
Anexo 17.6 – Diagrama e Dicionário de Dados da Base Conjunto Amostra

Descrição Identificação Domínio

Código da Unidade da Federação - UF     

Código do município     

Código do distrito     

Código do subdistrito     

Código da região geográfica     Região Norte (UF = 11 a 17)

    Região Nordeste (UF = 21 a 29)  

    Região Sudeste (UF = 31 a 33 e 35)

    Região Sul (UF = 41 a 43)

    Região Centro-Oeste (UF = 50 a 53)

Código da mesorregião     

Código da microrregião     

Código da região metropolitana      

Código do setor censitário     

Código completo do setor censitário Sim

Código sequencial do endereço Sim

Código sequencial do domicílio coletivo Sim

Origem do questionário     PDA

    Internet

Situação do setor     Área urbanizada

    Área não urbanizada

    Área urbanizada isolada

    Área rural de extensão urbana

    Aglomerado rural (povoado)

    Aglomerado rural (núcleo)

    Aglomerado rural (outros)

    Área rural exclusive aglomerado rural

    Urbana

    Rural

Situação do domicílio 

Censo Demográfico 2010
Base: Conjunto Amostra

Tabela: Dados de domicílio (continua)



Descrição Identificação Domínio

Tipo do setor     Setor comum ou não especial

    Setor especial de aglomerado subnormal

    Setor especial de quartéis, bases militares, etc.

    Setor especial de alojamento, acampamentos, etc. 

    Setor especial de embarcações, barcos, navios, etc.

    Setor especial de aldeia indígena

    cadeias, etc.

    Setor especial de asilos, orfanatos, conventos, hospitais, etc.

    Setor especial de projetos de assentamentos rurais

Espécie de unidade visitada     Domicílio particular pemanente ocupado 

    Domicílio particular permanente ocupado sem entrevista realizada 

    Domicílio particular permanente de uso ocasional 

    Domicílio particular permanente vago  

    Domicílio particular improvisado ocupado 

    Domicílio coletivo com morador

    Domicílio coletivo sem morador

    Estabelecimento agropecuário

    Estabelecimento de ensino

    Estabelecimento de saúde

    Estabelecimentos de outras finalidades

    Edificação em construção 

Tipo de espécie     Casa

    Casa de vila ou em condomínio

    Apartamento

    Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco

    Oca ou maloca 

    Tenda ou barraca

    Dentro de estabelecimento

    Outro (vagão, trailer, gruta, etc.)

    Asilo, orfanato e similares  com morador

    Hotel, pensão e similares com morador

    Alojamento de trabalhadores com morador

    Penitenciária, presídio ou casa de detenção com morador

    Outro com morador

    Asilo, orfanato e similares  sem morador 

    Hotel, pensão e similares sem morador

    Alojamento de trabalhadores sem morador

    Penitenciária, presídio ou casa de detenção sem morador

    Outro  sem morador 

Alteração de espécies     Vago para ocupado

    Fechado para ocupado

    Uso ocasional para ocupado

    Fechado para vago

    Fechado para uso ocasional

    Outra

Data da entrevista     

Hora da entrevista     

Tempo total de entrevista em minutos     

Este domicílio é:     Próprio de algum morador - já pago

    Próprio de algum morador - ainda pagando

    Alugado

    Cedido por empregador

    Cedido de outra forma

    Outra condição

    Branco

Censo Demográfico 2010
Base: Conjunto Amostra

Tabela: Dados de domicílio (continuação)



Descrição Identificação Domínio

Valor do aluguel  (branco; 1 a 999999)                 

Aluguel em nº de salários mínimos  (pode ter valor branco)  
O material predominante nas paredes externas é: Alvenaria com revestimento

Alvenaria sem revestimento

Madeira apropriada para construção (aparelhada)

Taipa revestida

Taipa não revestida

Madeira aproveitada

Palha

Outro material

Sem parede

Branco

Quantos cômodos existem neste domicílio?  (branco; 1 a 99)

Densidade de moradores por cômodo  (pode ter valor branco) 
Quantos cômodos servem de dormitório para os moradores?  
(branco; 1 a 99)

Densidade de moradores por dormitório  (pode ter valor branco) 

Zero banheiro

Um banheiro

Dois banheiros

Três banheiros

Quatro banheiros

Cinco banheiros

Seis banheiros

Sete banheiros

Oito banheiros

Nove ou mais banheiros

Branco

Sim

Não

Branco

O esgoto do banheiro ou sanitário é lançado (jogado) em: Rede geral de esgoto ou pluvial

Fossa séptica

Fossa rudimentar

Vala

Rio, lago ou mar

Outro 

Branco

A forma de abastecimento de água utilizada neste domicílio é: Rede geral de distribuição

Poço ou nascente na propriedade

Poço ou nascente fora da propriedade

Carro-pipa

Água da chuva armazenada em cisterna

Água da chuva armazenada de outra forma

Rios, açudes, lagos e igarapés

Outra 

Poço ou nascente na aldeia

Poço ou nascente fora da aldeia

Branco

Censo Demográfico 2010
Base: Conjunto Amostra

Tabela: Dados de domicílio

Utiliza sanitário ou buraco para dejeções, inclusive os localizados 
no terreno ou na propriedade?

Quantos banheiros de uso exclusivo dos moradores existem neste 
domicílio?  

(continuação)



Descrição Identificação Domínio

Neste domicílio existe água canalizada (encanada)?     Sim, em pelo menos um cômodo

    Sim, só na propriedade ou terreno

    Não

    Branco

O lixo deste domicílio é:     Coletado diretamente por serviço de limpeza

    Colocado em caçamba de serviço de limpeza

    Queimado (na propriedade)

    Enterrado (na propriedade)

    Jogado em terreno baldio ou logradouro

    Jogado em rio, lago ou mar

    Tem outro destino

    Branco

Existe energia elétrica no domicílio?     Sim, de companhia distribuidora

    Sim, de outras fontes

    Não existe energia elétrica

    Branco

Existe medidor ou relógio no domicílio?     Sim, de uso exclusivo

    Sim, de uso comum 

    Não tem medidor ou relógio

    Branco

    Sim

    Não

    Branco

Neste domicílio existe televisão?     Sim

    Não

    Branco

Neste domicílio existe máquina de lavar roupa?     Sim

    Não

    Branco

Neste domicílio existe geladeira?     Sim

    Não

    Branco

Neste domicílio existe telefone celular?     Sim

    Não

    Branco

Neste domicílio existe telefone fixo?     Sim

    Não

    Branco

Neste domicílio existe microcomputador?     Sim

    Não

    Branco

Neste domicílio existe microcomputador com acesso à internet?     Sim

    Não

    Branco

Neste domicílio existe motocicleta?     Sim

    Não

    Branco
Neste domicílio existe automóvel para uso particular?     Sim

    Não

    Branco

    Sim

    Não

    Branco

Alguma pessoa que morava com você(s) estava morando em outro 
país em 31 de julho de 2010?

Censo Demográfico 2010
Base: Conjunto Amostra

Tabela: Dados de domicílio

Neste domicílio existe rádio (inclusive integrado a outro tipo de 
aparelho)?

(continuação)



Descrição Identificação Domínio

Quantas pessoas moravam neste domicílio em 31 de julho de 
2010? (1 a 98) 

    

A responsabilidade pelo domicílio é de:     Apenas um morador

    Mais de um morador

    Ignorado

    Branco

    Sim

    Não

    Branco
Número de lote da amostra - NIM     
Peso     
Área de ponderação     
Situação de pareamento do domicílio     
Número de lote da amostra - CANCEIS e Codificação     

Censo Demográfico 2010
Base: Conjunto Amostra

Tabela: Dados de domicílio

De agosto de 2009 a julho de 2010, faleceu alguma pessoa que 
morava com você(s)?

(conclusão)

Descrição Identificação Domínio

Código da Unidade da Federação (UF)     

Código do município     

Código do distrito     

Código do subdistrito     

Código da região geográfica     Região Norte (UF = 11 a 17)

    Região Nordeste (UF = 21 a 29)  

    Região Sudeste (UF = 31 a 33 e 35)

    Região Sul (UF = 41 a 43)

    Região Centro-Oeste (UF = 50 a 53)

Código da mesorregião    

Código da microrregião    

Código da região metropolitana     

Código do setor censitário    

Código completo do setor censitário Sim
Código sequencial do endereço Sim
Código sequencial do domicílio coletivo Sim
Número de ordem do emigrante Sim
Origem do questionário     PDA

    Internet

Situação do setor     Área urbanizada

    Área não urbanizada

    Área urbanizada isolada

    Área rural de extensão urbana

    Aglomerado rural (povoado)

    Aglomerado rural (núcleo)

    Aglomerado rural (outros)

    Área rural exclusive aglomerado rural

Situação do domicílio     Urbana

    Rural

Tipo do setor     Setor comum ou não especial

    Setor especial de aglomerado subnormal

    Setor especial de quartéis, bases militares, etc.

    Setor especial de alojamento, acampamentos, etc. 

    Setor especial de embarcações, barcos, navios, etc.

    Setor especial de aldeia indígena

    Setor especial de penitenciárias, colônias penais, presídios, 
cadeias, etc.

    Setor especial de asilos, orfanatos, conventos, hospitais, etc.

    Setor especial de projetos de assentamentos rurais

Censo Demográfico 2010
Base: Conjunto Amostra

Tabela: Dados de Emigração de Pessoas (continua)



Descrição Identificação Domínio

Nome do emigrante  (alfabético)     

Sexo do emigrante     Masculino

    Feminino

    Ignorado

    Branco

Ano de nascimento do emigrante  (branco; 1869 a 2010; 9999 = 
ignorado)

    

Idade do emigrante (branco; 999 = ignorado)     

Ano da última partida do emigrante  (branco; 1869 a 2010; 9999 
= ignorado)

    

Idade do emigrante no momento da partida (branco; 999 = 
ignorado) 

    

País de residência em 31 de julho de 2010 - texto  (branco; texto)     

País de residência em 31 de julho de 2010 - código  (branco; 
banco de códigos; 8000998 = ignorado)  

    

Número de lote da amostra - NIM     

Peso     

Área de ponderação     

Número de lote da amostra - CANCEIS e Codificação     

Censo Demográfico 2010
Base: Conjunto Amostra

Tabela: Dados de Emigração de Pessoas



Descrição Identificação Domínio

Código da Unidade da Federação - UF     

Código do município     

Código do distrito     

Código do subdistrito     

Código da região geográfica     Região Norte (UF = 11 a 17)

    Região Nordeste (UF = 21 a 29)  

    Região Sudeste (UF = 31 a 33 e 35)

    Região Sul (UF = 41 a 43)

    Região Centro-Oeste (UF = 50 a 53)

Código da mesorregião     

Código da microrregião     

Código da região metropolitana      

Código do setor censitário     

Código completo do setor censitário Sim

Código sequencial do endereço Sim

Código sequencial do domicílio coletivo Sim

Número de ordem da pessoa falecida Sim

Origem do questionário     PDA

    Internet

Situação do setor     Área urbanizada

    Área não urbanizada

    Área urbanizada isolada

    Área rural de extensão urbana

    Aglomerado rural (povoado)

    Aglomerado rural (núcleo)

    Aglomerado rural (outros)

    Área rural exclusive aglomerado rural

    Urbana

    Rural

Situação do domicílio 

Censo Demográfico 2010
Base: Conjunto Amostra

Tabela: Dados de Mortalidade de Pessoas (continua)



Descrição Identificação Domínio

Tipo do setor     Setor comum ou não especial

    Setor especial de aglomerado subnormal

    Setor especial de quartéis, bases militares, etc.

    Setor especial de alojamento, acampamentos, etc. 

    Setor especial de embarcações, barcos, navios, etc.

    Setor especial de aldeia indígena

    Setor especial de penitenciárias, colônias penais, presídios, 
cadeias, etc.

    Setor especial de asilos, orfanatos, conventos, hospitais, etc.

    Setor especial de projetos de assentamentos rurais

Nome da pessoa falecida (alfabético)     

Mês e ano de falecimento     Agosto de 2009

    Setembro de 2009

    Outubro de 2009

    Novembro de 2009

    Dezembro de 2009

    Janeiro de 2010

    Fevereiro de 2010

    Março de 2010

    Abril de 2010

    Maio de 2010

    Junho de 2010

    Julho de 2010

    Ignorado

    Branco

Sexo da pessoa falecida     Masculino

    Feminino

    Ignorado

    Branco

Idade ao falecer, em anos (branco; 1 a 140; 999 = ignorado)     

Idade ao falecer, em meses (branco; 0 a 11; 99 = ignorado)     

Número de lote da amostra - NIM     

Peso     

Área de ponderação     

Número de lote da amostra - CANCEIS e Codificação     

Censo Demográfico 2010
Base: Conjunto Amostra

Tabela: Dados de Mortalidade de Pessoas (conclusão)



Descrição Identificação Domínio

Código da Unidade da Federação - UF     

Código do município     

Código do distrito     

Código do subdistrito     

Código da região geográfica     Região Norte (UF = 11 a 17)

    Região Nordeste (UF = 21 a 29)  

    Região Sudeste (UF = 31 a 33 e 35)

    Região Sul (UF = 41 a 43)

    Região Centro-Oeste (UF = 50 a 53)

Código da mesorregião     

Código da microrregião     

Código da região metropolitana      

Código do setor censitário     

Código completo do setor censitário Sim

Código sequencial do endereço Sim

Código sequencial do domicílio coletivo Sim

Número de ordem da pessoa (1 a 98)  Sim

Origem do questionário     Computador de mão

    Internet

Censo Demográfico 2010
Base: Conjunto Amostra

Tabela: Dados Gerais de Pessoas (continua)



Descrição Identificação Domínio

Situação do setor     Área urbanizada

    Área não urbanizada

    Área urbanizada isolada

    Área rural de extensão urbana

    Aglomerado rural (povoado)

    Aglomerado rural (núcleo)

    Aglomerado rural (outros)

    Área rural exclusive aglomerado rural

Situação do domicílio     Urbana
    Rural

Tipo do setor     Setor comum ou não especial

    Setor especial de aglomerado subnormal

    Setor especial de quartéis, bases militares, etc.

    Setor especial de alojamento, acampamentos, etc. 

    Setor especial de embarcações, barcos, navios, etc.

    Setor especial de aldeia indígena

    cadeias, etc.

    Setor especial de asilos, orfanatos, conventos, hospitais, etc.

    Setor especial de projetos de assentamentos rurais

Nome do morador (alfabético)     
    Pessoa responsável pelo domicílio 

    Cônjuge ou companheiro(a) de sexo diferente

    Cônjuge ou companheiro(a) do mesmo sexo

    Filho(a) do responsável e do cônjuge

    Filho(a) somente do responsável

    Enteado(a)

    Genro ou nora

    Pai, mãe, padrasto ou madrasta

    Sogro(a)

    Neto(a)

    Bisneto(a)

    Irmão ou irmã

    Avô ou avó

    Outro parente

    Agregado(a)

    Convivente

    Pensionista

    Empregado(a) doméstico(a)

    Parente do(a) empregado(a)  doméstico(a) 

    Individual em domicílio coletivo

Ordem lógica da pessoa     

Identificação de famílias     

Sexo         Masculino
    Feminino

Qual é o mês do seu nascimento? (branco; 1 a 12)     

Qual é o ano do seu nascimento? (branco; 1869 a 2010)     

Qual era a sua idade em 31 de julho de 2010? (1 ano ou mais -     

Qual era a sua idade em 31 de julho de 2010? (menos de 1 ano -     

Variável auxiliar da idade calculada  (1 a 140; 900 a 911)     

Forma de declaração da idade     Data de nascimento

    Idade declarada

Variável auxiliar da idade calculada em anos (0 a 140)     

Variável auxiliar da idade calculada em meses para as pessoas     

Tem mãe viva?        Sim e mora neste domicílio

    Sim e mora em outro domicílio

    Não

    Não sabe

    Ignorado

Qual é a relação de parentesco ou de convivência com a pessoa 
responsável pelo domicílio?

Censo Demográfico 2010
Base: Conjunto Amostra

Tabela: Dados Gerais de Pessoas
(continuação)



Descrição Identificação Domínio

Número de ordem da mãe da pessoa (branco; 1 a 98; 99 = 
ignorado)

    

A sua cor ou raça é:     Branca

    Preta

    Amarela

    Parda

    Indígena

    Ignorado

Você se considera indígena?     Sim

    Não

    Ignorado

    Branco

Qual é a sua etnia ou o povo a que pertence? - texto  (branco;     

Qual é a sua etnia ou o povo a que pertence? - código  (branco; 
banco de códigos; 88888888 = ignorado) 

    

Fala língua indígena no domicílio?     Sim

    Não

    Ignorado

    Branco

Texto da língua indígena 1 (branco; texto)     

Código da língua indígena 1  (branco; banco de códigos; 
88888888 = ignorado) 

    

Texto da língua indígena 2 (branco; texto)     

Código da língua indígena 2 (branco; banco de códigos)      

Fala português no domicílio?     Sim

    Não

    Ignorado

    Branco

Qual é a sua religião ou culto? -  texto       

Qual é a sua religião ou culto? -  código (banco de códigos; 999 = 
ignorado)

    

Tem registro de nascimento?     Do cartório

    Declaração de nascido vivo (DNV) do hospital ou da maternidade

    Registro administrativo de nascimento indígena (RANI)

    Não tem

    Não sabe

    Ignorado

    Branco

Tem dificuldade permanente de enxergar?     Sim, não consegue de modo algum

    Sim, grande dificuldade

    Sim, alguma dificuldade

    Não, nenhuma dificuldade

    Ignorado

Tem dificuldade permanente de ouvir?     Sim, não consegue de modo algum

    Sim, grande dificuldade

    Sim, alguma dificuldade

    Não, nenhuma dificuldade

    Ignorado

Tem dificuldade permanente de caminhar ou subir degraus?     Sim, não consegue de modo algum

    Sim, grande dificuldade

    Sim, alguma dificuldade

    Não, nenhuma dificuldade

    Ignorado

Censo Demográfico 2010
Base: Conjunto Amostra

Tabela: Dados Gerais de Pessoas (continuação)



Descrição Identificação Domínio

    Sim 

    Não

    Ignorado

Nasceu neste município?     Sim e sempre morou

    Sim, mas morou em outro município ou país estrangeiro

    Não

Nasceu nesta Unidades da Federação (estado)?     Sim, e sempre morou

    Sim, mas morou em outra UF ou país estrangeiro

    Não

    Branco

Qual é a sua nacionalidade?     Brasileiro nato

    Naturalizado brasileiro

    Estrangeiro

    Branco

Em que ano fixou residência no Brasil? (branco; 1869 a 2010)     

Qual é a UF (estado) ou país estrangeiro de nascimento?     UF

    País estrangeiro

    Branco

Qual é a Unidades da Federação (estado) de nascimento? - texto 
(branco; texto) 

    

Qual é a Unidades da Federação (estado) de nascimento? - código  
(branco; banco de códigos; 8888888 = ignorado) 

    

Qual é o país estrangeiro de nascimento - texto  (branco; texto)     

Qual é o país estrangeiro de nascimento - código  (branco; banco 
de códigos; 8000998 = ignorado)

    

Há quanto tempo mora sem interrupção nesta UF (estado)? 
(branco; 0 a 140)

    

Há quanto tempo mora sem interrupção neste município?
(branco; 0 a 140)

    

    UF/ Município

    País estrangeiro 

    Branco

Em que UF (estado) morava antes de mudar-se para este 
município? (nome da UF) (branco; texto)

    

Em que UF (estado) morava antes de mudar-se para este 
município? (código da UF) (branco; banco de códigos; 8888888 = 
ignorado)

    

Em que município morava antes de mudar-se para este município? 
(texto do município) (branco; texto)

    

Em que município morava antes de mudar-se para este município?  
(código)  (branco; banco de códigos; 8888888 = ignorado)

    

Em que país estrangeiro morava antes de mudar-se para este 
município? (texto do país estrangeiro) (branco; texto)

    

Em que país estrangeiro morava antes de mudar-se para este 
município? (código)  (branco; banco de códigos; 8000998 = 
ignorado)

    

Em que UF (estado) e município ou país estrangeiro morava em 31     UF/ Município

    País estrangeiro 

    Branco

Em que UF (estado) morava em 31 de julho de 2005? (nome da 
UF) (branco; texto)

    

Em que UF (estado) morava em 31 de julho de 2005? (código da 
UF) (branco; banco de códigos; 8888888 = ignorado)

    

Em que município morava em 31 de julho de 2005? (texto do 
município) (branco; texto)

    

Em que Unidades da Federação (estado) e município ou país 
estrangeiro morava antes de mudar-se para este município?

Tem alguma deficiência mental / intelectual permanente que limite 
as suas atividades habituais?

Censo Demográfico 2010
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Tabela: Dados Gerais de Pessoas (continuação)



Descrição Identificação Domínio

Em que município morava em 31 de julho de 2005? (código) 
(branco; banco de códigos; 8888888 = ignorado)

    

Em que país estrangeiro morava em 31 de julho de 2005? (texto 
do país estrangeiro) (branco; texto)

    

Em que país estrangeiro morava em 31 de julho de 2005? (código) 
(branco; banco de códigos; 8000998 = ignorado)

    

Sabe ler e escrever?     Sim

    Não

    Branco

Frequenta escola ou creche?     Sim, pública 

    Sim, particular

    Não, já frequentou

    Não, nunca frequentou

Qual é o curso que frequenta?     Creche

    Pré-escolar (maternal e jardim da infância)

    Classe de alfabetização - CA

    Alfabetização de jovens e adultos

    Regular do ensino fundamental

    Educação de jovens e adultos - EJA  ou supletivo do ensino 
fundamental

    Regular do ensino médio

    Educação de jovens e adultos - EJA - ou supletivo do ensino
médio

    Superior de graduação

    Especialização de nível superior ( mínimo de 360 horas )

    Mestrado

    Doutorado

    Branco

Qual é a série / ano que frequenta?                   Primeiro ano         

    Primeira série / Segundo ano

    Segunda série / Terceiro ano

    Terceira série / Quarto ano

    Quarta série / Quinto ano

    Quinta série / Sexto ano

    Sexta série / Sétimo ano

    Sétima série / Oitavo ano

    Oitava série / Nono ano

    Não seriado  

    Branco

Qual é a série que frequenta?     Primeira série

    Segunda série 

    Terceira série 

    Quarta série

    Não seriado

    Branco

Já concluiu outro curso superior de graduação?     Sim

    Não

    Branco

Censo Demográfico 2010
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Tabela: Dados Gerais de Pessoas (continuação)



Descrição Identificação Domínio

Qual foi o curso de nível mais elevado que frequentou?     Creche, pré-escolar (maternal e jardim de infância), classe de 
alfabetização - CA

    Alfabetização de jovens e adultos

    Antigo primário (elementar)

    Antigo ginásio (médio 1º ciclo)
    Ensino fundamental ou 1º grau (da 1ª à 3ª série/ do 1º ao 4º ano)
    Ensino fundamental ou 1º grau (4ª série/ 5º ano)
    Ensino fundamental ou 1º grau (da 5ª à 8ª série/ 6º ao 9º ano)
    Supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau
    Antigo científico, clássico, etc. (médio 2º ciclo)
    Regular ou supletivo do ensino médio ou do 2º grau
    Superior de graduação

    Especialização de nível superior (mínimo de 360 horas)

    Mestrado

    Doutorado

    Branco

Concluiu este curso?     Sim
    Não
    Branco
    Superior de graduação
    Mestrado
    Doutorado
    Branco

Nível de instrução         Sem instrução e fundamental incompleto 

    Fundamental completo e médio incompleto 

    Médio completo e superior incompleto 

    Superior completo 

    Não determinado 

    Branco

Qual é a espécie do curso mais elevado que concluiu? Superior de 
graduação - texto (branco; texto)  

    

Qual é a espécie do curso mais elevado que concluiu? Superior de 
graduação - código  (branco; banco de códigos) 

    

Qual é a espécie do curso mais elevado que concluiu? Mestrado - 
texto (branco; texto) 

    

Qual é a espécie do curso mais elevado que concluiu? Mestrado - 
código (branco; banco de códigos) 

    

Qual é a espécie do curso mais elevado que concluiu? Doutorado - 
texto (branco; texto) 

    

Qual é a espécie do curso mais elevado que concluiu? Doutorado - 
código (branco; banco de códigos)

    

    Neste município

    Em outro município

    Em país estrangeiro

    Branco

Em que UF frequenta escola (ou creche)? (nome da UF) (branco; 
texto)

    

Em que UF frequenta escola (ou creche)? (código da UF) (branco; 
banco de códigos; 8888888 = ignorado)

    

Em que município frequenta escola (ou creche)?  (texto do 
município) (branco; texto) 

    

Em que município frequenta escola (ou creche)?  (código do 
município) (branco; banco de códigos; 8888888 = ignorado) 

    

Em que país estrangeiro frequenta escola (ou creche)?  (texto do 
país estrangeiro) (branco; texto) 

    

Em que país estrangeiro frequenta escola (ou creche)?  (código país
estrangeiro) (branco; banco de códigos; 8000998 = ignorado) 

    

Vive em companhia de cônjuge ou companheiro(a)?     Sim
    Não, mas viveu
    Não, nunca viveu 
    Branco

Censo Demográfico 2010
Base: Conjunto Amostra

Tabela: Dados Gerais de Pessoas

Qual é a espécie do curso mais elevado que concluiu?

Em que município e Unidade da Federação ou país estrangeiro 
frequenta escola (ou creche)?

(continuação)



Descrição Identificação Domínio

Número de ordem do cônjuge ou companheiro(a)  (branco; 1 a 98; 
99 = ignorado)  

    

Qual é a natureza da união?                   Casamento civil e religioso

    Só casamento civil

    Só casamento religioso

    União consensual

    Branco

Qual é o estado civil?     Casado(a)

    Desquitado(a) ou separado(a) judicialmente 

    Divorciado(a)

    Viúvo(a)

    Solteiro(a)

    Branco

    Sim

    Não

    Branco

    Sim

    Não

    Branco

    Sim

    Não

    Branco

    Sim

    Não

    Branco

Quantos trabalhos tinha?     Um

    Dois ou mais

    Branco

Qual era a ocupação que exercia no trabalho que tinha? - texto 
(branco; texto)

    

Qual era a ocupação que exercia no trabalho que tinha? - código 
2010  (branco; banco de códigos de 2010)

    

Qual era a ocupação que exercia no trabalho que tinha? - código 
2000  (branco; banco de códigos de 2000)

    

Qual era a atividade principal do empreendimento (negócio, firma, 
etc.) em que tinha esse trabalho? - texto (branco; texto)

    

Qual era a atividade principal do empreendimento em que tinha 
esse trabalho? - código 2010  (branco; banco de códigos de 2010)

    

Qual era a atividade principal do empreendimento em que tinha 
esse trabalho? - código 2000  (branco; banco de códigos de 2000)

    

Nesse trabalho era:     Empregado com carteira de trabalho assinada 

    Militar do exército, marinha, aeronáutica, polícia militar ou corpo de
bombeiros

    Empregado pelo regime jurídico dos funcionários públicos

    Empregado sem carteira de trabalho assinada

    Conta própria

    Empregador

    Não remunerado

    Branco

Na semana de 25 a 31/7/10, tinha algum trabalho remunerado do 
qual estava temporariamente afastado(a)?

Na semana de 25 a 31/7/10, durante pelo menos 1 hora, ajudou 
sem qualquer pagam. no trabalho remun. de morador do domicílio?

Na semana de 25 a 31/7/10, durante pelo menos 1 hora, trabalhou 
na plantação, criação de animais ou pesca, somente para 
alimentação dos moradores do domicílio?

Censo Demográfico 2010
Base: Conjunto Amostra

Tabela: Dados Gerais de Pessoas

Na semana de 25 a 31/7/10, durante pelo menos 1 hora, trabalhou 
ganhando em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios?

(continuação)



Descrição Identificação Domínio

Quantas pessoas empregava nesse trabalho?     1 a 5 pessoas 

    6 ou mais pessoas

    Branco

    Sim, no trabalho principal

    Sim, em outro trabalho

    Não

    Branco

    Não tem

    Em dinheiro, produtos ou mercadorias

    Somente em benefícios

    Branco

Valor do rendimento bruto (ou da retirada) mensal no trabalho 
principal (branco; 1 a 999999)

    

Rendimento no trabalho principal  (pode ter valor branco)     

Rendimento no trabalho principal em nº de salários mínimos (pode 

ter valor branco) 

    

    Não tem

    Em dinheiro, produtos ou mercadorias

    Somente em benefícios

    Branco

Valor do rendimento bruto (ou a retirada) mensal nos demais 
trabalhos (branco; 1 a 999999)

    

Rendimento nos demais trabalhos (pode ter valor branco)     

Rendimento nos demais trabalhos em nº de salários mínimos (pode 

ter valor branco) 

    

Rendimento em todos os trabalhos (pode ter valor branco)     

Rendimento em todos os trabalhos em nº de salários mínimos 

(pode ter valor branco) 

    

Rendimento mensal total em julho de 2010 (branco; 0; 1 a 
999999)

    

Rendimento mensal total em nº de salários mínimos em julho de 

2010 (branco; 0 a 9999,99)

    

Rendimento domiciliar (domicílio particular) em julho de 2010 
(branco; 0; 1 a 999999) 

    

Rendimento domiciliar (domicílio particular) em nº de salários 

mínimos em julho de 2010 (branco; 0 a 9999,99) 

    

Rendimento domiciliar (domicílio particular) per capita  em julho de 
2010 (branco; 0 a 999999,99) 

    

Rendimento domiciliar (domicílio particular) per capita  em nº de 

salários mínimos em julho de 2010 (branco; 0 a 9999,99) 

    

No trabalho principal, quantas horas trabalhava habitualmente por 
semana? (branco; 1 a 140)

    

    Sim

    Não

    Branco

    Sim

    Não

    Branco

    Sim

    Não

    Branco

Em julho de 2010, tinha rendimento mensal habitual de 
aposentadoria ou pensão de inst. de prev. oficial (federal, estadual, 
ou municipal)?

Se tivesse conseguido trabalho, estaria disponível para assumi-lo 
na semana de 25 a 31 de julho de 2010?

Censo Demográfico 2010
Base: Conjunto Amostra

Tabela: Dados Gerais de Pessoas

No trabalho principal, qual era o rendimento bruto (ou a retirada) 
mensal que ganhava habitualmente em julho de 2010? 

Nos demais trabalhos, qual era o rendimento bruto (ou a retirada) 
mensal que ganhava habitualmente em julho de 2010?

Era contribuinte de instituto de previdência oficial em algum 
trabalho que tinha na semana de 25 a 31 de julho de 2010? 

No período de 2 a 31 de julho de 2010, tomou alguma providência,
de fato, para conseguir  trabalho?

(continuação)



Descrição Identificação Domínio

Qual é o mês de nascimento do(a) último(a) filho(a) tido(a) 
nascido(a) vivo(a) até 31 de julho de 2010?   (branco; 1 a 12)

    

Qual é o ano de nascimento do(a) último(a) filho(a) tido(a) 
nascido(a) vivo(a) até 31 de julho de 2010?  (branco; 1879 a 

    

Idade do(a) último(a) filho(a) tido(a) nascido(a) vivo(a) até 31 de 
julho de 2010? (branco; 0 a 130)

    

Variável auxiliar da idade do último filho tido nascido vivo (branco; 
0 a 130)

    

Total de filhos tidos no período de referência de 12 meses 
anteriores a 31/7/2010 (pode ter valor em branco) 

    

Este(a) filho(a) estava vivo(a) em 31 de julho de 2010?     Sim

    Não

    Não sabe 

    Branco

Qual foi o mês e o ano que este(a) filho(a) faleceu?       Sabe o mês e ano ou somente o ano

    Não sabe

    Branco

Qual foi o mês que este(a) filho(a) faleceu? (branco; 1 a 12; 99 = 
ignorado)

    

Qual foi o ano que este(a) filho(a) faleceu? (branco; 1879 a 2010; 
9999 = ignorado)

    

    Teve filho nascido morto

    Não teve filho nascido morto

    Não sabe

    Branco

Quantos filhos nascidos mortos teve até 31 de julho de 2010? 
(homens) (branco; 0 a 31)

    

Quantos filhas nascidas mortas teve até 31 de julho de 2010? 
(mulheres) (branco; 0 a 31)

    

Quantos filhos e filhas nascidos mortos teve até 31 de julho de 
2010? (total) (branco; 0 a 31)

    

Variável auxiliar de total de filhos tidos (nascidos vivos e nascidos 
mortos) (branco)

    

Assinale quem prestou as informações desta pessoa     A própria pessoa 

    Outro morador

    Não morador

    Ignorado

    Branco

Número de ordem do informante (outro morador)  (branco; 1 a 98; 
99 = ignorado)

    

Faixa em salário mínimo     1,00 a 255,00

    256,00 a 510,00

    511,00 a 1020,00

    1021,00 a 1530,00

    1531,00 a 2550,00

    2551,00 a 5100,00

    5101,00 a 10200,00

    10201,00 ou mais

    Branco

Número de lote da amostra - NIM     

Peso     

Área de ponderação     

Situação de pareamento da pessoa (morador ou morto)     Está em ambas e NÃO é IN nem OUT (V9014 = 1)  

    Está em ambas E é in-mover (V9014 = 2 ou 3)

    Está em ambas E é out-mover (V9014 = 4)

    Só está na PA e NÃO é IN nem OUT (V9014 = 1)

    Só está na PA E é in-mover (V9014 = 2 ou 3)

    Só está na PA E é out-mover (V9014 = 4)

    Só está no Censo

Número de lote da amostra - CANCEIS e Codificação     

Censo Demográfico 2010
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Quantos filhos e filhas nascidos mortos teve até 31 de julho de 
2010? 

(conclusão)


