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ACESSO AO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO 

GOVERNO FEDERAL - PNAD 2014 

 

1 - DOMICÍLIOS 

 

1.1 - CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO OU DOS PRINCIPAIS 

PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL 
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Federal ou dos principais programas sociais do governo federal, segundo a situação 

do domicílio e as Grandes Regiões - 2014 
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por domicílio particular permanente, por conhecimento no domicílio da existência 

do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais 

programas sociais do governo federal, segundo a situação do domicílio e as Grandes 

Regiões - 2014 

 

Tabela 1.1.3.1 - Domicílios particulares permanentes, por conhecimento no 

domicílio da existência do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal ou dos principais programas sociais do governo federal, segundo as Grandes 

Regiões e o número de moradores - 2014 

 

Tabela 1.1.4.1 - Domicílios particulares permanentes, por Grandes Regiões, segundo 

o conhecimento no domicílio da existência do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do governo federal, 

a forma de abastecimento de água, a existência de banheiro ou sanitário, a forma 

de esgotamento sanitário e o destino do lixo - 2014 

 

Tabela 1.1.4.2 - Distribuição dos domicílios particulares permanentes, por Grandes 

Regiões, segundo o conhecimento no domicílio da existência do Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do 

governo federal, a forma de abastecimento de água, a existência de banheiro ou 

sanitário, a forma de esgotamento sanitário e o destino do lixo - 2014 

 

Tabela 1.1.5.1 - Domicílios particulares permanentes, por Grandes Regiões, segundo 

o conhecimento no domicílio da existência do Cadastro Único para Programas 
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Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do governo federal 

e alguns bens duráveis existentes no domicílio - 2014 

 

Tabela 1.1.6.1 - Domicílios particulares permanentes, por Grandes Regiões, segundo 

o conhecimento no domicílio da existência do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do governo federal 

e a existência e o tipo de telefone - 2014 

 

Tabela 1.1.6.2 - Percentual de domicílios em que havia conhecimento da existência 

do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais 

programas sociais do governo federal, no total de domicílios particulares 

permanentes, por Grandes Regiões, segundo a existência e o tipo de telefone - 2014 

 

Tabela 1.1.7.1 - Domicílios particulares permanentes, por Grandes Regiões, segundo 

o conhecimento no domicílio da existência do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do governo federal 

e as classes de rendimento mensal domiciliar per capita - 2014 

 

Tabela 1.1.7.2 - Distribuição dos domicílios particulares permanentes, por Grandes 

Regiões, segundo o conhecimento no domicílio da existência do Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do 

governo federal e as classes de rendimento mensal domiciliar per capita - 2014 
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sociais do governo federal, segundo a situação do domicílio e as Grandes Regiões - 
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o conhecimento no domicílio da existência do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do governo federal 

e as classes de rendimento mensal domiciliar - 2014 
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Tabela 1.1.9.2 - Distribuição dos domicílios particulares permanentes, por Grandes 

Regiões, segundo o conhecimento no domicílio da existência do Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do 

governo federal e as classes de rendimento mensal domiciliar - 2014 

 

Tabela 1.1.9.3 - Percentual de domicílios em que havia conhecimento da existência 

do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais 

desses programas, no total de domicílios particulares permanentes, por Grandes 

Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar - 2014 

 

Tabela 1.1.10.1 - Rendimento, médio e mediano, mensal dos domicílios particulares 

permanentes, por conhecimento no domicílio da existência do Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do 

governo federal, segundo a situação do domicílio e as Grandes Regiões - 2014 

 

Tabela 1.1.11.1 - Domicílios particulares permanentes, por conhecimento no 

domicílio da existência do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal ou dos principais Programas Sociais do Governo Federal, segundo as 

Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas - 2014 

 

Tabela 1.1.12.1 - Rendimento, médio e mediano, mensal per capita dos domicílios 

particulares permanentes, por conhecimento no domicílio da existência do Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais desses 

programas, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as Regiões 

Metropolitanas - 2014 

 

Tabela 1.1.13.1 - Rendimento, médio e mediano, mensal dos domicílios particulares 

permanentes, por conhecimento no domicílio da existência do Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais desses programas, segundo 

as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas - 2014 

 

1.2 - TENTATIVA DE CADASTRAMENTO E OCORRÊNCIA DE ENTREVISTA PARA O 

CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL 

 

Tabela 1.2.1.1 - Domicílios particulares permanentes em que havia conhecimento 

da existência do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou dos 

principais programas sociais do governo federal, por tentativa de cadastramento 

para acesso a algum programa social do governo federal e ocorrência de algum 

morador do domicílio já ter sido entrevistado para o Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal, segundo a situação do domicílio e as 

Grandes Regiões - 2014  
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Tabela 1.2.2.1 - Distribuição dos domicílios particulares permanentes em que houve 

tentativa de cadastramento para acesso a algum programa social do governo 

federal, por ocorrência de algum morador do domicílio já ter sido entrevistado para 

o acesso ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, e 

percentual de domicílios em que houve tentativa de cadastramento para acesso a 

algum programa social do governo federal e de domicílios em que algum morador já 

foi entrevistado para o acesso ao Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal, no total de domicílios particulares permanentes, segundo a 

situação do domicílio e as Grandes Regiões - 2014 

 

Tabela 1.2.3.1 - Número médio de moradores por domicílio particular permanente 

em que havia conhecimento da existência do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do governo federal, 

por tentativa de cadastramento para acesso a algum programa social do governo 

federal e ocorrência de algum morador do domicílio já ter sido entrevistado para o 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, segundo a situação do 

domicílio e as Grandes Regiões - 2014 

 

Tabela 1.2.4.1 - Domicílios particulares permanentes em que havia conhecimento 

da existência do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou dos 

principais programas sociais do governo federal, por tentativa de cadastramento 

para acesso a algum programa social do governo federal e ocorrência de algum 

morador do domicílio já ter sido entrevistado para o Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal, segundo as Grandes Regiões e o número de 

moradores - 2014 

 

Tabela 1.2.4.2 - Distribuição dos domicílios particulares permanentes em que havia 

conhecimento da existência do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal ou dos principais programas sociais do governo federal, por tentativa de 

cadastramento para acesso a algum programa social do governo federal e 

ocorrência de algum morador do domicílio já ter sido entrevistado para o Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal, segundo as Grandes Regiões e o 

número de moradores - 2014 

 

Tabela 1.2.5.1 - Domicílios particulares permanentes em que havia conhecimento 

da existência do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou dos 

principais programas sociais do governo federal, por Grandes Regiões, segundo a 

tentativa de cadastramento para acesso a algum programa social do governo 

federal, a forma de abastecimento de água, a existência de banheiro ou sanitário, a 

forma de esgotamento sanitário e o destino do lixo - 2014 
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Tabela 1.2.5.2 - Distribuição dos domicílios particulares permanentes em que havia 

conhecimento da existência do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal ou dos principais programas sociais do governo federal, por Grandes 

Regiões, segundo a tentativa de cadastramento para acesso a algum programa 

social do governo federal, a forma de abastecimento de água, a existência de 

banheiro ou sanitário, a forma de esgotamento sanitário e o destino do lixo - 2014 

 

Tabela 1.2.6.1 - Domicílios particulares permanentes em que houve tentativa de 

cadastramento para acesso a algum programa social do governo federal, por 

Grandes Regiões, segundo a ocorrência de algum morador do domicílio já ter sido 

entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, a 

forma de abastecimento de água, a existência de banheiro ou sanitário, a forma de 

esgotamento sanitário e o destino do lixo - 2014 

 

Tabela 1.2.6.2 - Distribuição dos domicílios particulares permanentes em que houve 

tentativa de cadastramento para acesso a algum programa social do governo 

federal, por Grandes Regiões, segundo a ocorrência de algum morador do domicílio 

já ter sido entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal, a forma de abastecimento de água, a existência de banheiro ou sanitário, a 

forma de esgotamento sanitário e o destino do lixo - 2014 

 

Tabela 1.2.7.1 - Domicílios particulares permanentes em que havia conhecimento 

da existência do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou dos 

principais programas sociais do governo federal, por Grandes Regiões, segundo a 

tentativa de cadastramento para acesso a algum programa social do governo 

federal e alguns bens duráveis existentes no domicílio - 2014 

 

Tabela 1.2.8.1 - Domicílios particulares permanentes em que houve tentativa de 

cadastramento para acesso a algum programa social do governo federal, por 

Grandes Regiões, segundo a ocorrência de algum morador do domicílio já ter sido 

entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e 

alguns bens duráveis existentes no domicílio - 2014 

 

Tabela 1.2.9.1 - Domicílios particulares permanentes em que havia conhecimento 

da existência do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou dos 

principais programas sociais do governo federal, por Grandes Regiões, segundo a 

tentativa de cadastramento para acesso a algum programa social do governo 

federal e a existência e o tipo de telefone - 2014 
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Tabela 1.2.9.2 - Percentual de domicílios em que houve tentativa de cadastramento 

para acesso a algum programa social do governo federal, no total de domicílios 

particulares permanentes em que havia conhecimento da existência do Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais programas 

sociais do governo federal, por Grandes Regiões, segundo a existência e o tipo de 

telefone - 2014 

 

Tabela 1.2.9.3 - Percentual de domicílios em que houve tentativa de cadastramento 

para acesso a algum programa social do governo federal, no total de domicílios 

particulares permanentes, por Grandes Regiões, segundo a existência e o tipo de 

telefone - 2014 

 

Tabela 1.2.10.1 - Domicílios particulares permanentes em que houve tentativa de 

cadastramento para acesso a algum programa social do governo federal, por 

Grandes Regiões, segundo a ocorrência de algum morador do domicílio já ter sido 

entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e a 

existência de telefone no domicílio - 2014 

 

Tabela 1.2.10.2 - Percentual de domicílios em que houve ocorrência de algum 

morador já ter sido entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal, no total de domicílios particulares permanentes em que houve 

tentativa de cadastramento para acesso a algum programa social do governo 

federal, por Grandes Regiões, segundo a existência e o tipo de telefone - 2014 

 

Tabela 1.2.10.3 - Percentual de domicílios em que houve ocorrência de algum 

morador já ter sido entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal, no total de domicílios particulares permanentes, por Grandes 

Regiões, segundo a existência e o tipo de telefone - 2014 

 

Tabela 1.2.11.1 - Domicílios particulares permanentes em que havia conhecimento 

da existência do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou dos 

principais programas sociais do governo federal, por Grandes Regiões, segundo a 

tentativa de cadastramento para acesso a algum programa social do governo 

federal e as classes de rendimento mensal domiciliar per capita - 2014 

 

Tabela 1.2.11.2 - Percentual de domicílios em que houve tentativa de 

cadastramento para acesso a algum programa social do governo federal, no total de 

domicílios particulares permanentes em que havia conhecimento da existência do 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais 

programas sociais do governo federal, por Grandes Regiões, segundo as classes de 

rendimento mensal domiciliar per capita - 2014 
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Tabela 1.2.11.3 - Percentual de domicílios em que houve tentativa de 

cadastramento para acesso a algum programa social do governo federal, no total de 

domicílios particulares permanentes, por Grandes Regiões, segundo as classes de 

rendimento mensal domiciliar per capita - 2014 

 

Tabela 1.2.12.1 - Domicílios particulares permanentes em que houve tentativa de 

cadastramento para acesso a algum programa social do governo federal, por 

Grandes Regiões, segundo a ocorrência de algum morador do domicílio já ter sido 

entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e as 

classes de rendimento mensal domiciliar per capita - 2014 

 

Tabela 1.2.12.2 - Percentual de domicílios em que algum morador já foi 

entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, no 

total de domicílios particulares permanentes em que houve tentativa de 

cadastramento para acesso a algum programa social do governo federal, por 

Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar per capita - 

2014 

 

Tabela 1.2.12.3 - Percentual de domicílios em que algum morador já foi 

entrevistado para o acesso ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal, no total de domicílios particulares permanentes, por Grandes Regiões, 

segundo as classes de rendimento mensal domiciliar per capita - 2014  

 

Tabela 1.2.13.1 - Rendimento médio mensal per capita dos domicílios particulares 

permanentes em que havia conhecimento da existência do Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do 

governo federal, por tentativa de cadastramento para acesso a algum programa 

social do governo federal e ocorrência de algum morador do domicílio já ter sido 

entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 

segundo a situação do domicílio e as Grandes Regiões - 2014 

 

Tabela 1.2.14.1 - Rendimento mediano mensal per capita dos domicílios 

particulares permanentes em que havia conhecimento da existência do Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais programas 

sociais do governo federal, por tentativa de cadastramento para acesso a algum 

programa social do governo federal e ocorrência de algum morador do domicílio já 

ter sido entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal, segundo a situação do domicílio e as Grandes Regiões - 2014 
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Tabela 1.2.15.1 - Domicílios particulares permanentes em que havia conhecimento 

da existência do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou dos 

principais programas sociais do governo federal, por Grandes Regiões, segundo a 

tentativa de cadastramento para acesso a algum programa social do governo 

federal e as classes de rendimento mensal domiciliar - 2014 

 

Tabela 1.2.15.2 - Percentual de domicílios em que houve tentativa de 

cadastramento para acesso a algum programa social do governo federal, no total de 

domicílios particulares permanentes em que havia conhecimento da existência do 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais 

programas sociais do governo federal, por Grandes Regiões, segundo as classes de 

rendimento mensal domiciliar - 2014 

 

Tabela 1.2.15.3 - Percentual de domicílios em que houve tentativa de 

cadastramento para acesso a algum programa social do governo federal, no total de 

domicílios particulares permanentes, por Grandes Regiões, segundo as classes de 

rendimento mensal domiciliar - 2014 

 

Tabela 1.2.16.1 - Domicílios particulares permanentes em que houve tentativa de 

cadastramento para acesso a algum programa social do governo federal, por 

Grandes Regiões, segundo a ocorrência de algum morador do domicílio já ter sido 

entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e as 

classes de rendimento mensal domiciliar - 2014 

 

Tabela 1.2.16.2 - Percentual de domicílios em que algum morador já foi 

entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, no 

total de domicílios particulares permanentes em que houve tentativa de 

cadastramento para acesso a algum programa social do governo federal, por 

Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar - 2014 

 

Tabela 1.2.16.3 - Percentual de domicílios em que algum morador já foi 

entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, no 

total de domicílios particulares permanentes, por Grandes Regiões, segundo as 

classes de rendimento mensal domiciliar - 2014 

 

Tabela 1.2.17.1 - Rendimento médio mensal dos domicílios particulares 

permanentes em que havia conhecimento da existência do Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do 

governo federal, por tentativa de cadastramento para acesso a algum programa 

social do governo federal e ocorrência de algum morador do domicílio já ter sido 
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entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 

segundo a situação do domicílio e as Grandes Regiões - 2014 

 

 

Tabela 1.2.18.1 - Rendimento mediano mensal dos domicílios particulares 

permanentes em que havia conhecimento da existência do Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do 

governo federal, por tentativa de cadastramento para acesso a algum programa 

social do governo federal e ocorrência de algum morador do domicílio já ter sido 

entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 

segundo a situação do domicílio e as Grandes Regiões - 2014 

 

 

Tabela 1.2.19.1 - Domicílios particulares permanentes em que havia conhecimento 

da existência do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou dos 

principais programas sociais do governo federal, por tentativa de cadastramento 

para acesso a algum programa social do governo federal e ocorrência de algum 

morador do domicílio já ter sido entrevistado para o Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal, segundo as Grandes Regiões, as Unidades 

da Federação e as Regiões Metropolitanas - 2014 

 

Tabela 1.2.19.2 - Distribuição dos domicílios particulares permanentes em que havia 

conhecimento da existência do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal ou dos principais programas sociais do governo federal, por tentativa de 

cadastramento para acesso a algum programa social do governo federal e 

ocorrência de algum morador do domicílio já ter sido entrevistado para o Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal, segundo as Grandes Regiões, as 

Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas - 2014 

 

Tabela 1.2.20.1 - Número médio de moradores por domicílio particular permanente 

em que havia conhecimento da existência do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do governo federal, 

por tentativa de cadastramento para acesso a algum programa social do governo 

federal e ocorrência de algum morador do domicílio já ter sido entrevistado para o 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, segundo as Grandes 

Regiões, as Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas - 2014 

 

Tabela 1.2.21.1 - Rendimento médio mensal per capita dos domicílios particulares 

permanentes em que havia conhecimento da existência do Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do 

governo federal, por tentativa de cadastramento para acesso a algum programa 
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social do governo federal e ocorrência de algum morador do domicílio já ter sido 

entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 

segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as Regiões 

Metropolitanas - 2014 

 

Tabela 1.2.22.1 - Rendimento mediano mensal per capita dos domicílios 

particulares permanentes em que havia conhecimento da existência do Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais programas 

sociais do governo federal, por tentativa de cadastramento para acesso a algum 

programa social do governo federal e ocorrência de algum morador do domicílio já 

ter sido entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as Regiões 

Metropolitanas - 2014 

 

Tabela 1.2.23.1 - Rendimento médio mensal dos domicílios particulares 

permanentes em que havia conhecimento da existência do Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do 

governo federal, por tentativa de cadastramento para acesso a algum programa 

social do governo federal e ocorrência de algum morador do domicílio já ter sido 

entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 

segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as Regiões 

Metropolitanas - 2014 

 

Tabela 1.2.24.1 - Rendimento mediano mensal dos domicílios particulares 

permanentes em que havia conhecimento da existência do Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do 

governo federal, por tentativa de cadastramento para acesso a algum programa 

social do governo federal e ocorrência de algum morador do domicílio já ter sido 

entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 

segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as Regiões 

Metropolitanas - 2014 

 

 

2 - MORADORES 

 

CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO OU DOS PRINCIPAIS 

PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E TENTATIVA DE CADASTRAMENTO E 

OCORRÊNCIA DE ENTREVISTA PARA O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS 

DO GOVERNO FEDERAL 
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Tabela 2.1.1.1 - Moradores em domicílios particulares permanentes, por 

conhecimento no domicílio da existência do Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal ou dos principais programas sociais do governo federal, 

tentativa de cadastramento para acesso a algum programa social do governo 

federal por algum morador do domicílio e ocorrência de algum morador do 

domicílio já ter sido entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal, segundo as Grandes Regiões e a situação do domicílio - 2014 

 

Tabela 2.1.2.1 - Moradores em domicílios particulares permanentes, por 

conhecimento no domicílio da existência do Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal ou dos principais programas sociais do governo federal, 

tentativa de cadastramento para acesso a algum programa social do governo 

federal por algum morador do domicílio e ocorrência de algum morador do 

domicílio já ter sido entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as 

Regiões Metropolitanas - 2014 

 

Tabela 2.1.2.2 - Distribuição dos moradores em domicílios particulares 

permanentes, por conhecimento no domicílio da existência do Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do 

governo federal, tentativa de cadastramento para acesso a algum programa social 

do governo federal por algum morador do domicílio e ocorrência de algum morador 

do domicílio já ter sido entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 

Metropolitanas - 2014 

 

Tabela 2.2.1.1 - Moradores em domicílios particulares permanentes, por Grandes 

Regiões, segundo o conhecimento no domicílio da existência do Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do 

governo federal e os grupos de idade - 2014 

 

 

Tabela 2.2.1.2 - Distribuição dos moradores em domicílios particulares 

permanentes, por Grandes Regiões, segundo o conhecimento no domicílio da 

existência do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou dos 

principais programas sociais do governo federal e os grupos de idade - 2014 

 

Tabela 2.3.1.1 - Moradores em domicílios particulares permanentes em que havia 

conhecimento da existência do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal ou dos principais programas sociais do governo federal, por Grandes 

Regiões, segundo a tentativa de cadastramento para acesso a algum programa 
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social do governo federal por algum morador do domicílio e os grupos de idade - 

2014 

 

Tabela 2.3.1.2 - Distribuição dos moradores em domicílios particulares permanentes 

em que havia conhecimento da existência do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal ou dos principais programas sociais do governo federal, 

por Grandes Regiões, segundo a tentativa de cadastramento para acesso a algum 

programa social do governo federal por algum morador do domicílio e os grupos de 

idade - 2014 

 

Tabela 2.4.1.1 - Moradores em domicílios particulares permanentes em que houve 

tentativa de cadastramento para acesso a algum programa social do governo 

federal por algum morador, por Grandes Regiões, segundo a ocorrência de algum 

morador do domicílio já ter sido entrevistado para o Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal e os grupos de idade - 2014 

 

Tabela 2.4.1.2 - Distribuição dos moradores em domicílios particulares permanentes 

em que houve tentativa de cadastramento para acesso a algum programa social do 

governo federal por algum morador, por Grandes Regiões, segundo a ocorrência de 

algum morador do domicílio já ter sido entrevistado para o Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal e os grupos de idade - 2014 

 

Tabela 2.5.1.1 - Moradores de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios 

particulares permanentes, por Grandes Regiões, segundo o conhecimento no 

domicílio da existência do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal ou dos principais programas sociais do governo federal e os grupos de anos 

de estudo - 2014 

 

Tabela 2.6.1.1 - Moradores de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios 

particulares permanentes em que havia conhecimento da existência do Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal ou dos principais programas 

sociais do governo federal, por Grandes Regiões, segundo a tentativa de 

cadastramento para acesso a algum programa social do governo federal por algum 

morador do domicílio e os grupos de anos de estudo - 2014 

 

Tabela 2.7.1.1 - Moradores de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios 

particulares permanentes em que houve tentativa de cadastramento para acesso a 

algum programa social do governo federal por algum morador, por Grandes 

Regiões, segundo a ocorrência de algum morador do domicílio já ter sido 

entrevistado para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e os 

grupos de anos de estudo - 2014 


