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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA E CULTURAL 
 
01. Qual sua idade em 31/12/2008?
(A) menos de 16 anos. 
(B) 16 a 18 anos. 

(C) 19 anos. 
(D) 20 anos. 

(E) maior de 21  anos. 
 

02. Quantos irmãos você tem?
(A) Nenhum. (B) Um (C) Dois (D) Três (E) Quatro ou mais

03. Você tem filho (ou enteado sob sua dependência)?
(A) Não. (B) Um  (C) Dois (D) Três (E) Quatro ou mais

04. COR DA PELE (auto-identificação)
(A) Branca 
(B) Preta 

(C) Parda/Mulato 
(D) Amarela (oriental) 

(E) Indígena

05. Incluindo você, quantas pessoas moram no seu domicílio? 
(A) Moro sozinho (a) 
(B) 2 pessoas 

(C) 3 a 5 pessoas  
(D) 6 a 8 pessoas 

(E) mais de 8 pessoas.

06. Principal ocupação do responsável pelo sustento da sua família?
(A) Profissional liberal. 
(B) Empresário  

(C) Empregado de Empresa 
Privada 

(D) Servidor Público  

(E) Proprietário Rural 
(F) Empregado 

Rural/Agricultor  

(G) Desempregado 
(H) Outro 
 

07. Qual é a escolaridade de sua mãe (ou da pessoa que exerceu/exerce o papel materno em sua criação)?
(A) Não tenho mãe ou alguém que exerceu/exerce o papel 

materno em minha criação. 
(B) Nenhuma escolaridade. 
(C) Antigo Primário (1ª a 4ª) – Incompleto. 
(D) Antigo Primário (1ª a 4ª) – Completo. 
(E) Antigo Ginásio (5ª a 8ª) – Incompleto. 

(F) Antigo Ginásio (5ª a 8ª) – Completo. 
(G) Antigo 2º grau (ensino médio) – Incompleto. 
(H) Antigo 2º grau (ensino médio) – Completo. 
(I) Superior – Incompleto. 
(J) Superior – Completo. 
(K) Pós-Graduação. 

08. Qual é a escolaridade de seu pai (ou da pessoa que exerceu/exerce o papel paterno em sua criação)?
(A) Não tenho pai ou alguém que exerceu/exerce o papel 

paterno em minha criação. 
(B) Nenhuma escolaridade. 
(C) Antigo Primário (1ª a 4ª) – Incompleto 
(D) Antigo Primário (1ª a 4ª) – Completo 
(E) Antigo Ginásio (5ª a 8ª) – Incompleto 

(F) Antigo Ginásio (5ª a 8ª) – Completo 
(G) Antigo 2º grau (ensino médio) – Incompleto 
(H) Antigo 2º grau (ensino médio) – Completo 
(I) Superior – Incompleto 
(J) Superior – Completo 
(K) Pós-graduação

09. Comparando a sua escolaridade à de cada uma das pessoas que moram no seu domicílio, qual é a posição que a sua 
escolaridade ocupa atualmente?
(A) a minha escolaridade é a maior do meu domicílio. 
(B) a minha escolaridade é a 2ª maior do meu domicílio. 

(C) a minha escolaridade é a 3ª maior do meu domicílio. 
(D) outra.

10. Com que freqüência você utiliza o microcomputador?
(A) Diariamente. 
(B) De 3 a 6 vezes por semana. 

(C) 1 ou 2 vezes por semana. 
(D) Esporadicamente. 

(E) Nunca (neste caso, passe para a 
questão 13).

11. Onde você utiliza o microcomputador com mais freqüência?
(A) Em casa. 
(B) No trabalho. 
(C) Em casa e no trabalho 

(D) Na minha instituição de ensino. 
(E) Em bibliotecas fora da minha instituição. 
(F) Em outros locais.

12. Como você aprendeu a operar o microcomputador?
(A) Sozinho(a), por tentativas. 
(B) Sozinho(a), com bibliografia especializada. 
(C) Com orientação, na minha instituição de ensino. 

(D) Com orientação, no meu local de trabalho. 
(E) Em cursos especializados.

 
13. Quantos computadores existem em sua residência?
(A) Nenhum. (B) Um (C) Dois (D) Três (E) Quatro ou mais

14. Quantas pessoas no seu domicílio/casa recebem algum tipo de renda (de trabalho, aposentadoria, pensão, benefício, 
bolsa etc.)?
(A) Só você. 
(B) Só uma pessoa que não seja você. 

(C) Uma outra pessoa e você. 
(D) Duas outras pessoas e  você. 

(E) Três outras pessoas, e você. 
 (H) Quatro ou mais pessoas. 
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15. Comparando a sua renda média mensal à renda de cada uma das pessoas que moram no seu domicílio, qual é a 
posição que o valor de sua renda ocupa?
(A) eu não tenho renda. 
(B) só eu possuo renda no meu domicílio. 
(C) a minha renda é a maior do meu domicílio. 

(D) a minha renda é a 2ª maior do meu domicílio. 
(E) a minha renda é a 3ª maior do meu domicílio. 

16. RENDA FAMILIAR MENSAL: Somando a renda bruta (de trabalho, aposentadoria, pensão, benefício, bolsa etc.) 
de todas as pessoas do seu domicílio, INCLUINDO VOCÊ, qual é o total aproximado por mês?
(A) Menos de R$ 465,00 
(B) De R$ 465,00 a R$ 930,00 

(C) De R$ 931,00 a R$ 1.860,00 
(D) De R$ 1.861,00 a R$ 2.790,00 

(E) De R$ 2.791,00 a R$ 4.650,00 
(G) acima de R$ 4.650,00

17. Quantos anos você levou para concluir o ensino fundamental (até a 8ª série)? 
Obs.: considere o número de anos em que esteve ou não cursando. 

(A) menos de 8. 
(B) 8 anos. 

(C) 9 anos 
(D) 10 anos 

(E) 11 anos 
(F) Mais de 11 anos

18. Em que tipo de escola você cursou o ensino fundamental (até a 8ª série)?
(A) Todo em escola pública. 
(B) Parte em escola pública e parte em escola particular com 

bolsa de estudos. 

(C) Parte em escola pública e parte em escola particular sem 
bolsa de estudos. 

(D) Somente em escola particular com bolsa de estudos. 
(E) Somente em escola particular sem bolsa de estudos.

19. Quantos anos você levou para cursar o ensino médio (2º grau)? 
Obs.: considere o número de anos em que esteve ou não cursando.

(A) menos de 3 anos 
(B) 3 anos 

(C) 4 anos 
(D) 5 anos 

(E) 6 anos 
(F) mais de 6 anos

20. Em que tipo de escola você cursou o ensino médio (2º grau)? 
(A) Todo em escola pública. 
(B) Parte em escola pública e parte em escola particular com 

bolsa de estudos. 

(C) Parte em escola pública e parte em escola particular sem 
bolsa de estudos. 

(D) Todo em escola particular com bolsa de estudos. 
(E) Todo em escola particular sem bolsa de estudos.

21. Em que modalidade de ensino você concluiu o Ensino Médio (2º grau)?
(A) Comum ou de educação geral, no ensino regular. 
(B) Técnico (profissionalizante), no ensino regular.  
(C) Magistério (curso normal ou formação de professores), no 

ensino regular. 

(D) EJA (Educação de Jovens e Adultos): 
Supletivo/Telecurso presencial 

(E) EJA (Educação de Jovens e Adultos): Sistema 
modular/Telecurso semi-presencial ou à distância.

22. Em que período você cursou o Ensino Médio (2º Grau)
(A) Diurno integral (manhã e tarde) 
(B) Diurno (só manhã ou só tarde) 

(C) Noturno 
(D) Maior parte diurno 

(E) Maior parte noturno.

23. Você já cursou integral ou parcialmente outro curso superior? 
(A) não. 
(B) sim, parcialmente em instituição pública 
(C) sim, parcialmente em instituição privada 

(D) sim, integralmente em instituição pública.  
(E) sim, integralmente em instituição privada.

24. Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso.
(A) Não trabalho e meus gastos são 

financiados pela família. 
(B) Trabalho e recebo ajuda da família. 

(C) Trabalho e me sustento. 
(D) Trabalho e contribuo com o 

sustento da família. 

(E) Trabalho e sou o principal 
responsável pelo sustento da família.

25. Que meio você mais utiliza para se manter atualizado sobre os acontecimentos do mundo contemporâneo?
(A) Jornais (B) Revistas (C) TV (D) Rádio (E) Internet

26. Quantos livros existem em sua casa?
(A) Nenhum. 
(B) De 1 a 5. 

(C) De 6 a 10. 
(D) De 11 a 25. 

(E) De 26 a 50. 
(F) De 51 a 100. 

(G) De 101 a 250 
(H) De 251 a 500 

 (I) Mais de 500

27. Quantos banheiros existem em sua casa?
(A) Nenhum (B) Um (C) Dois (D) Três (E) Quatro ou mais.

28. Quantos veículos (automotores: carros, motos, etc.) existem em sua casa?
(A) Nenhum (B) Um (C) Dois (D) Três (E) Quatro ou mais.

29. Quantas TVs em cores existem em sua casa?
(A) Nenhuma (B) Uma (C) Duas (D) Três (E) Quatro ou mais

30. Quantos aparelhos videocassetes e/ou DVD’s existem em sua casa?
(A) Nenhum (B) Um (C) Dois (D) Três (E) Quatro ou mais

 


