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1.Indique sua situação quanto à escolaridade 

□ 

□ 

 

□Ensino fundamental /primeiro grau                     □Ensino médio incompleto (cursando o 1º ano)
 
 

□Ensino médio incompleto                                               □Ensino médio incompleto (cursando o 2º ano) 

                                                                                    □Ensino médio incompleto (cursando o 3º ano) 

2.A quanto tempo está sem estudar? 
□ 4 anos ou mais      □2 a 3 anos            □ 1 ano                 □ Menos de 1 ano 

3.Quantas reprovações teve na sua vida escolar? 
□ 4 ou mais           □ 2 a 3           □ 1          □ Nunca fui reprovado 

4.Em que tipo de escola estudou? 
□ Integralmente em escola           □Integralmente em escola □Maior tempo em escola pública                                     

comunitária gratuita                           pública 

□ Maior tempo em escola           □Maior tempo em escola                □Integralmente em particular 

 comunitária gratuita              escola particular 

5. Qual a renda familiar per-capita 

□ Igual ou menor que meio             □ Maior que meio até 1                 □ Maior que 1 (um) e até 2 

salário mínimo       (um) salário mínimo           (dois) salários mínimos 
Maior que 2 (dois) e até             □ Acima de 3 (três) 

 3 (três) salários mínimos               salários mínimos 

 

□ 

 

6.Qual a sua situação profissional (escolha apenas uma das opções abaixo) 

□ 

□ 
Desempregado □Informal □Trabalhador Rural 

Autônomo                   □Empregado/pensionista ou aposentado 

7.Que tipo de imóvel você reside? 

□ Cedido                        □Alugado                  □Próprio                   □Herança 

8.Você acesso a internet? 

 □Acesso pelo celular                                           □Lan house/casa de parentes/ escola 

□Acesso em casa                                       □Não tenho acesso 

9.Qual o transporte mais comum que você usa para se deslocar? 

 

 
□ Transporte particular (pago) □Transporte escolar público 

□ À pé/bicicleta □Transporte próprio (carro/moto) 

10.Como é composta a sua família? 

 □Você e uma ou mais crianças                  □Você, outro adulto e uma ou mais crianças 

□Você, outro adulto e apenas uma criança        □Você e outro adulto  

□Você e idosos ou pessoas com deficiência  

11.Você possui deficiência ou condições especiais?  □ Sim              □ Não 

12.Você tem filhos?   □Sim                    □ Não 

 


