque apenas uma resposta) 
 
(A) Sim 
(B) Não  
 
9. Em que você trabalha atualmente? (Marque apenas uma resposta) 
 
(A) Na agricultura, no campo, na fazenda ou na pesca. 
(B) Na indústria. 
(C) Na construção civil. 
(D) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços. 
(E) Como funcionário(a) do governo federal, estadual ou municipal. 
(F) Como profissional liberal, professora ou técnica de nível superior. 
(G) Trabalho fora de casa em atividades informais (pintor, eletricista, encanador, 
feirante, ambulante, guardador/a de carros, catador/a de lixo). 
(H) Trabalho em minha casa informalmente (costura, aulas particulares, cozinha, 
artesanato, carpintaria etc.). 
(I) Faço trabalho doméstico em casa de outras pessoas (cozinheiro/a, 
mordomo/governanta, jardineiro, babá, lavadeira, faxineiro/a, acompanhante de 
idosos/as etc.). 
(J) No lar (sem remuneração). 
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(K) Outro. 
(L) Não trabalho 
 
 
10. Indique o grau de importância de cada um dos motivos abaixo na sua decisão de 
trabalhar: (Atenção: 0 indica nenhuma importância e 5 maior importância).  
 
Ajudar nas despesas com a casa                                                    (0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5) 
Sustentar minha família (esposo/a, filhos/as etc.)                           (0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5) 
Ser independente (ganhar meu próprio dinheiro)                            (0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5) 
Adquirir experiência                                                                         (0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5) 
Custear/ pagar meus estudos                                                          (0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5) 
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