
 

 

Nota Técnica 

Reformulação do questionário da PNAD Contínua a partir 

do 4º trimestre de 2015 

A PNAD Contínua foi planejada com base nas discussões preparatórias para a 19ª Conferência 

Internacional de Estatísticas do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho (CIET/OIT) de 2013. No 

entanto, seu questionário foi consolidado em 2011, antes da realização da conferência. Nesse sentido, a 

Coordenação de Trabalho e Rendimento (COREN), durante os anos de 2012 a 2015, constatou a necessidade de 

ajustes no questionário da PNAD Contínua, tendo em vista a necessidade de aprimoramento da captação de 

informação e da adequação às novas resoluções internacionais (19ª CIET de 2013).  

Com relação ao aprimoramento da captação de informação, houve inclusão de quesitos e a melhoria de 

algumas redações para facilitar a compreensão de conceitos, assim como a simplificação de algumas perguntas. 

Além do questionário completo reformulado no 4º trimestre de 2015, e posteriores alterações pontuais, também 

foi introduzido o novo Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), que é um aparelho de smartphone adaptado para coleta 

de informações. Esse dispositivo possui uma tela maior e é processualmente superior ao antigo Personal Digital 

Assistant - PDA. Logo, permite a inclusão de novas críticas de acordo com o fluxo de perguntas de cada pessoa 

entrevistada, evitando erros e sem impactar a eficiência de processamento. 

A seguir, são apresentadas no quadro resumo todas as mudanças no questionário, as motivações que 

ocasionaram a reformulação ocorrida, bem como o momento da introdução da mudança. 

QUADRO RESUMO 

Questionário de 2012 ao 3º trimestre de 2015 
 

Reformulação do questionário a partir do 4º 
trimestre de 2015 

Justificativa e mês/ano da 
mudança 

Parte 1 – Identificação e controle 
Tipo de entrevista -  

 
Tipo A - Unidade Ocupada 

1. A - Realizada  
2. A - Fechada  
3. A - Recusa  
4. A - Outra 
Tipo B - Unidade vaga 

5. B – Em condições de ser habitada 
6. B - Uso ocasional 
7. B – Em construção ou reforma 
8. B - Em ruínas 
Tipo C – Unidade inexistente 

9. C - Demolida 
10. C - Não foi encontrada 
11. C - Não residencial 
12. C - Domicílio fora do setor 

Tipo de entrevista - Modificação das opções de resposta do 
quesito 

 
Tipo A  

1. A - Realizada  
2. A - Domicílio Fechado  
3. A - Recusa  
4. A - Outro motivo  
Tipo B  

5. B - Domicílio vago 
6. B - Domicílio de uso ocasional 
7. B - Domicílio coletivo ou improvisado 
8. B - Domicílio em obras ou em ruínas 
Tipo C  

9. C - Domicílio demolido 
10. C - Domicílio não encontrado 
11. C - Unidade não residencial 
12. C - Domicílio fora do setor 

Padronização dos tipos de entrevistas e 
harmonização dos conceitos de tipos de 
entrevistas com as pesquisas que 
integram o SIPD (POF, PNAD Contínua, 
PNS etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015. 

 

Parte S01 – Características de habitação 
 Inclusão dos novos quesitos 17 e 19, trimestralmente. 

17. Este domicílio é:  
1. Próprio - já pago  
2. Próprio - ainda pagando  
3. Alugado  
4. Cedido por empregador  
5. Cedido por familiar  
6. Cedido de outra forma  
7. Outra condição. Especifique: _______________  

Fornecer informações trimestrais 
sobre as características da habitação 
e sobre o valor pago com aluguel 
pelo domicílio. Essa informação foi 
solicitada para utilização em Contas 
Nacionais. 
 
 
 



 

 

 
19. Qual foi o valor mensal do aluguel pago, ou que deveria ter 
sido pago, no mês de ___ (mês de referência)? 
 

 
 
 
A partir de outubro de 2015. 

 

Parte 2 – Características gerais dos moradores 
 Quesito 2a - Quesito novo de uso interno 

 
2a.  Número da entrevista de entrada do morador:  
 

 |_|      
 

Pergunta auxiliar para o 

acompanhamento das pessoas no 

momento de entrada na pesquisa ao 

longo das cinco entrevistas.  

A partir de outubro de 2015. 

Quesito 5 – 
 
Condição no domicílio: 

6. Enteado(a)  

 

Quesito 5 - Modificação do texto da opção de resposta 6 
 
Condição no domicílio: 

6. Filho(a) somente do cônjuge 

 
 

Visando facilitar a compreensão do 
morador trocou-se Enteado por Filho 
somente do cônjuge. 
 
A partir de outubro de 2015. 

6. Qual é o principal motivo para a escolha de ... (nome da 
pessoa responsável pelo domicílio) como responsável pelo 
domicílio? 

1. É a pessoa proprietária do domicílio 
2. É a pessoa em nome de quem está alugado o 

domicílio 
3. É a pessoa que paga a maior parte das despesas 
4. É a pessoa que cuida do domicílio e dos 

moradores 
5. É a pessoa que tem a última palavra nas decisões 

para os moradores 
6. É a pessoa que tem mais idade 
7. É a pessoa que tem o maior rendimento 
8. É a pessoa que tem maior escolaridade 
9. Porque é homem 
10. Porque é mulher 
11. Outro. Especifique: ______________________ 

Quesito 6 - Exclusão do quesito 
 
 

Excluído o quesito 6 da investigação 
uma vez que o mesmo foi inserido na 
pesquisa de forma temporária, visando 
gerar dados que subsidiassem estudos 
sobre o motivo da escolha do 
responsável pelo domicílio.  
 

 

 

 

A partir de outubro de 2015. 

Quesito 7 –  
 
Sexo:  
 

1. Masculino 
2. Feminino 

 

Quesito 7 - Modificação do texto das opções de resposta do 
quesito 
 
Sexo:  

1. Homem 
2. Mulher 

 

Modificar o registro das categorias 
visando a padronização com as demais 
pesquisas do SIPD. 

A  partir de outubro de 2015. 

 

Parte 3 – Características de educação das pessoas de 5 anos ou mais de idade 
 Quesito 2a - Quesito Novo 

 
2a.  A escola que ___ frequenta é de:  

1. Rede privada 
2. Rede pública 

Adicionar a investigação do tipo de rede 
visando atender novas demandas. 
 

 

 

A partir de outubro de 2015. 

3. Qual é o curso que___ frequenta?  
1. Pré-escola (maternal e jardim de infância) 
2. Alfabetização de jovens e adultos 
3. Regular do ensino fundamental  
4. Educação de jovens e adultos (EJA) ou supletivo 

do ensino fundamental 
5. Regular do ensino médio  
6. Educação de jovens e adultos (EJA) ou supletivo 

Quesito 3a - Introdução da creche (disponível apenas no 
questionário anual de educação) e da especialização de nível 
superior, mudança de redação em alguns cursos e da 
numeração das opções de respostas. 
 
3a.  Qual é o curso que___ frequenta?  

1. Creche  
2. Pré-escola  

Padronização do questionário para a 
introdução do módulo anual de 
educação, com a inclusão dos cursos de 
creche. Atendimento a demanda pela 
inclusão da especialização de nível 
superior.  
 



 

 

do ensino médio 
7. Superior - graduação 
8. Mestrado 
9. Doutorado 
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3. Alfabetização de jovens e adultos 
4. Regular do ensino fundamental  
5. Educação de jovens e adultos (EJA) do ensino 

fundamental 
6. Regular do ensino médio  
7. Educação de jovens e adultos (EJA) do ensino médio 
8. Superior – graduação 
9. Especialização de nível superior (duração mínima de 

360 horas)  
10. Mestrado 
11. Doutorado 

 

 

 

 

A partir de outubro de 2015. 

5. Este curso que ___ frequenta é seriado?  
1. Sim 
2. Não 

Exclusão do quesito 5 Modificação da forma de investigação 
da seriação. 
 

A partir de outubro de 2015. 

 Inclusão dos quesitos 5a e 11a 
 
5a.  Esse curso que ___ frequenta é organizado em: 
11a. Esse curso que ___ frequentou era organizado em:  
 

1. Períodos semestrais 
2. Anos  
3. Outra forma 

 

Adequar a investigação da nova forma 
de organização dos cursos alterando as 
categorias do quesito. 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015. 

Quesito 6- 
Qual é o ano que ___ frequenta? 
Qual é a série que ___ frequenta? 

1. Primeira (o) 
2. Segunda (o)  
3. Terceira (o)  
4. Quarta (o)  
5. Quinta (o) 
6. Sexta (o) 
7. Sétima (o) 
8. Oitava (o) 
9. Nona (o) 

 

6a. Qual é o ano que ___ frequenta? 
  Qual é o semestre que ___ frequenta? 
  Qual é a série que ___ frequenta?  

1. Primeira (o) 
2. Segunda (o) 
3. Terceira (o) 
4. Quarta (o) 
5. Quinta (o) 
6. Sexta (o) 
7. Sétima (o) 
8. Oitava (o) 
9. Nona (o) 
10. Décimo 
11. Décimo primeiro 
12. Décimo segundo 
13. Curso não classificado em séries ou anos 

Adequação do quesito para incorporar 
as respostas de semestres, anos e séries 
e a inclusão do curso não seriado. Busca 
facilitar a coleta de informação. 
Inclusão de novas categorias para 
atender o limite máximo permitido para 
séries semestrais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015. 

9. Qual foi o curso mais elevado que___ frequentou 
anteriormente?  
 

1. Classe de alfabetização - CA 
2. Alfabetização de jovens e adultos 
3. Antigo primário (elementar) 
4. Antigo ginásio (médio 1º ciclo) 
5. Regular do ensino fundamental ou do 1º 

grau 
6. Educação de jovens e adultos (EJA) ou 

supletivo do ensino fundamental 
7. Antigo científico, clássico, etc. (médio 2º 

ciclo) 
8. Regular do ensino médio ou do 2º grau 
9. Educação de jovens e adultos (EJA) ou 

supletivo do ensino médio 
10. Superior - graduação 
11. Mestrado 
12. Doutorado 

 

Quesito 9a - Modificação na numeração das opções de resposta 
do quesito e introdução da creche especialização de nível 
superior. 
 

9a.Qual foi o curso mais elevado que___ frequentou 
anteriormente?  
1. Creche 
2. Pré-escola  
3. Classe de alfabetização – CA  
4. Alfabetização de jovens e adultos  
5. Antigo primário (elementar)  
6. Antigo ginasial (médio 1o ciclo)  
7. Regular do ensino fundamental ou do 1o grau  
8. Educação de jovens e adultos (EJA) do ensino 

fundamental ou supletivo do 1o grau  
9. Antigo científico, clássico etc. (médio 2o ciclo)  
10. Regular do ensino médio ou do 2o grau  
11. Educação de jovens e adultos (EJA) do ensino médio 

ou supletivo do 2o grau  
12. Superior - graduação  

Padronização do questionário para a 
introdução do módulo anual de 
educação, com a inclusão dos cursos de 
creche. Atendimento a demanda pela 
inclusão da especialização de nível 
superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13. Especialização de nível superior (duração mínima de 
360 horas)  

14. Mestrado  
15. Doutorado  

 
 

 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015.1 

11. Este curso que ___ frequentou anteriormente era 
seriado? 

1. Sim 
2. Não  

 

Exclusão do quesito 11 
 

 
 
 
 
A partir de outubro de 2015. 

 Inclusão dos quesitos 11a 
 
11a. Esse curso que ___ frequentou era organizado em:  
 

1. Períodos semestrais 
2. Anos  
3. Outra forma 

 

Adequar a investigação da nova forma 
de organização dos cursos alterando as 
categorias do quesito. 
 

 

A partir de outubro de 2015.  

 
12. ___ concluiu com aprovação, pelo menos a(o) 
primeira(o) série(ano) deste curso que frequentou 
anteriormente? 

3. Sim 
4. Não  

 

 
  12.     ___ concluiu, com aprovação, pelo menos o primeiro 

ano deste curso que frequentou anteriormente?  
___ concluiu, com aprovação, pelo menos o primeiro 
semestre deste curso que frequentou anteriormente?  
___ concluiu, com aprovação, pelo menos a primeira 
série deste curso que frequentou anteriormente?  
 

1. Concluiu  
2. Não concluiu  
3. Curso não classificado em séries ou anos    

 

Facilitar a coleta de informação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015. 

Quesito 12- Modificação do quesito 
 
  12.     ___ concluiu, com aprovação, pelo menos o 

primeiro ano deste curso que frequentou 
anteriormente?  
___ concluiu, com aprovação, pelo menos o primeiro 
semestre deste curso que frequentou 
anteriormente?  
___ concluiu, com aprovação, pelo menos a primeira 
série deste curso que frequentou anteriormente?  
 

4. Concluiu  
5. Não concluiu  
6. Curso não classificado em séries ou anos    

 

Quesito 12- Segunda modificação do quesito 
 
  12.     ___ concluiu, com aprovação, pelo menos o primeiro 

ano deste curso que frequentou anteriormente?  
___ concluiu, com aprovação, pelo menos o primeiro 
semestre deste curso que frequentou anteriormente?  
___ concluiu, com aprovação, pelo menos a primeira 
série deste curso que frequentou anteriormente?  
 

1. Sim 
2. Não 

3. Curso não classificado em séries ou anos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de fevereiro de 2017 

13.Qual foi o último ano/série que ___ concluiu com 
aprovação, neste curso que frequentou anteriormente? 

1. Primeira (o) 
2. Segunda (o) 
3. Terceira (o) 
4. Quarta (o) 
5. Quinta (o) 
6. Sexta (o) 
7. Sétima (o) 
8. Oitava (o) 
9. Nona (o) 

 

Quesito 13 - Modificação do quesito 
 
13. Qual foi o último ano que ___ concluiu, com aprovação, 

neste curso que frequentou anteriormente? 
Qual foi o último semestre que ___ concluiu, com 
aprovação, neste curso que frequentou anteriormente? 
Qual foi a última série que ___ concluiu, com aprovação, 
neste curso que frequentou anteriormente? 

1. Primeira (o) 
2. Segunda (o) 
3. Terceira (o) 
4. Quarta (o) 
5. Quinta (o) 
6. Sexta (o) 

Adequação do quesito para incorporar 
as respostas de semestres, anos e 
séries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 A opção 1 (creche) é apenas habilitada no segundo trimestre de cada ano. 



 

 

7. Sétima (o) 
8. Oitava (o) 
9. Nona (o) 
10. Décimo 
11. Décimo primeiro 
12. Décimo segundo 

 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015. 

 

Parte 4 – Trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade 
 
2. Na semana de ___ a ___ (semana de referência), ___ 
trabalhou ou estagiou, durante pelo menos 1 hora, em 
alguma atividade remunerada em produtos, mercadorias, 
moradia, alimentação, experiência profissional etc.? 

Quesito 2 - Atualização da redação do quesito 
 
2. Na semana de___ a ___ (semana de referência), ___ 

trabalhou ou estagiou, durante pelo menos 1 hora, em 
alguma atividade remunerada em produtos, mercadorias, 
moradia, alimentação, treinamento ou aprendizado etc.?   

 

Atualização da redação do quesito. 
 
 
 
 
 
A partir de abril de 2016 

 
3. Apesar do que acaba de dizer, na semana de___ a ___ 

(semana de referência), ___fez algum bico ou trabalhou 
em alguma atividade ocasional remunerada durante pelo 
menos 1 hora?   

 
 

Quesito 3 - Atualização da redação do quesito 
 
3. Na semana de___ a ___ (semana de referência), ___fez 

algum bico ou trabalhou em alguma atividade ocasional 
remunerada durante pelo menos 1 hora?   

 
 

Acerto na redação do quesito. 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

 
4.Na semana de ___ a ___ (semana de referência), ___ 
ajudou durante pelo menos 1 hora, sem receber 
pagamento, no trabalho remunerado de algum morador do 
domicílio? 

Quesito 4 - Atualização da redação do quesito 
 
4.Na semana de ___ a___ (semana de referência), ___ ajudou 
durante pelo menos 1 hora, sem receber pagamento, no 
trabalho remunerado de algum morador do domicílio ou de 
parente?   
 
 

Padronização com a resolução da 19ª 
CIET. 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

 
6.  Na semana de ___ a ___ (semana de referência), por 

que motivo ___ estava afastado desse trabalho?  
1. Férias, folga ou jornada de trabalho variável  
2. Licença maternidade  
3. Licença remunerada por motivo de doença ou 

acidente da própria pessoa  
4. Outro tipo de licença remunerada (estudo, 

paternidade, casamento, licença prêmio etc.)   
5. Afastamento do próprio negócio/empresa por 

motivo de gestação, doença, acidente etc., sem 
ser remunerado por instituto de previdência.  

6. Fatores ocasionais (má condição climática, 
paralisação nos serviços de transporte etc.)   

7. Greve ou paralisação 
8. Outro motivo. Especifique: _______________   

 

Quesito 6a - Modificação do quesito 
 
6a.  Na semana de ___ a ___ (semana de referência), por que 

motivo ___ estava afastado desse trabalho?  
1. Férias, folga ou jornada de trabalho variável  
2. Licença maternidade ou paternidade  
3. Licença remunerada por motivo de saúde ou acidente 

da própria pessoa  
4. Outro tipo de licença remunerada (estudo, casamento, 

licença prêmio etc.)   
5. Afastamento do próprio negócio/empresa por motivo 

de gestação, saúde, acidente etc., sem ser 
remunerado por instituto de previdência.  

6. Fatores ocasionais (mau tempo, paralisação nos 
serviços de transporte etc.)   

7. Outro motivo. Especifique: _______________   
 

Atualização da redação, realocação da 
licença paternidade e inclusão do 
motivo greve ou paralisação em outro 
motivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

 
7.  Durante o tempo de afastamento ___ continuou a 
receber ao menos uma parte do pagamento? 

 
Quesito 7 - Exclusão do quesito 
 
 

Essa informação deixou de ser 
necessária, visto que, para os 
afastamentos não remunerados, o 
critério para definir ocupado passou a 
ser o tempo de afastamento medido 
pelo quesito 8 (que passou a ser 
respondido para quem informou 6a=5, 
6 ou 7). 
 
 
A partir de outubro de 2015 

12 e 43.  Nesse trabalho, ___era: 
1. Trabalhador doméstico 
2. Militar do exército, da marinha, da aeronáutica, da 
polícia militar ou do corpo de bombeiros militar 
3. Empregado do setor privado  
4. Empregado do setor público (inclusive empresas de 
economia mista) 
5. Empregador  
6. Conta própria 

Quesitos 12 e 43 - Atualização da redação e introdução da 
opção 7.3 
 
12 e 43.  Nesse trabalho, ___era: 

1. Trabalhador doméstico 
2. Militar do exército, da marinha, da aeronáutica, da 
polícia militar ou do corpo de bombeiros militar 
3. Empregado do setor privado  siga 13 
4. Empregado do setor público (inclusive empresas de 

Padronização com a resolução da 19ª 
CIET.  
Trabalho principal – 12.  
Trabalho secundário – 43. 
 
 
 
 
 



 

 

7. Trabalhador não remunerado  
7.1. Em ajuda a conta própria ou empregador 
que era membro do domicílio  
7.2. Em ajuda a empregado que era membro do 
domicílio  

economia mista) 
5. Empregador  
6. Conta própria 
7. Trabalhador não remunerado em ajuda a membro do 

domicílio ou parente  
7.1.  Conta própria ou empregador  
7.2.  Empregado    
7.3.  Trabalhador doméstico  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

13.   Qual era a principal atividade desse negócio/empresa 
do qual ___ recebia pagamento como empregado? 
Qual era a principal atividade desse negócio/empresa 
que___ tinha? 
Qual era a principal atividade desse negócio/empresa 
da pessoa do domicílio a quem ___ ajudava sem 
receber pagamento? 

 

Exclusivo para o entrevistador 
Qual é a seção da atividade?  
1. Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração 

florestal, pesca ou aquicultura.  
2. Outra atividade, inclusive as atividades de 

apoio à agricultura, pecuária, silvicultura, 
exploração florestal, pesca ou aquicultura.  

 

Quesito 13 - Atualização da redação e modificação do quesito 
exclusivo para o entrevistador 

 
13. Qual era a principal atividade desse negócio/empresa do 

qual ___ recebia pagamento como empregado? 
Qual era a principal atividade desse negócio/empresa 
que___ tinha? 
Qual era a principal atividade desse negócio/empresa da 
pessoa do domicílio ou parente a quem ___ ajudava sem 
receber pagamento? 

 

Exclusivo para o entrevistador 
Qual é a seção da atividade?  
1. Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração 

florestal, pesca ou aquicultura e atividades de 
apoio à agricultura, pecuária, silvicultura, 
exploração florestal, pesca ou aquicultura.  

2. Outra atividade.  

 

Aprimorar a forma de captação para a 
padronização dos conceitos da 19ª CIET. 
Mudança na marcação exclusiva do 
entrevistador das atividades de apoio à 
agricultura, pecuária, silvicultura, 
exploração florestal, pesca ou 
aquicultura tendo em vista a melhoria 
da captação de informação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

15. Na semana de ___ a ___ (semana de referência), ___ 
teve ajuda, nesse trabalho, de pelo menos um trabalhador 
não remunerado que era membro do domicílio? 

Quesito 15 - Atualização da redação  
15. Na semana de ___ a ___ (semana de referência), ___teve 

ajuda, nesse trabalho, de pelo menos um trabalhador não 
remunerado que era membro do domicílio ou parente?   

Padronização com a resolução da 19ª 
CIET.  
 
 
 
A partir de outubro de 2015  

22. Então onde ... exercia normalmente esse trabalho? 
1. Em estabelecimento de outro negócio/empresa 
2. Em local designado pelo empregador, cliente ou 
freguês  
3. Em domicílio de empregador, patrão, sócio ou 
freguês 
4. No domicílio de residência, em local exclusivo para o 
desempenho da atividade 
5. No domicílio de residência, sem local exclusivo para 
o desempenho da atividade 
6. Em veículo automotor (táxi, ônibus, caminhão, 
automóvel, embarcação etc.) 
7. Em via ou em área pública  
8. Outros, especifique: _____________________ 

Quesito 22 - Modificação do quesito 
 
22.   Então, onde ___ exercia normalmente esse trabalho?   

1. Em estabelecimento de outro negócio/empresa 
2. Em local designado pelo empregador, cliente ou freguês  
3. Em domicílio de empregador, patrão, sócio ou freguês 
4. No domicílio de residência, em local exclusivo para o 
desempenho da atividade 
5. No domicílio de residência, sem local exclusivo para o 
desempenho da atividade 
6. Em veículo automotor (táxi, ônibus, caminhão, 
automóvel, embarcação etc.) 
7. Em via ou em área pública (rua, rio, manguezal, mata 
pública, praça, praia etc.)  

        8. Outros, especifique: _____________________ 

Atualização da redação visando 
melhorar o entendimento das 
categorias de resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

Se seção da atividade = Agricultura, pecuária, silvicultura, 
exploração florestal, pesca, aquicultura. 
31. Nesse trabalho, ___era: 

1. Proprietário  
2. Arrendatário 
3. Parceiro  
4. Cessionário  
5. Posseiro 
6. Outra condição. Especifique: 

___________________  
 

Quesito 31 - Modificação do quesito e alteração do fluxo 
 
Se seção da atividade = Agricultura, pecuária, silvicultura, 
exploração florestal, pesca, aquicultura e atividades de apoio à 
agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, pesca 
ou aquicultura. 
31. Nesse trabalho, ___era: 

1. Proprietário (de bem móvel ou imóvel) 
2. Arrendatário 
3. Parceiro (meeiro, terceiro etc.) 
4. Cessionário (que explora bem móvel ou imóvel 
cedido por outra pessoa) 
5. Posseiro 
6. Outra condição. Especifique: ___________________  
 

Atualização da redação visando 
melhorar o entendimento das 
categorias de resposta. A pergunta 
passa a ser feita também para as 
pessoas ocupadas em atividades de 
apoio à agricultura, pecuária, 
silvicultura, exploração florestal, pesca 
ou aquicultura. 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 



 

 

Quesitos 33 e 50 - 
 
Qual era o rendimento bruto mensal que ___ recebia 
normalmente nesse trabalho? 
Qual era a retirada mensal que ___ fazia normalmente 
nesse trabalho? 
1. Valor em dinheiro (R$): ___ 
2. Valor estimado dos produtos ou mercadorias (R$):   ___  
3. Somente em benefícios. 

Quesitos 33 e 50 - Modificação do quesito 
 
Qual era o rendimento bruto mensal que ___ recebia 
normalmente por esse trabalho? 
Qual era a retirada mensal que ___ fazia normalmente nesse 
trabalho? 

1. Valor em dinheiro (R$): ___ 
2. Valor estimado dos produtos ou mercadorias (R$):   ___ 
3. Somente em benefícios (aprendizado ou treinamento, 
alimentação, transporte, roupas, moradias etc.):  

3.1.   Pessoa recebendo somente em benefícios, 
exceto aprendizado  
3.2.   Aprendiz ou estagiário recebendo em 
aprendizado e outros benefícios  
3.3.  Aprendiz ou estagiário recebendo somente 
em aprendizado 
 

Mudança na redação visando separar o 
estagiário remunerado somente em 
benefícios para atender a resolução da 
19ªCIET que não o considera como 
ocupado. 
 
Trabalho principal – 33. 
Trabalho secundário – 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de abril de 2016 

 Quesitos 33a, 33b e 50a, 50b. – inclusão dos quesitos 
33a e 50a. No mês de___(mês de referência), recebeu por esse 
trabalho rendimento de:  

1. 13o, 14o salário etc.?   1.  
Sim 

2.  
Não 

2. Férias?   1.  
Sim 

2.  
Não 

3. Comissões?  1.  
Sim 

2.  
Não 

4. Horas extras?   1.  
Sim 

2.  
Não 

5. Bonificações e participação 
nos lucros?   

1.  
Sim 

2.  
Não 

 
33b e 50b. No mês de___(mês de referência)___teve por esse 
trabalho algum desconto por atraso, falta ou adiantamento de 
salário?  

1.   Sim 
2.   Não 

 

Inclusão das perguntas de cobertura 
como forma de auxiliar a captação da 
informação do rendimento 
efetivamente recebido.  
 
Trabalho principal – 33a e 33b. 
Trabalho secundário – 50a e 50b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

Quesitos 34 e 51 –  
 
Qual foi o rendimento bruto que ___ recebeu por esse 
trabalho, no mês de ___ (mês de referência)?  
Qual foi a retirada que ___ fez nesse trabalho no mês de 
___ (mês de referência)? 
 
1. Valor em dinheiro (R$): ___ 
2. Valor estimado dos produtos ou mercadorias (R$):   ___  
 

Quesitos 34 e 51 - Modificação dos quesitos 
 
Qual foi o rendimento bruto que ___ recebeu por esse 
trabalho, no mês de ___ (mês de referência)? 
Qual foi o rendimento bruto, incluindo o(s) recebimento(s) 
adicional(ais) informado(s), que ___ recebeu por esse 
trabalho, no mês de ___ (mês de referência)? 
Qual foi o rendimento bruto, retirando o(s) desconto(s) 
informado(s), que ___ recebeu por esse trabalho, no mês de 
___ (mês de referência)? 
Qual foi o rendimento bruto, incluindo o(s) recebimento(s) 
adicional(ais) e retirando o(s) desconto(s) informado(s), que 
___ recebeu por esse trabalho, no mês de ___ (mês de 
referência)? 
Qual foi a retirada que ___ fez nesse trabalho, no mês de ___ 
(mês de referência)? 

 
1. Valor em dinheiro (R$): ___ 
2. Valor estimado dos produtos ou mercadorias (R$):   ___  
 

Aprimoramento das perguntas de 
forma contemplar as informações sobre 
rendimentos adicionais e descontos e 
auxiliar a captação da informação do 
rendimento efetivamente recebido. 
 
Trabalho principal – 34 
Trabalho secundário – 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

 Quesitos 34a e 51a - Quesitos novos 
 
Recebeu por esse trabalho no mês de ___ (mês de referência): 
Além desse rendimento bruto, recebeu por esse trabalho no 
mês de ___ (mês de referência): 

1. Cartão ou tíquete transporte  
1. Sim, valor_______         
2. Não 

2. Cartão ou tíquete alimentação e refeição 
1. Sim, valor_______                

Aprimoramento da captação de 
parcelas adicionais de rendimento em 
forma de tíquete. 
 
Trabalho principal – 34a 
Trabalho secundário – 51ª 
 
 
 
 



 

 

2. Não A partir de outubro de 2015 

Quesitos 37, 38, 54, 55, 60 e 61 - Quesitos excluídos 
37, 54 e 60: Na semana de ___ a ___ (semana de 
referência), em que dias e quantas horas ___ trabalhou 
efetivamente nesse trabalho?  
1. Domingo             |__|__| h  
2. Segunda-feira     |__|__| h  
3. Terça-feira          |__|__| h  
4. Quarta-feira       |__|__| h  
5. Quinta-feira        |__|__| h  
6. Sexta-feira          |__|__| h  
7. Sábado                |__|__| h  
8. Não exerceu esse trabalho na semana 
 
38, 55 e 61: Então na semana de ___ a ___ (semana de 
referência), ___ trabalhou ___ (soma das horas declaradas 
no quesito 37/54/60). Esse é o número de horas que ___ 
trabalhava normalmente nesse trabalho? 
1. Sim 
2. Não 

    

 
A marcação das horas por dia, na busca 
de captar melhor as horas efetivamente 
trabalhadas, apresentou dificuldades na 
coleta de dados, principalmente por 
exigir do entrevistado uma memória 
diária da sua jornada. 
Trabalho principal – 37 e 38. 
Trabalho secundário – 54 e 55. 
Outros trabalhos – 60 e 61. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

 Quesitos 39a, 39b, 39c, 56a, 56b, 56c, 62a, 62b e 62c - Quesitos 
novos 
 
39a.  Na semana de___ a ___ (semana de referência), ___ 
trabalhou mais horas que as normalmente trabalhadas nesse 
trabalho? 

1. Sim  
2. Não  

 
39b.  Na semana de ___ a ___ (semana de referência), ___ 
trabalhou menos horas que as normalmente trabalhadas nesse 
trabalho por motivo de saúde, feriado, falta voluntária, atraso 
ou por outra razão? 

1. Sim  
2. Não  

 
39c. Então, quantas horas ___ trabalhou efetivamente na 
semana de ___ a ___ (semana de referência) nesse trabalho?   
 

Aprimoramento da captação da 
informação de horas buscando a 
simplificação de quesitos. A 
investigação das horas se inicia pelas 
normalmente trabalhadas, em seguida, 
são feitas perguntas de cobertura e, por 
fim, são perguntadas as horas 
efetivamente trabalhadas. 
Trabalho principal – 39a, 39b e 39c. 
Trabalho secundário – 56a, 56b e 56c. 
Outros trabalhos – 62a, 62b e 62c. 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

Quesito 44  
 

Qual era a principal atividade desse negócio/empresa do 
qual ___recebia pagamento como empregado? 
 
Qual era a principal atividade desse negócio/empresa que 
___tinha? 
 
Qual era a principal atividade desse negócio/empresa da 
pessoa do domicílio a quem___ ajudava sem receber 
pagamento? 

 

Quesito 44 - Atualização do quesito 
 

Qual era a principal atividade desse negócio/empresa do qual 
___recebia pagamento como empregado? 
 
Qual era a principal atividade desse negócio/empresa que 
___tinha? 
 
Qual era a principal atividade desse negócio/empresa da 
pessoa do domicílio ou parente a quem___ ajudava sem 
receber pagamento? 

 
 

Padronização com a resolução da 19ª 
CIET.   
Trabalho secundário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

58. Qual era o rendimento bruto mensal (ou a retirada 
mensal) que ___recebia (fazia) normalmente nesse(s) 
outro(s) trabalho(s)?    

1. Valor em dinheiro (R$): ___ 
2. Valor estimado dos produtos ou mercadorias (R$):   
___ 
3. Somente em benefícios  

     4. Não remunerado 
 

Quesitos 58 - Modificação do quesito 
58.   Qual era o rendimento bruto mensal (ou a retirada 

mensal) que ___recebia (fazia) normalmente nesse(s) 
outro(s) trabalho(s)?    
1. Valor em dinheiro (R$): ___ 
2. Valor estimado dos produtos ou mercadorias (R$):   ___ 
3. Somente em benefícios (aprendizado ou treinamento, 
alimentação, transporte, roupas, moradias etc.):  

3.1.   Pessoa recebendo somente em benefícios, 
exceto aprendizado  
3.2.   Aprendiz ou estagiário recebendo em 
aprendizado e outros benefícios  
3.3.  Aprendiz ou estagiário recebendo somente 
em aprendizado 

          4. Não remunerado 
 

Padronização com a resolução da 19ª 
CIET na captação da informação das 
pessoas que recebiam rendimento 
mensal em benefícios. 
Outro(s) trabalho(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de abril de 2016 



 

 

63. Na semana de ___ a ___ (semana de referência) 
gostaria de ter trabalhado mais horas do que as___. (soma 
das horas declaradas nos quesitos 37, 54 e 60) que 
efetivamente trabalhou?  

1. Sim  
2. Não 

63a.  ___ gostaria de trabalhar mais horas do que as___. (soma 
das horas declaradas nos quesitos 39, 56 e 62) que 
normalmente trabalhava no(s) trabalho(s) que tinha na semana 
de ___ a ___ (semana de referência)?  

1. Sim  
2. Não 

Pergunta utilizada para construção do 
indicador de subutilização da força de 
trabalho. A resolução da 19ª CIET não 
definiu que tipo de horas deve ser 
usada no indicador (habituais ou 
efetivas), apenas indicou em qual 
situação seria melhor usar a efetiva ou 
a habitual e deixou a escolha a cargo de 
cada país. Consideramos, após o a 
resolução final, que as horas 
normalmente trabalhadas, por seu 
caráter de habitualidade, retratam 
melhor a situação de subutilização por 
insuficiência de horas trabalhadas. 
 
 
 
 

64. No período de  ___ a ___ (período de 30 dias contados 
a partir do primeiro dia da semana de referência), ___  
estaria disponível para trabalhar mais do que ___  (soma 
das horas declaradas nos quesitos 37, 54 e 60) horas? 

1. Sim  
2. Não 

64a.  No período de ___ a ___ (período de 30 dias contados a 
partir do primeiro dia da semana de referência), ___ estaria 
disponível para trabalhar mais do que as___ (soma das horas 
declaradas nos quesitos 39, 56 e 62) que normalmente 
trabalhava no(s) trabalho(s) que tinha na semana de ___ a ___ 
(semana de referência)? 

1.  Sim 
2.  Não 

Modificação do quesito de 
disponibilidade para as horas 
habitualmente trabalhadas. 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

65. Na semana de referência como ___  gostaria de ter 
trabalhado mais horas? 
1. Substituindo o(ao menos um dos) trabalho(s) que 

tinha por outro com mais horas 
2. Em trabalho adicional ao(s) que tinha 
3. Aumentando o número de horas do(s) trabalho(s) que 

tinha 

65a.  Como ___gostaria de trabalhar mais horas?  
1. Substituindo o (ao menos um dos) trabalho(s) que 

tinha por outro, com mais horas 
2. Em trabalho adicional ao(s) que tinha 
3. Aumentando o número de horas do(s) trabalho(s) 

que tinha  

Melhoria da redação da pergunta.  
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

68. No período de ___ a ___ (período de referência de 30 
dias), qual foi a providência que ___ tomou para conseguir 
outro trabalho? 
72. No período de ___ a ___ (período de referência de 30 
dias), qual foi a principal providência que ___ tomou para 
conseguir trabalho? 

01. Entrou diretamente em contato com 
empregador (em fábrica, fazenda, mercado, loja 
ou outro local de trabalho) 

02. Fez ou inscreveu-se em concurso 
03. Consultou agência privada ou sindicato 
04. Consultou agência municipal, estadual ou o 

Sistema Nacional de Emprego (SINE) 
05. Colocou ou respondeu anúncio 
06. Consultou parente, amigo ou colega 
07. Buscou ajuda financeira para iniciar o próprio 

negócio 
08. Procurou local, equipamento ou maquinário 

para iniciar o próprio negócio 
09. Solicitou registro ou licença para iniciar o 

próprio negócio 
10. Tomou outra providência, especifique: 
11. Não tomou providência efetiva 

68a.  No período de ___a___ (período de referência de 30 dias), 
qual foi a principal providência que___ tomou para 
conseguir outro trabalho?  

72a.  No período de ___ a ___ (período de referência de 30 
dias), qual foi a principal providência que___ tomou para 
conseguir trabalho? 

 
01. Entrou em contato com empregador 

(pessoalmente, por telefone, por e-mail ou pelo 
portal da empresa, inclusive enviando currículo) 

02. Colocou ou respondeu anúncio de trabalho em 
jornal ou revista 

03. Consultou ou inscreveu-se em agência de emprego 
privada ou sindicato 

04. Consultou ou inscreveu-se em agência de emprego 
municipal, estadual ou o Sistema Nacional de 
Emprego (SINE) 

05. Fez ou inscreveu-se em concurso 
06. Consultou parente, amigo ou colega 
07. Tomou medida para iniciar o próprio negócio 

(recursos financeiros, local para instalação, 
equipamentos, legalização etc.) 

08. Tomou outra providência, especifique 
09. Não tomou providência efetiva 

Aprimoramento das categorias de 
procura tendo em vista a melhorar a 
captação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

74. Qual foi o principal motivo de ___ não ter tomado 
providência para conseguir trabalho no período de ___ a 
___ (período de referência de 30 dias)? 

1. Conseguiu proposta de trabalho para começar após 
a semana de referência  
2. Aguardando resposta de medida tomada para 
conseguir trabalho  
3. Desistiu de procurar por não conseguir encontrar 
trabalho  
4. Acha que não vai encontrar trabalho por ser muito 
jovem ou muito idoso  

74a.  Qual foi o principal motivo de ___ não ter tomado 
providência para conseguir trabalho no período de ___ a 
___ (período de referência de 30 dias)?  
1. Conseguiu proposta de trabalho para começar após a 

semana de referência 
2. Estava aguardando resposta de medida tomada para 

conseguir trabalho 
3. Não conseguia trabalho adequado 
4. Não tinha experiência profissional ou qualificação 
5. Não conseguia trabalho por ser considerado muito 

jovem ou muito idoso 

Aprimoramento das categorias de 
tendo em vista a melhorar a captação e 
padronização com a resolução da 19ª 
CIET. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Tinha que cuidar de filho(s), de outro(s) 
dependente(s) ou dos afazeres domésticos  
6. Estudo  
7. Incapacidade física, mental ou doença permanente 
8. Outro motivo, especifique 

6. Não havia trabalho na localidade 
7. Tinha que cuidar dos afazeres domésticos, do(s) filho(s) 

ou de outro(s) parente(s)  
8. Estava estudando (em curso de qualquer tipo ou por 

conta própria)  
9. Por problema de saúde ou gravidez  
10. Outro motivo, especifique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

 Quesito 75a - Quesito novo 
75a.  Quando tempo depois de __/__/__ (último dia da semana 

de referência)  ___ irá começar esse trabalho que 
conseguiu?  

1. Menos de 1 mês  
2. De 1 mês a menos de 1 ano          
3. 1 ano ou mais  

Padronização com a resolução da 19ª 
CIET para atender ao conceito de 
desocupação.   
 
 
 
A partir de abril de 2016 

78. Qual foi o principal motivo para ... não querer trabalhar 
na semana de  ___ a ___ (semana de referência)? 
 Qual foi o principal motivo para ___ não poder começar a 
trabalhar na semana de___ a ___ (semana de referência)? 

1.  Tinha que cuidar de filho(s), de outro(s) 
dependente(s) ou dos afazeres domésticos 
2. Estudo  
3. Incapacidade física, mental ou doença permanente  
4. Aposentado ou idoso para trabalhar 
5. Muito jovem para trabalhar 
6. Não desejava trabalhar 
7.  Outro motivo, especifique 

78a. Qual foi o principal motivo para ___ não querer trabalhar 
na semana de___ a ___ (semana de referência)? 
Qual foi o principal motivo para ___ não poder começar a 
trabalhar na semana de___ a ___ (semana de referência)? 
1. Tinha que cuidar dos afazeres domésticos, do(s) filho(s) 

ou de outro(s) parente(s)  
2.  Estava estudando (em curso de qualquer tipo ou por 

conta própria) 
3. Por problema de saúde ou gravidez  
4. Por ser muito jovem ou muito idoso para trabalhar 
5. Por não querer trabalhar 
6.  Por outro motivo, especifique 

Aprimoramento das categorias de 
tendo em vista a melhorar a captação. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

81. Alguma vez na vida, ___ ajudou, sem receber 
pagamento, no trabalho remunerado de algum membro do 
domicílio?  

1. Sim  
2. Não 

81. Alguma vez na vida, ___ ajudou, sem receber pagamento, 
no trabalho remunerado de algum membro do domicílio ou 
parente?  

1. Sim  
2. Não  

Padronização com a resolução da 19ª 
CIET  
 
 
A partir de outubro de 2015 

 Quesito 82a - Quesito novo 
 
82a.   No período de ___ a ___ (período de referência de 84 
dias), ___ trabalhou, por pelo menos 1 hora?  

1.  Sim  
2.  Não  
 

 

Identificação de trabalho no período 
entre as entrevistas do domicílio ou 
antes da primeira entrevista, para as 
pessoas não ocupadas na semana de 
referência.  
 
 
A partir de outubro de 2015 

Exclusão dos quesitos: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 95 e 96 
Quesitos relativos ao trabalho do período de captação de 
358 dias (83, 84, 85 e 86); características do negócio ou 
empresa do trabalho do período de captação de 358 dias 
(89, 90, 91, 92, 93 e 95); tempo de afastamento do último 
trabalho (96). 

 Os quesitos 83 a 93 e 95 e 96 foram 
excluídos tendo em vista a redução do 
questionário e melhor andamento da 
coleta. 
 
 
A partir de outubro de 2015  

 
99. Na semana de ___ a ___ (semana de referência), ___ 
exerceu atividades em cultivo, pesca, caça ou criação de 
animais destinadas somente à alimentação das pessoas 
moradoras do domicílio? 
102. Na semana de ___ a ___ (semana de referência), ___ 
exerceu atividades na produção de carvão, corte ou coleta 
de lenha, palha ou outro material destinado somente ao 
próprio uso das pessoas moradoras do domicílio? 
105. Na semana de ___ a ___ (semana de referência),  ___ 
exerceu atividades na fabricação de calçados, roupas, 
móveis, cerâmicas, alimentos ou outros produtos 
destinados somente ao próprio uso das pessoas do 
domicílio? 
108. Na semana de ___ a ___ (semana de referência), ___ 
exerceu atividades na construção de prédio, cômodo, poço 
ou outras obras de construção destinadas somente ao 
próprio uso das pessoas moradoras do domicílio? 

Quesitos 99, 102, 105 e 108  
 
Atualização da redação do quesito 
 
99. Na semana de ___ a ___ (semana de referência), ___ 
exerceu atividades em cultivo, pesca, caça ou criação de 
animais destinadas somente à alimentação das pessoas 
moradoras do domicílio ou de parente?  
102.Na semana de ___ a ___ (semana de referência), ___ 
exerceu atividades na produção de carvão, corte ou coleta de 
lenha, coleta de água, extração de sementes, de ervas, de areia, 
argila ou outro material destinado somente ao próprio uso das 
pessoas moradoras do domicílio ou de parente? 
105.Na semana de ___ a ___ (semana de referência), ___ 
exerceu atividades na fabricação de roupas, tricô, crochê, 
bordado, cerâmicas, rede de pesca, alimentos ou bebidas 
alcoólicas, produtos medicinais ou outros produtos destinados 
somente ao próprio uso das pessoas do domicílio ou de 
parente? 
108.Na semana de ___ a ___ (semana de referência), ___ 

Aprimoramento na captação dos 
quesitos com vistas a melhorar sua 
captação, dada a dificuldade de 
entendimento do tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

exerceu atividades de construção de casa, cômodo, muro, 
telhado, forno ou churrasqueira, cerca, estrada, abrigo para 
animais ou outras obras destinadas somente ao próprio uso das 
pessoas moradoras do domicílio ou de parente?  

 
 
 
A partir de outubro de 2015 

 
111. As próximas perguntas se referem ao trabalho feito 
voluntariamente sem receber qualquer tipo de pagamento 
através de alguma instituição ou diretamente para pessoas 
de fora do seu domicílio. Na semana de ... a ... (semana de 
referência), ... exerceu esse tipo de trabalho? 

 
111. Na semana de ___a___ (semana de referência), ___ 
trabalhou, durante pelo menos uma hora, voluntariamente e 
sem remuneração para: 

1. Congregação religiosa, sindicato, condomínio, 
partido político, escola, asilo? 

2. Associação de moradores, associação esportiva, 
ONG, grupo de apoio ou outra organização? 

3. Moradores de uma comunidade ou localidade 
(limpando, dando aulas, participando de mutirão, 
organizando festas ou outros eventos etc.)? 

4. Conservação do meio ambiente ou proteção de 
animais? 
5. Para pessoas que não eram parentes e não moravam 

nesse domicílio, realizando tarefas domésticas ou de 
cuidados de crianças, idosos ou enfermos ou pessoas 
com necessidades especiais? 

6. Para pessoas que não eram parentes e não moravam 
neste domicílio, realizando serviços profissionais (de 
eletricista, pedreiro, advogado, contador, professor 
etc.)  

7. Outro tipo de trabalho. 

Aprimoramento na captação do quesito 
com vistas a melhorar sua captação, 
dada a dificuldade de entendimento do 
tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

 Quesito 111a – Quesito novo 
111a.  Com que frequência ___ costuma trabalhar 

voluntariamente sem remuneração? 

1. Uma vez por mês 
2. Duas ou três vezes por mês 
3. Quatro ou mais vezes por mês 
4. Eventualmente ou sem frequência definida 

Aprimoramento na captação do tema  
com vistas a melhorar sua captação, 
dada a dificuldade de entendimento do 
quesito 116. 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

116. Essa empresa, organização ou instituição era: 
1. Sem fins de lucro (ONG, igreja, sindicato, clubes 
etc.) 
2. Com fins de lucro 
3. Pública 
4. Outro tipo 

Quesito 116 – quesito excluído. 
 

 

 

 

 

A partir de outubro de 2015 

117. Na semana de ___a ___ (semana de referência), 
cuidou de moradores do domicílio (crianças ou outras 
pessoas que necessitavam de cuidados especiais)? 
1. Sim -> De quem? 
               Morador 1 
               Morador 2 
               ... 
               Morador n 
2. Não 

117a.  Na semana de ___a___ (semana de referência), ___ 
realizou tarefas de cuidados de moradores deste domicílio que 
eram crianças, idosos, enfermos ou pessoas com necessidades 
especiais, tais como: 

1. Auxiliar nos cuidados pessoais (alimentar, vestir, 
pentear, dar remédio, dar banho, colocar para 
dormir)? 

2. Auxiliar em atividades educacionais? 
3. Ler, jogar ou brincar? 
4. Monitorar ou fazer companhia dentro do domicílio? 
5. Transportar ou acompanhar para a escola, médico, 

exames, parque praça, atividades sociais, culturais, 
esportivas ou religiosas? 

6. Outras tarefas de cuidados de moradores do 
domicílio? 

 
117b - Na semana de ___ a___ (semana de referência), a 
qual(ais) morador(es) ___dedicou esse(s) cuidados? 
               Morador 1 : sim/não 
               Morador 2: sim/não 
               ... 
               Morador n: sim/não 
 
 

Aprimoramento na captação do tema 

com a inclusão da descrição das 

atividades mais frequentes e resposta 

sim ou não para cada item. Mudança da 

identificação do morador para o quesito 

117b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de outubro de 2015 

118. Na semana de ___ a ___ (semana de referência), 
quantas horas ___ dedicou efetivamente ao cuidado dos 

Quesito 118 – quesito excluído. 
 

A captação de horas de cuidados 
passou a ser feita conjuntamente as 



 

 

moradores do domicílio? 
1. De 0 a 5 anos - |__|__|__| h 
2. De 6 a 14 anos - |__|__|__| h 
3. De 15 a 59 anos - |__|__|__| h 
4. De 60 anos ou mais - |__|__|__| h 

horas dedicadas aos afazeres 
domésticos, tendo em vista a 
simultaneidade de muitas destas 
atividades. 
 
A partir de outubro de 2015 

119. Na semana de ___ a ___ (semana de referência), ___ 
cuidou de familiares moradores de outro(s) domicílio(s) 
(crianças ou outras pessoas que necessitavam de cuidados 
especiais)? 
1. Sim -> De que idade? 

1.1. De 0 a 5 anos. Quantas horas? |__|__|__| h 
1.2. De 6 a 14 anos. Quantas horas? |__|__|__| h 
1.3. De 15 a 59 anos. Quantas horas? |__|__|__| h 
1.4. De 60 anos ou mais. Quantas horas? |__|__|__| h 

2. Não 

119. Na semana de ___ a ___ (semana de referência), ___ 
cuidou de parentes que não moravam neste domicílio e que 
precisavam de cuidados (crianças, idosos, enfermos ou pessoas 
com necessidades especiais)?  
 

1. Sim  
2. Não 

Atualização da redação e exclusão da 
identificação da idade e horas 
dedicadas aos cuidados de parentes 
não moradores do domicílio, visando 
facilitar a captação e análise do tema. 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

120. Na semana de ... a ... (semana de referência), ... cuidou 
de afazeres domésticos? 

1. Sim  
2. Não 

120. Na semana de ___a___ (semana de referência), ___fez 
tarefas domésticas para o próprio domicílio, tais como: 

1. Preparar ou servir alimentos, arrumar mesa ou lavar 
louça? 

2. Cuidar da limpeza ou manutenção de roupas e sapatos? 
3. Fazer pequenos reparos ou manutenção do domicílio, do 

automóvel, de eletrodomésticos ou de outros 
equipamentos? 

4. Limpar ou arrumar o domicílio, a garagem, o quintal ou o 
jardim? 

5. Cuidar da organização do domicílio (pagar contas, 
contratar serviços, orientar empregados etc.)? 

6. Fazer compras ou pesquisar preços de bens para o 
domicílio? 

7. Cuidar dos animais domésticos? 
8. Outras tarefas domésticas?      

Aprimoramento na captação do quesito 
com vistas a melhorar sua captação, 
dada a dificuldade de entendimento do 
tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

121. Na semana de ... a ... (semana de referência), quantas 
horas ... dedicou efetivamente aos afazeres domésticos? 
|__|__|__| h 

Quesito 121 - Quesito excluído A captação de horas de afazeres 
domésticos passou a ser feita 
conjuntamente as horas dedicadas aos 
cuidados de pessoas, tendo em vista a 
simultaneidade de muitas destas 
atividades. 
 
A partir de outubro de 2015 

 Quesito 121a - Quesito novo 
 
Na semana de ___a___ (semana de referência), ___fez alguma 
tarefa doméstica em domicílio de parente? 
 

Padronização com a resolução da 19ª 
CIET 

 121b - Quesito novo 
 
Na semana de ___a___ (semana de referência), ___ qual foi o 

total de horas que dedicou às atividades de cuidados de 

pessoas e/ou afazeres domésticos?  

 

A captação das horas efetivamente 
dedicadas passou a ser feita 
conjuntamente, tendo em vista a 
simultaneidade dessas atividades e 
facilitando a análise dos resultados 
desses dois temas. 
 
 
A partir de outubro de 2015 

 

Parte 5 – Rendimentos de outras fontes 
No mês de ... (mês de referência), alguma pessoa desse 
domicílio recebeu rendimentos de: 

1 Aposentadoria de instituto de previdência federal 
(INSS), estadual, municipal, ou do governo federal, 
estadual, municipal? 

2 Pensão de instituto de previdência federal (INSS), 
estadual, municipal, ou do governo federal, 
estadual, municipal? 

3 Complementação ou suplementação de 

Quesitos reformulados  
1a. No mês de___ (mês de referência), ___recebeu 

rendimentos de Benefício Assistencial de Prestação 
Continuada – BPC-LOAS? 

2a. No mês de ___ (mês de referência), ___recebeu 
rendimentos de Programa Bolsa Família? 

3a. No mês de ___(mês de referência), ___recebeu 
rendimentos de outros programas sociais do governo? 

4a. No mês de___ (mês de referência), ___recebeu 

Os quesitos que captam os rendimentos 
de outras fontes foram reordenados e 
agrupados para dar mais agilidade a 
captação. 
 
 
 
 
 



 

 

aposentadoria paga por entidade seguradora ou 
fundo de pensão? 

4 Ppensão paga por caixa de assistência social, 
entidade seguradora ou fundo de pensão, como 
beneficiária de outra pessoa? 

5 Pensão alimentícia? 
6 Aluguel ou arrendamento? 
7 Doação em dinheiro de pessoa que não morava 

no domicílio? 
8 Seguro-desemprego? 
9 Benefício Assistencial de Prestação Continuada - 

BPC-LOAS? 
10 Programa Bolsa Família ou do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil - PETI? 
11 Algum outro programa social, público ou privado? 
12 Rendimentos de caderneta de poupança, juros de 

aplicação financeira ou dividendos? 
13 Outros rendimentos como, por exemplo, parceria, 

direitos autorais, exploração de patentes etc. 
 

rendimentos de aposentadoria ou pensão de instituto de 
previdência federal (INSS), estadual, municipal, ou do 
governo federal, estadual, municipal? 

5a. No mês de___ (mês de referência), ___ recebeu 
rendimentos de seguro-desemprego, seguro-defeso? 

6a. No mês de___ (mês de referência), ___ recebeu 
rendimentos de pensão alimentícia, doação ou mesada em 
dinheiro de pessoa que não morava no domicílio? 

7a. No mês de___ (mês de referência), ___ recebeu 
rendimentos de aluguel ou arrendamento? 

8a. No mês de ___ (mês de referência), ___recebeu outros 
rendimentos (bolsa de estudos, rendimento de caderneta 
de poupança, aplicações financeiras, etc.)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de outubro de 2015 

 

Diretoria de Pesquisas 

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2017 

 


