
Tabela 6.1 - Proporção de pessoas das famílias residentes, por situação de disponibilidade de 
alguns serviços financeiros, segundo os condicionantes e subgrupos selecionados - período 
2017-2018 

Tabela 6.2 - Proporção de pessoas  das famílias residentes, por tipos de despesa ou recebimento 
de serviços financeiros e realização de movimentação financeira existente na família, segundo 
os condicionantes e subgrupos selecionados - período 2017 - 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tabela 6.3 - Despesa monetária e não monetária per capita mensal com serviços financeiros, 
por tipo de despesa, e movimentação financeira per capita mensal, segundo os condicionantes 
e subgrupos selecionados - período 2017 - 2018      

Tabela 6.4 - Proporção de pessoas das famílias residentes com disponibilidade de equipamentos 
selecionados, por tipos de uso, automóvel e motocicleta, segundo os condicionantes e subgrupos 
selecionados - período 2017-2018  

Tabela 6.5 - Despesa monetária e não monetária per capita mensal com bens duráveis, por tipos 
de despesas selecionadas, segundo os condicionantes e subgrupos selecionados - período 2017 
- 2018 

Tabela 6.6 - Proporção de pessoas das famílias residentes, por situação reportada de existência 
de atraso no pagamento de contas da família, segundo os condicionantes e subgrupos 
selecionados - período 2017-2018  

Tabela 6.7 - Proporção de pessoas das famílias residentes, por categorias de avaliação subjetiva 
da condição de passar o mês com o atual rendimento total familiar, segundo os condicionantes 
e subgrupos selecionados - período 2017-2018  

Tabela 7.1 - Despesa monetária e não monetária per capita mensal com alimentação, por forma 
de aquisição, segundo os condicionantes e subgrupos selecionados - período 2017-2018 

Tabela 7.2 - Despesa monetária e não monetária per capita mensal com alimentação no 
domicílio, por forma de aquisição, segundo os condicionantes e subgrupos selecionados - 
período 2017-2018 

Tabela 7.3 - Despesa monetária e não monetária per capita mensal com alimentação fora do 
domicílio, por forma de aquisição, segundo os condicionantes e subgrupos selecionados - 
período 2017-2018 

Tabela 7.4 - Proporção de pessoas das famílias residentes, por situação de segurança alimentar 
existente no domicílio, segundo os condicionantes e subgrupos selecionados - período 2017- 
2018 

Tabela 7.5 - Despesa monetária e não monetária per capita mensal com alimentação, por 
situação de segurança alimentar existente no domicílio, segundo os condicionantes e subgrupos 
selecionados - período 2017- 2018  

Tabela 7.6 - Valor mensal mínimo per capita necessário para gastos com alimentação familiar, 
por situação de segurança alimentar existente no domicílio, segundo os condicionantes e 
subgrupos selecionados - período 2017- 2018  

Tabela 7.7 - Proporção de pessoas das famílias residentes, por avaliação subjetiva do padrão 
de vida familiar em relação à alimentação, segundo os condicionantes e subgrupos selecionados 
- período 2017- 2018 

Tabela 7.8 - Despesa monetária e não monetária per capita mensal com alimentação, por 
avaliação subjetiva do padrão de vida familiar em relação à alimentação, segundo os 
condicionantes e subgrupos selecionados - período 2017- 2018  

Tabela 7.9 - Valor mensal mínimo per capita necessário para gastos com alimentação familiar, 
por avaliação subjetiva do padrão de vida familiar em relação à alimentação, segundo os 
condicionantes e subgrupos selecionados - período 2017- 2018     

 



Tabela 8.1 - Despesa monetária e não monetária per capita mensal com transporte, por 
modalidade de transporte, segundo os condicionantes e subgrupos selecionados - período 2017- 
2018  

Tabela 8.2 - Proporção de pessoas das famílias residentes, por tempo de deslocamento habitual 
para o trabalho principal, segundo os condicionantes e subgrupos selecionados - período 2017- 
2018  

Tabela 8.3 - Proporção de pessoas das famílias residentes, por avaliação subjetiva do padrão 
de vida familiar em relação ao transporte coletivo, segundo os condicionantes e subgrupos 
selecionados - período 2017- 2018  

Tabela 9.1 - Despesa monetária e não monetária per capita mensal com lazer e viagens 
esporádicas a lazer, segundo os condicionantes e subgrupos selecionados - período 2017- 2018
  

Tabela 9.2 - Despesa monetária e não monetária per capita mensal com lazer e viagens 
esporádicas a lazer, por tipo de despesa, segundo condicionantes e subgrupos selecionados - 
período 2017- 2018 

Tabela 9.3 - Proporção de pessoas das famílias residentes, por avaliação subjetiva do padrão 
de vida em relação ao lazer, segundo os condicionantes e subgrupos selecionados - período 
2017-2018  

 

 

  


