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Primeira entrevista: 

 

 Questionário de características gerais dos moradores 

 Questionário de educação 

 Questionário ampliado de trabalho remunerado 

 Questionário de trabalho não remunerado  

 Questionário de rendimentos não provenientes do trabalho 

 

Segunda, terceira, quarta e quinta entrevista: 

 

 Questionário de características gerais dos moradores 

 Questionário de educação 

 Questionário reduzido de trabalho remunerado 

 Questionário de rendimentos não provenientes do trabalho 
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Necessidades de ajustes nos questionário identificadas ao longo desses três 

anos: 

 

 Aprimoramentos na captação de alguns quesitos 

 Inclusão de quesitos que facilitem a compreensão de alguns conceitos 

 Simplificação de quesitos cuja aplicação em campo é muito complexa 

 

 Padronização de conceitos com a 19ª CIET 

 

 Redução do tamanho do questionário 
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Variáveis de domicílio 

 

 Número de moradores 

 Responsabilidade pelo domicílio (compartilhada ou de uma única pessoa) 

 Motivo da escolha do responsável pelo domicílio (em caso de um único 

responsável) 

 

 

O que muda em 2015? 

 

 O quesito do motivo da escolha do responsável será retirado da 

investigação.  

Características de educação das pessoas de 5 anos ou mais de idade 
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Características gerais dos moradores 

 

 Condição no domicílio 

 Sexo 

 Data de nascimento/Idade 

 Cor ou raça 

 

Características de educação das pessoas de 5 anos ou mais de idade 

 

 Sabe ler e escrever 

 Frequenta escola 

 Curso que frequenta 

 Ano/série que frequenta  

 Curso mais elevado que frequentou anteriormente 

 Último(a) ano/série que concluiu com aprovação 
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Características de educação das pessoas de 5 anos ou mais de idade 

 

O que muda em 2015? 

 

 Será inserido um quesito investigando se a escola frequentada é pública ou 

privada. 

 Especialização de 360 horas será inserida como uma das opções de 

resposta para o curso que frequenta e para o curso mais elevado que 

frequentou. 

 Será excluído o quesito que investiga se o curso que frequenta é seriado e 

também o quesito que investiga se o curso mais elevado que frequentou é 

seriado 

  Curso não dividido em série ou anos será inserido como uma das opções 

de resposta para a série/ano que frequenta e para a última série/ano 

concluída com aprovação 
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Características de educação das pessoas de 5 anos ou mais de idade 

 

O que muda em 2015? 

 

Qual é o curso que .... frequenta? 

 

Pré-escola 

Alfabetização de jovens e adultos  

Regular do ensino fundamental  

Educação de jovens e adultos (EJA) do ensino fundamental 

Regular do ensino médio  

Educação de jovens e adultos (EJA) do ensino médio 

Superior – graduação 

(NOVO) Especialização de nível superior (mínimo 360 horas)  

Mestrado  

Doutorado 
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Características de educação das pessoas de 5 anos ou mais de idade 

 

O que muda em 2015? 

  
Este curso que .... frequenta é seriado?  

Sim  

Não   

 

Qual é a série/ano que .... frequenta? 

Primeira (o) 

Segunda (o)  

Terceira (o)  

Quarta (o)  

Quinta (o) 

Sexta (o) 

Sétima (o) 

Oitava (o) 

Nona (o) 

(NOVO) Curso não dividido em série ou anos 
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Trabalho remunerado das pessoas de 14 anos ou mais de idade 

 

1. Pessoa ocupada  

 

O que muda em 2015? 

 

 O trabalhador remunerado apenas em treinamento não será mais 

considerado ocupado (padronização com a 19ª CIET). 

 O trabalhador sem remuneração direta desenvolvendo atividades em ajuda 

a conta própria, empregador ou empregado que era membro da família e  

residia em outro domicílio será considerado ocupado  (padronização com a 

19ª CIET). 
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O que diz a 19ª CIET? 

 

Identifica 5 formas de trabalho: 

 

 Trabalho na produção de bens e serviços para o próprio uso 

 Trabalho em uma ocupação (trabalho remunerado em espécie ou benefício) 

 Trabalho de aprendizes e estagiários não remunerados 

 Trabalho voluntário 

 Outras formas de trabalho (não definidas na resolução) 
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O que diz a 19ª CIET? 

 

As pessoas ocupadas se definem como aquelas a partir de idade 

determinada que durante o período de referência curto se dedicaram, por pelo 

menos uma hora, na produção de bens e serviços em troca de remuneração 

em  espécie ou  em benefícios.  

 

Inclui os trabalhadores familiares em ajuda a membros do domicílio ou da 

família, pois são beneficiados indiretamente pela remuneração recebida pelo 

negócio do familiar.  

 

Inclui pessoas temporariamente ausentes do trabalho durante o período de 

referência curto que, já tendo trabalhado em seu trabalho atual, não estavam 

"no trabalho" por um curto período, mas mantiveram um vínculo de trabalho 

durante a sua ausência.  
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Trabalho remunerado das pessoas de 14 anos ou mais de idade 

 

1. Pessoa ocupada - principais características investigadas sobre o trabalho 

principal 

 

 Ocupação 

 Posição na ocupação 

 Atividade do empreendimento 

 Tamanho do empreendimento 

 Local de exercício do trabalho (Quest. ampliado) 

 Atividade do empreendimento onde exerce o trabalho (Quest. 

ampliado) 

 CNPJ (Quest. ampliado) 
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Trabalho remunerado das pessoas de 14 anos ou mais de idade 

 

1. Pessoa ocupada - principais características investigadas sobre o trabalho 

principal 

 

O que muda em 2015? 

 

 As variáveis de tamanho do empreendimento deixam de fazer parte do 

módulo reduzido 

 A variável de CNPJ deixa de ser investigada para os empregados. 

 A variável de CNPJ passa a ser investigada para o trabalho principal 

no módulo reduzido. 
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Trabalho remunerado das pessoas de 14 anos ou mais de idade 

 

1. Pessoa ocupada - principais características investigadas sobre o trabalho 

principal 

 

 Tipo de contrato: temporário ou permanente 

 Contratante do empregado temporário na agricultura (Quest. ampliado) 

 Área do setor público: federal, estadual, municipal 

 Tipo de vínculo no serviço público 

 Carteira de trabalho 

 Filiação a cooperativa de trabalho ou produção, a associação ou grupo 

de produção (Quest. ampliado) 

 Condição em relação ao empreendimento (Quest. ampliado) 
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Trabalho remunerado das pessoas de 14 anos ou mais de idade 

 

1. Pessoa ocupada - principais características investigadas sobre o trabalho 

principal 

 

 Contribuição para a previdência 

 Rendimento habitual e efetivo 

 

O que muda em 2015? 

 

 Detalhamento da investigação do rendimento efetivo 

 Inclusão do levantamento de rendimentos não monetários: tíquetes, 

vales ou cartões, para transporte e alimentação 
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Rendimento habitual e efetivo – proposta para 2015 

 

(Se empregado) Qual era o rendimento bruto mensal que ... recebia normalmente por 

esse trabalho? 

(Conta própria ou empregador) Qual era a retirada mensal que .... fazia normalmente 

nesse trabalho? 

Valor em dinheiro(R$): |__|__|__|__|__|__|__|__|,00      

Valor estimado dos produtos ou mercadorias (R$):  |__|__|__|__|__|__|__|__|,00 

Somente em benefícios  

 

(NOVO) No mês de ... (mês de referência), recebeu por esse trabalho rendimento de: 

 

 

 

13º, 14º salário, etc?  Sim  Não 

Férias?  Sim  Não 

Comissões?   Sim  Não 

Horas extras?  Sim  Não 

Bonificações e participação nos lucros?  Sim  Não 
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Rendimento efetivo – proposta para 2015 

 

(NOVO) No mês de ... (mês de referência)… teve por esse trabalho algum desconto por 

atraso, falta ou adiantamento de salário? 

Sim 

Não 

 

 

(Se empregado) Qual foi o rendimento bruto que ... recebeu por esse trabalho, no mês 

de ... (mês de referência)? 

(Conta própria ou empregador) Qual foi a retirada que .... fez nesse trabalho, no mês de 

... (mês de referência)? 

Valor em dinheiro(R$): |__|__|__|__|__|__|__|__|,00      

Valor estimado dos produtos ou mercadorias (R$):  |__|__|__|__|__|__|__|__|,00  
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Rendimento efetivo – proposta para 2015 

 

(NOVO) Além desse rendimento bruto, recebeu por esse trabalho no mês de ... 

(mês de referência): 

Cartão ou tíquete transporte?       R$ 

 

Cartão ou tíquete alimentação e refeição?   R$ 
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Justificativa 

 

 Garantir que os rendimentos esporádicos sejam captados no 

rendimento efetivo 

 Minimizar a dependência do pesquisador em lembrar as parcelas do 

rendimento efetivo. Para isso foram introduzidas perguntas que 

deveriam ser feitas como cobertura, mas que poderiam ser esquecidas 

ou feitas de forma diferente dependendo do entrevistador. A forma 

adotada permite maior padronização de captação também. 

 Harmonizar o levantamento do rendimento com os países do Mercosul, 

que captam o rendimento do trabalho com maior detalhamento 
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Trabalho remunerado das pessoas de 14 anos ou mais de idade 

 

1. Pessoa ocupada - principais características investigadas sobre o trabalho 

principal 

 

 Horas habitualmente e efetivamente trabalhadas 

 Tipo de jornada de trabalho: noturna, diurna ou mista (Quest. ampliado) 

 Tempo em que estava nesse trabalho 

 

O que muda em 2015? 

 

 A captação das horas efetivas, que é feita por dia da semana, será 

simplificada. Essa mudança também será feita para o trabalho 

secundário e os outros trabalhos. 
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Horas habituais e efetivas – questionário em campo 

 

Na semana de ... a ... (semana de referência), em que dias e quantas horas .... 

trabalhou efetivamente nesse trabalho?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Então na semana de ... a ... (semana de referência), ... trabalhou ... (soma das horas 

declaradas no quesito 37). Esse é o número de horas que ... trabalhava normalmente 

nesse trabalho? 

Sim 

Não 

 

Quantas horas ... trabalhava normalmente, por semana, nesse trabalho?  |__|__|__| h 

Domingo                  |__|__| h  

Segunda-feira           |__|__| h  

Terça-feira              |__|__| h  

Quarta-feira              |__|__| h  

Quinta-feira              |__|__| h  

Sexta-feira                |__|__| h  

Sábado                     |__|__| h  

Não exerceu esse trabalho na semana 
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Horas habituais e efetivas – proposta para 2015 

 

Quantas horas ... trabalhava normalmente, por semana, nesse trabalho?  |__|__|__| h 

  

(NOVO) Na semana de ... a ... (semana de referência), .... trabalhou mais horas que as 

normalmente trabalhadas nesse trabalho?  

  

(NOVO) Na semana de ... a ... (semana de referência), .... trabalhou menos horas que 

as normalmente trabalhadas nesse trabalho por motivo de doença, feriado, falta 

voluntária, atraso ou por outra razão?  

  

(NOVO) Então, quantas horas ... trabalhou efetivamente na semana de ... a ... (semana 

de referência) nesse trabalho?  |__|__|__|h 
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Trabalho remunerado das pessoas de 14 anos ou mais de idade 

 

2. Pessoa ocupada - outras características investigadas 

 

 Desejo de trabalhar mais horas dos que as efetivamente trabalhadas 

 Forma de disponibilidade para trabalhar mais horas: no trabalho atual, 

trabalho diferente do atual, trabalho adicional  

 Horas, a mais, que estaria disponível para trabalhar por semana 

 Procura de outro trabalho nos últimos 30 dias 

 Motivo da procura 

 Disponibilidade para iniciar um trabalho no período de 30 dias 



15º Fórum SIPD 

PNAD Contínua  2012-2014 

 

Trabalho remunerado das pessoas de 14 anos ou mais de idade 

 

2. Pessoa ocupada - outras características investigadas 

 

 

O que muda em 2015? 

 

 Será captado o desejo de trabalhar mais horas do que as que 

habitualmente trabalha. 

 

Na semana de ... a ... (semana de referência), ... gostaria de ter 

trabalhado mais do que as ... horas que efetivamente trabalhou?  

 

(NOVO) ... gostaria de trabalhar mais horas do que as ... que 

normalmente trabalhava no(s) trabalho(s) que tinha na semana de... a ... 

(semana de referência)? 

 



15º Fórum SIPD 

PNAD Contínua  2012-2014 

 

Trabalho remunerado das pessoas de 14 anos ou mais de idade 

 

3. Pessoa não ocupada - desocupação 

 

 Procura de trabalho nos últimos 30 dias 

 Procura nos 335 dias (p/ quem não procurou nos 30) 

 Tempo de procura 

 Disponibilidade para iniciar um trabalho na semana de referência 

  Horas que poderia dedicar ao trabalho 
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Trabalho remunerado das pessoas de 14 anos ou mais de idade 

 

4. Pessoa não ocupada – trabalho anterior à semana de referência 

 

 Identificação de experiência anterior de trabalho 

 

O que muda em 2015? 

 Esse quesito será investigado apenas na primeira entrevista (módulo 

ampliado de trabalho remunerado) 
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Trabalho remunerado das pessoas de 14 anos ou mais de idade 

 

4. Pessoa não ocupada – trabalho anterior à semana de referência 

 

 Identificação e caracterização de trabalho no período de 358 dias 

 Ocupação 

 Posição na ocupação 

 Atividade do empreendimento 

 Militar ou empregado do setor público 

 Área do setor público (federal, estadual, municipal) 

 Tipo de vínculo no serviço público (servidor estatutário ou não) 

 Carteira de trabalho 

 Tempo de permanência no trabalho 

 Motivo de ter saído do trabalho 

 Recebimento de seguro desemprego 
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Trabalho remunerado das pessoas de 14 anos ou mais de idade 

 

O que muda em 2015? 

 O trabalho no período de 358 dias será investigado apenas na primeira 

entrevista (módulo ampliado de trabalho remunerado). Nas demais 4 

entrevistas será perguntado se teve algum trabalho nos últimos 90 dias 

(período entre duas visitas da PNAD Contínua) 

 As variáveis de caracterização desse trabalho não serão mais 

investigadas (ocupação, posição na ocupação, atividade do 

empreendimento, carteira de trabalho, seguro desemprego etc.). 

Apenas a variável do motivo da saída do trabalho permanecerá no 

questionário. 
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Módulo ampliado – proposta para 2015 

Alguma vez na vida, ... teve algum trabalho pelo qual ganhava dinheiro, produtos, 

mercadorias ou benefícios? 

 

Alguma vez na vida, ... ajudou, sem receber pagamento, no trabalho remunerado 

de algum membro do domicílio? 

 

No período de ... a ... (período de captação de 358 dias), ... trabalhou, por pelo 

menos 1 hora? 

  

Por que motivo ... saiu do último trabalho que teve?  

 

Módulo reduzido – proposta para 2015 

(NOVO) No período de ... a ... (período de captação de 90 dias), ... trabalhou, por 

pelo menos 1 hora? 

  

Por que motivo ... saiu do último trabalho que teve?  
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Trabalho não remunerado das pessoas de 14 anos ou mais 

 

5. Próprio consumo 

 

 Identificação das pessoas em atividades de produção para o próprio 

consumo e construção para o próprio uso 

 Principal atividade exercida 

 Horas efetivas de dedicação a essas atividades 
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Trabalho não remunerado das pessoas de 14 anos ou mais 

 

6. Trabalho voluntário 

 

 Identificação das pessoas em atividades de trabalho voluntário 

 Principal trabalho exercida 

 Horas de dedicação ao(s) trabalho(s) exercido(s) 

 Tipo de inserção no trabalho voluntário (direta ou através de empresa) 

 Atividade da empresa para a qual exerceu o trabalho voluntário 

 Tipo de empresa para a qual exerceu o trabalho voluntário (com fins de 

lucro, sem fins de lucro etc.) 
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Trabalho não remunerado das pessoas de 14 anos ou mais 

 

6. Trabalho voluntário 

 

O que muda em 2015? 

 

 A pergunta de entrada para o trabalho voluntário será detalhada com a 

inserção de uma tabela com diversas atividades de trabalho voluntário. 

 Inserção de uma pergunta sobre a frequência de realização do trabalho 

voluntário. 

 A pergunta sobre o tipo de empresa para a qual exerceu o trabalho 

voluntário será retirada da investigação. 

 



15º Fórum SIPD 

PNAD Contínua  2012-2014 

 

Trabalho não remunerado das pessoas de 14 anos ou mais 

 

Trabalho voluntário – questionário em campo 

 

A 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?  

Sim  

Não  
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Trabalho não remunerado das pessoas de 14 anos ou mais 

 

Trabalho voluntário – proposta para 2015 

 

(NOVO) Na semana de ... a ... (semana de referência), ... trabalhou, durante pelo menos uma hora, 

voluntariamente e sem remuneração para: 

congregação religiosa, sindicato, condomínio, partido político, escola, hospital, asilo? 
Sim Não 

associação de moradores, associação esportiva, ONG, grupo de apoio ou outra 

organização? 

Sim Não 

moradores de uma comunidade ou localidade (limpando, dando aulas, participando de 

mutirão, organizando festas ou outros eventos etc.)? 

Sim Não 

conservação do meio ambiente ou de proteção aos animais?   
Sim Não 

pessoas que não eram parentes e não moravam neste domicílio, realizando tarefas 

domésticas ou de cuidados de crianças, idosos, enfermos ou pessoas com 

necessidades especiais? 

Sim Não 

para pessoas que não eram parentes e não moravam neste domicílio, realizando 

serviços profissionais (de eletricista, pedreiro, advogado, contador, professor etc.)? 

Sim Não 

outro tipo de trabalho voluntário? Sim Não 
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Trabalho não remunerado das pessoas de 14 anos ou mais 

 

Trabalho voluntário – questionário em campo 

 

(NOVO) Com que frequência .... costuma trabalhar voluntariamente sem 

remuneração? 

 Uma vez por mês 

 Duas ou três vezes por mês 

 Quatro ou mais vezes por mês 

 Eventualmente ou sem frequência definida 
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Trabalho não remunerado das pessoas de 14 anos ou mais 

 

7. Cuidados de pessoas 

 

 Identificação das pessoas que cuidaram de outras pessoas do 

domicílio 

 Horas de dedicação a essas atividades 

 Identificação das pessoas que cuidaram de familiares em outro 

domicílio 

 Horas de dedicação a essas atividades 
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Trabalho não remunerado das pessoas de 14 anos ou mais 

 

7. Cuidados de pessoas 

 

O que muda em 2015? 

 

 A pergunta de entrada para a captação dos cuidados de pessoas será 

detalhada com a inserção de uma tabela com diversas atividades de 

cuidados. 

 A captação das horas efetivamente dedicadas passará a ser feita 

juntamente com as horas de afazeres domésticos, facilitando a análise 

dos resultados desses dois temas. 
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Trabalho não remunerado das pessoas de 14 anos ou mais 

 

7. Cuidados de pessoas 

 

Cuidados de pessoas – questionário em campo 

 

Na semana de ... a ... (semana de referência), cuidou de moradores do domicílio 

(crianças ou outras pessoas que necessitavam de cuidados especiais)? 

 Sim   De quem? 

 Não 

 

Na semana de .... a .... (semana de referência), quantas horas ... dedicou 

efetivamente ao cuidado dos moradores do domicílio? 

De 0 a 5 anos - |__|__|__| h 

De 6 a 14 anos - |__|__|__| h 

De 15 a 59 anos - |__|__|__| h 

De 60 anos ou mais - |__|__|__| h 



15º Fórum SIPD 

PNAD Contínua  2012-2014 

 

Trabalho não remunerado das pessoas de 14 anos ou mais 

 

7. Cuidados de pessoas 

 

Cuidados de pessoas – questionário em campo 

 

(NOVO) Na semana de referência, …. realizou atividades de cuidados de crianças, 

idosos,  ou outros moradores do domicílio que necessitavam de cuidados especiais, tais 

como: 

 Auxílio nos cuidados pessoais (alimentar, vestir, dar remédio ou banho, 

colocar para dormir)? 

Sim Não 

Ajuda em atividades educacionais ou exercícios físicos/ reabilitação? 
Sim Não 

Companhia em atividades de lazer (brincar, conversar )?  
Sim Não 

Deslocamento ou acompanhamento para escola, curso, médico ou 

exame, esporte, parque ou praça? 

Sim Não 

Outra atividade de cuidado. Especifique:  
Sim Não 
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Trabalho não remunerado das pessoas de 14 anos ou mais 

 

8. Afazeres domésticos 

 

 Identificação das pessoas em atividades de afazeres domésticos 

 Horas de dedicação a essas atividades 
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Trabalho não remunerado das pessoas de 14 anos ou mais 

 

8. Afazeres domésticos 

 

O que muda em 2015? 

 

 A pergunta de entrada para a captação dos afazeres domésticos será 

detalhada com a inserção de uma tabela com diversas atividades. 

 A captação das horas efetivamente dedicadas passará a ser feita 

juntamente com as horas de cuidados de pessoas, facilitando a análise 

dos resultados desses dois temas. 

 Inserção de uma pergunta sobre realização de afazeres domésticos em 

domicílio de familiares. 
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Trabalho não remunerado das pessoas de 14 anos ou mais 

 

8. Afazeres domésticos 

 

Afazeres domésticos  – questionário em campo 

 

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

 Sim  

 Não 

  

Na semana de ... a ... (semana de referência), quantas horas ... dedicou 

efetivamente aos afazeres domésticos? 

|__|__|__| h  
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Trabalho não remunerado das pessoas de 14 anos ou mais 

 

8. Afazeres domésticos 

 

Afazeres domésticos  – proposta para 2015 

 

(NOVO) Na semana de ... a ... (semana de referência), ... fez tarefas domésticas para o 

próprio domicílio, tais como: 

Preparar ou servir alimentos, arrumar a mesa ou lavar as louças  Sim Não 

Cuidar da limpeza ou manutenção de roupas e sapatos  Sim Não 

Fazer pequenos reparos ou manutenção do domicílio, do automóvel, de 

eletrodomésticos ou outros equipamentos 

Sim Não 

Limpar ou arrumar o domicílio, a garagem, o quintal ou o jardim Sim Não 

Cuidar da organização do domicílio (pagar contas, contratar serviços, orientar 

empregados etc.)  

Sim Não 

Fazer compras ou pesquisar preços de bens para o domicílio Sim Não 

Cuidar dos animais domésticos  Sim Não 
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8. Afazeres domésticos 

 

Afazeres domésticos  – proposta para 2015 

 

(NOVO) Na semana de ... a ... (semana de referência), ... fez alguma tarefa 

doméstica em domicílio de parente? 

 Sim  

 Não 

 

(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?  

 |__|__|__| h 

 
OBS1: Contar apenas uma vez o tempo em horas dedicado simultaneamente a mais de uma atividade 
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9. Rendimentos de outras fontes 

 

 Aposentadoria de instituto de previdência federal (INSS), estadual ou 

municipal, ou do governo federal, estadual ou municipal  

 Pensão de instituto de previdência federal (INSS), estadual ou 

municipal, ou do governo federal, estadual ou municipal 

 Complementação ou suplementação de aposentadoria paga por 

entidade seguradora ou fundo de pensão  

 Pensão paga por caixa de assistência social, entidade seguradora ou 

fundo de pensão, como beneficiária de outra pessoa 
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9. Rendimentos de outras fontes 

 

O que muda em 2015? 

 

 Agregação de rendimentos de aposentadoria e pensão de instituto de 

previdência federal (INSS), estadual ou municipal, ou do governo 

federal, estadual ou municipal.  

Justificativa: Dificuldade de captação de pensões.  

 Agregação dos rendimentos de complementação ou suplementação 

de aposentadoria e de pensão paga por caixa de assistência social em 

outros rendimentos.  

Justificativa: Baixa frequência desses rendimentos, tornando-se 

custoso seu levantamento em separado. 
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9. Rendimentos de outras fontes 

 

 Pensão alimentícia 

 Aluguel ou arrendamento 

 Doação em dinheiro de pessoa que não morava no domicílio 

 Seguro-desemprego 
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9. Rendimentos de outras fontes 

 

O que muda em 2015? 

 

 Agregação de rendimentos de pensão alimentícia e doação em 

dinheiro de pessoa que não morava no domicílio 

Justificativa: Redução de questionário. 
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9. Rendimentos de outras fontes 

 

 Benefício Assistencial de Prestação Continuada - BPC-LOAS 

 Programa Bolsa Família ou do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil – PETI 

 Algum outro programa social, público ou privado 

 Juros de caderneta de poupança, de aplicação financeira ou 

dividendos 

 Outros rendimentos (parceria, de direitos autorais, de exploração de 

patentes etc.) 
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9. Rendimentos de outras fontes 

 

O que muda em 2015? 

 

 Destaque do rendimentos de programas sociais: BPC, Bolsa-Família e 

outros Programas Sociais do Governo 

Justificativa: Melhorar a captação desses rendimentos 

 

 Agregação de rendimentos de programa social privado em outros 

rendimentos 

   Justificativa: Isolar programa social de governo 
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9. Rendimentos de outras fontes 

 

O que muda em 2015? 

 

 Agregação de rendimentos de juros de caderneta de poupança, de 

aplicação financeira ou dividendos em outros rendimentos 

Justificativa: Dificuldade de captação do rendimentos de aplicações 

financeiras 
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9. Rendimentos de outras fontes 

 

O que muda em 2015? 

 

 Exclusão dos quesitos de rendimentos de outras fontes das 

entrevistas de 2 a 4, ou seja, esses rendimentos serão captados 

apenas na primeira e na quinta entrevista. 

 

Justificativa: Tamanho do questionário X esquema de rotação da 

pesquisa 
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Rendimentos de outras fontes – proposta para 2015 

 

RENDIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS 

  

No mês de ... (mês de referência), ... recebeu rendimentos de Benefício Assistencial de 

Prestação Continuada – BPC-LOAS? 

 Sim  (R$): |__|__|__|__|__|__|__|__|,00      

 Não 

  

No mês de ... (mês de referência), ... recebeu rendimentos de Programa Bolsa Família? 

 Sim  (R$): |__|__|__|__|__|__|__|__|,00      

 Não 

  

No mês de ... (mês de referência), ... recebeu rendimentos de outros programas sociais 

do governo? 

 Sim  (R$): |__|__|__|__|__|__|__|__|,00      

 Não 
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Rendimentos de outras fontes – proposta para 2015 

 

OUTROS RENDIMENTOS 

  

No mês de ... (mês de referência), ... recebeu rendimentos de aposentadoria ou pensão 

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

estadual, municipal? 

 Sim  (R$): |__|__|__|__|__|__|__|__|,00                   

 Não 

  

No mês de ... (mês de referência), ... recebeu rendimentos de seguro-desemprego, 

seguro-defeso? 

 Sim  (R$): |__|__|__|__|__|__|__|__|,00                   

 Não 

  

No mês de ... (mês de referência), ... recebeu rendimentos de pensão alimentícia, 

doação ou mesada em dinheiro de pessoa que não morava no domicílio? 

 Sim  (R$): |__|__|__|__|__|__|__|__|,00                   

 Não 

  

No mês de ... (mês de referência), ... recebeu rendimentos de aluguel ou 

arrendamento? 

 Sim  (R$): |__|__|__|__|__|__|__|__|,00      

 Não 

Siga 8a 

  

8a No mês de ... (mês de referência), ... recebeu outros rendimentos (bolsa de estudos, 

rendimento de caderneta de poupança, aplicações financeiras, etc.).  

 Sim  Especifique _______________  

(R$): |__|__|__|__|__|__|__|__|,00      

 Não 
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Rendimentos de outras fontes – proposta para 2015 

 

OUTROS RENDIMENTOS 

  

No mês de ... (mês de referência), ... recebeu rendimentos de aluguel ou 

arrendamento? 

 Sim  (R$): |__|__|__|__|__|__|__|__|,00      

 Não 

  

No mês de ... (mês de referência), ... recebeu outros rendimentos (bolsa de estudos, 

rendimento de caderneta de poupança, aplicações financeiras, etc.).  

 Sim  (R$): |__|__|__|__|__|__|__|__|,00      

 Não 
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O que mais muda em 2015? 

 

A - Questionário de características gerais dos moradores 

B - Questionário de educação 

C - Questionário ampliado de trabalho remunerado 

D - Questionário reduzido de trabalho remunerado 

E - Questionário de trabalho não remunerado  

F - Questionário de rendimentos não provenientes do trabalho 

 

 1ª Entrevista 2ª Entrevista 3ª Entrevista 4ª Entrevista 5ª Entrevista 

2012 - 2014 A  B  C  E  F A  B  D  F A  B  D  F A  B  D  F A  B  D  F 

2015 A  B  C  F A  B  D A  B  D A  B  D A  B  D  E  F 
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