
Quesitos dos questionários de reentrevista – PP2 
 
A.01(Amostra) e B.01(Básico) – Qual é o sexo do Res ponsável pelo domicílio? 
 
Conforme o caso assinale: 
1 – Masculino 
2 – Feminino 
 
A.02(Amostra) e B.02 (Básico) – Quantos moradores, por sexo, existem neste 
domicílio? 
Registre, segundo o sexo, o total de moradores do domicílio em 30 de novembro de 
2008. 
1 – Masculino 
2 – Feminino 
 
A.03(Amostra) e B.03(Básico) – Quantos moradores, p or faixa etária, existem 
neste domicílio? 
Registre, por faixa etária, o total de moradores do domicílio em 30 de novembro de 
2008. 
1 – Até 02 anos 
2 – de 03 até 69 anos 
3 – 70 anos ou mais 
 
A.04(Amostra) e B.04(Básico) – Alguma pessoa que mo rava com você(s) está 
residindo fora do Brasil? 
1 – Sim 
2 – Não 
 
A.05(Amostra) e B.05(Básico) – De dezembro de 2007 a novembro de 2008 
faleceu alguma pessoa que morava com você(s)? 
1 – Sim 
2 – Não 
 
A.06 – Quantas pessoas deste domicílio moram neste município, desde que 
nasceram? 
 
Registre o número total de moradores do domicílio em 30 de novembro de 2008, que 
moram no município desde que nasceram. 
 
Obs .: Considere somente as pessoas que nunca moraram em outro município. 
Considere também essa situação para aquelas pessoas que residem na mesma área 
territorial onde sempre moraram, mesmo que esta tenha mudado de nome ou se 
emancipado ou tenha sido incorporada a um novo município. 
 
A.07(Amostra) e B.06(Básico) – Quantos moradores de ste domicílio, com 4 anos 
ou mais de idade sabem ler e escrever? 
Registre o número total de moradores do domicílio, com 4 anos ou mais de idade em 
30 de novembro de 2008, que sabem ler e escrever. 
 
 
A.08 – Quantos moradores deste domicílio frequentam  escola ou creche? 



Registre o número total moradores do domicílio em 30 de novembro de 2008, que 
freqüentam escola ou creche. 
 
A.09 – Quantos moradores deste domicílio não freque ntam, mas já frequentaram 
escola? 
Registre o número total de moradores do domicílio, em 30 de novembro de 2008, que 
não frequentam, mas já frequentaram escola. 
 
Obs .: Os esclarecimentos sobre frequência à escola ou creche, encontram-se no 
Manual do Recenseador. 
 
A.10 – Na semana de 23 a 29 de novembro de 2008, qu antos moradores 
trabalharam, durante pelo menos 1 hora, em alguma a tividade remunerada? 
Registre o número total de moradores do domicílio em 30 de novembro de 2008, que 
trabalharam, durante pelo menos 1 hora, em alguma atividade remunerada na semana 
de referência. 
 
Obs .: Os esclarecimentos sobre atividade remunerada encontram-se no Manual do 
Recenseador. 
 
A.11 – Na semana de 23 a 29 de novembro de 2008, qu antos moradores 
trabalharam, durante pelo menos 1 hora, em alguma a tividade não remunerada 
ou na produção para o próprio consumo? 
Registre o número total de moradores do domicílio em 30 de novembro de 2008, que 
trabalharam, durante pelo menos 1 hora, em alguma atividade não remunerada ou na 
produção para o próprio consumo. 
 
Obs .: Os esclarecimentos sobre atividade não-remunerada e produção para o próprio 
consumo, encontram-se no Manual do Recenseador. 
 
A.12(Amostra) e B.07(Básico) – Qual era o rendiment o total, em novembro de 
2008, dos moradores deste domicílio, por faixa de r endimento? 
Considere todos os rendimentos mensais habituais provenientes de trabalho, e de 
outras fontes, como aposentadoria, pensão, aluguel, seguro-desemprego, bolsa-
família, PETI, BPC, outros programas sociais, juros de caderneta de poupança e de 
aplicação financeira, dividendos, etc. 
 
Para a(s) pessoa(s) que ainda não tenha(m) recebido o rendimento referente ao mês 
de novembro de 2008, registre o valor que tenha(m) a receber. 
Deverão ser considerados também os rendimentos de pensionista, empregado 
doméstico ou parente do empregado doméstico morador do domicílio. 
 
Registre, por faixa de rendimento, o somatório de todos os rendimentos do mês de 
novembro de 2008 de todos os moradores do domicílio. 
1 – Até R$ 1.000,00 
2 – de R$ 1.001,00 até R$ 2.500,00 
3 – de R$ 2.501,00 até R$ 5.000,00 
4 – de R$ 5.001,00 até R$ 7.000,00 
5 – mais de R$ 7.000,00 
6 – não possui renda 
 
A.13 – Quantas mulheres deste domicílio, com 10 ano s ou mais de idade tiveram 
filhos ou filhas, nascidos vivos, até 30 de novembr o de 2008? 



Registre o número total de mulheres, com 10 anos ou mais de idade, moradoras do 
domicílio, que tiveram filhos ou filhas, nascidos vivos, até 30 de novembro de 2008. 
Obs .: Considere como filho nascido vivo aquele que, após a expulsão ou extração 
completa do corpo da mãe, independentemente do tempo de duração da gravidez, 
manifestou qualquer sinal de vida (respiração, choro, movimentos de músculos de 
contração voluntária, batimento cardíaco etc.), ainda que tenha falecido em seguida. 


