Módulo E - Trabalho dos moradores do domicílio
Nesta parte, abordaremos questões sobre características de trabalho das pessoas de 14 anos
ou mais de idade. Para todas as pessoas do domicílio.

Ocupação
E1. Na semana de ______ a _______ (semana de referência), ________________ trabalhou ou
estagiou, durante pelo menos uma hora, em alguma atividade remunerada em dinheiro?
(Para a pessoa cuja natureza do trabalho implica em ofertar serviços ou aguardar clientes e
que esteve à disposição, mas não conseguiu clientes na semana de referência, marque “Sim”.)
1. Sim (Se 1: passe E11)
2. Não

E001

E2. Na semana de ______ a _______ (semana de referência), ________________ trabalhou ou
estagiou, durante pelo menos uma hora, em alguma atividade remunerada em produtos,
mercadorias, moradia, alimentação, experiência profissional, etc.?
1. Sim (Se 1: passe E11)
2. Não

E002

E3. 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?
(EXEMPLOS: Na semana de referência a pessoa pode ter preparado doces ou salgados para
fora, vendido cosméticos, prestado algum tipo de serviço, etc.)
1. Sim (Se 1: passe E11)
2. Não

E003

E4. Na semana de ______ a _______ (semana de referência), ________________ ajudou durante
pelo menos 1 hora, sem receber pagamento, no trabalho remunerado de algum morador do
domicílio?
1. Sim (Se 1: passe E11)
2. Não

E004

E5. Na semana de ______ a _______ (semana de referência), ________________ tinha algum
trabalho remunerado do qual estava temporariamente afastado?
(ATENÇÃO: Trabalho remunerado é aquele pelo qual a pessoa recebia dinheiro, produtos,
mercadorias ou benefícios, tais como moradia, alimentação, experiência profissional, etc.)
1. Sim
2. Não (Se 2: passe E22)

E005
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E6. Na semana de ______ a _______ (semana de referência), porque motivo ________________
estava afastado desse trabalho?
1.
2.
3.
4.
5.

Férias, folga ou jornada de trabalho variável
E006
Licença maternidade
Licença remunerada por motivo de doença ou acidente da própria pessoa
Outro tipo de licença remunerada (estudo, paternidade, casamento, licença prêmio etc.)
Afastamento do próprio negócio/empresa por motivo de gestação, doença, acidente etc.,
sem ser remunerado por instituto de previdência
6. Fatores ocasionais (tempo, paralisação nos serviços de transporte etc.)
7. Greve ou paralisação
E00601
8. Outro motivo (Especifique: _______________________________________
)
(Se 1, 2 ou 6, passe E11. Se 3, passe E8. Se 4, 5 ou 7, passe E10. Se 8, siga E7.)
E7. Durante o tempo de afastamento, ________________ continuou a receber ao menos uma parte
do pagamento?
1. Sim
2. Não
(passe ao E10)

E007

E8. A doença ou acidente foi relacionado ao trabalho?
1. Sim
2. Não
(siga E10)

E008

E9. Excluída
E10. Em ___/___/______(último dia da semana de referência), fazia quanto tempo que
________________ estava afastado desse trabalho?

E01001

E01002

E01003

_______dias ________meses ________anos
(Se E10 <3 meses e E6 = 3, 4, 5 ou 7, siga para E11. Se E10 <3 meses e E6 = 8 e E7=1, siga
para E11. Caso contrário, passe E22.)
Pessoas ocupadas
E11. Quantos trabalhos ________________ tinha na semana de ______ a _______ (semana de
referência)?
1. Um
2. Dois
E011
3. Três ou mais
(Se 1, siga para E12. Se 2 ou 3, leia o texto abaixo.)
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As próximas perguntas são referentes ao trabalho principal. Critério para definir trabalho
principal:
• normalmente trabalhava o maior número de horas.
• recebia normalmente maior rendimento mensal.
• trabalhava há mais tempo, contando até o dia ______ (último dia da semana de referência).
Trabalho principal
E12. Qual era a ocupação (cargo ou função) que ________________ tinha nesse trabalho?
E01201
E01202
|__|__|__|__|__|
Código

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(siga E13)
E13. Quais eram as principais tarefas ou atribuições que ________________ tinha nesse
trabalho?
E013
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(siga E14)
E14. Nesse trabalho, ________________ era:

E014

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
(ATENÇÃO: Lembre-se que empregadores têm pelo menos um empregado remunerado)
6. Conta própria
(ATENÇÃO: Lembre-se que trabalhadores por conta própria não têm empregados
remunerados)
7. Trabalhador não remunerado em ajuda a conta própria ou empregador que era
membro do domicílio
8. Trabalhador não remunerado em ajuda a empregado que era membro do domicílio
(Se 1, siga para E16. Caso contrário, siga E15.)
E15. (Se E14=2, 3 ou 4): Qual era a principal atividade desse negócio/empresa do qual
________________ recebia pagamento como empregado?
(Se E14=5 ou 6): Qual era a principal atividade desse negócio/empresa que
________________ tinha?
(Se E14=7 ou 8): Qual era a principal atividade desse negócio/empresa da pessoa do
domicílio a quem ________________ ajudava sem receber pagamento?
(ATENÇÃO: Anote os principais produtos elaborados ou serviços prestados por esse
negócio/empresa.)
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E01501

E01502

|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Código
(Se E14= 7 ou 8, passe ao E17.)
E16. (Se E14= 1, 2, 3 ou 4): Qual era o rendimento bruto mensal que ________________ recebia
normalmente nesse trabalho?
(Se E14 = 5 ou 6): Qual era a retirada mensal que ________________ fazia normalmente
nesse trabalho?

[ATENÇÃO: O quesito aceita a marcação múltipla para os itens 1 e 2]
E01602
|__|__|__|__|__|__|__|__|,00

1. Valor em dinheiro (R$): E01601
E01603
2. Valor estimado dos produtos ou mercadorias (R$):

3. Somente em benefícios:

E01604
|__|__|__|__|__|__|__|__|,00

E01605

E17. Quantas horas ________________ trabalhava normalmente, por semana, nesse trabalho?
E017
|__|__|__| horas
(Se E11 = 1, passe ao E20. Se E11= 2 ou 3, siga E18.)
Outros trabalhos
E18. Qual era o rendimento bruto mensal ou retirada que ________________ fazia normalmente
nesse(s) outro(s) trabalho(s)?
(ATENÇÃO: O quesito aceita a marcação múltipla para os itens 1 e 2.)

1. Valor em dinheiro (R$):

E01802
|__|__|__|__|__|__|__|__|,00

E01801
E01803

2. Valor estimado dos produtos ou mercadorias (R$):

3. Somente em benefícios:

E01804
|__|__|__|__|__|__|__|__|,00

E01805
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E19. Quantas horas ________________ trabalhava normalmente, por semana, nesses outros
trabalhos?
|__|__|__| h

E019

Procura de outro trabalho
E20. No período de ______ a _______ (período de referência de 30 dias), ________________
tomou alguma providência para conseguir outro trabalho, seja um emprego ou um negócio
próprio?
1. Sim
2. Não (Se 2, passe ao E27.)

E020

E21. Qual foi o principal motivo que levou ________________ a procurar outro trabalho no
período de ______ a _______ (período de referência de 30 dias)?
1.
2.
3.
4.
5.

Achava que seria dispensado ou que o negócio/empresa seria fechado
E021
Ter um trabalho com garantias trabalhistas ou com maior estabilidade
Ter o seu próprio negócio/empresa
Conseguir um trabalho de acordo com a sua experiência profissional e/ou formação
Melhorar suas condições de bem-estar (menos desgaste físico, melhores relações de
trabalho, menos tempo de transporte etc .)
6. Aumentar os rendimentos
7. Trabalhar menor número de horas, mesmo com redução de rendimentos
E02101
8. Outro motivo (Especifique: ________________________________________________)

(passe ao E27)
Pessoas não ocupadas - Procura de trabalho
E22. No período de ______ a _______ (período de referência de 30 dias), ________________
tomou alguma providência para conseguir trabalho, seja um emprego ou um negócio próprio?
1. Sim
2. Não (Se 2, passe ao E24)

E022

E23. No período de ______ a _______ (período de referência de 30 dias), qual foi a principal
providência que ________________ tomou para conseguir trabalho?
1. Entrou diretamente em contato com empregador (em fábrica, fazenda, mercado, loja ou
outro local de trabalho)
E023
2. Fez ou inscreveu-se em concurso
3. Consultou agência privada ou sindicato
4. Consultou agência municipal, estadual ou o Sistema Nacional de Emprego (SINE)
5. Colocou ou respondeu anúncio
6. Consultou parente, amigo ou colega
7. Buscou ajuda financeira para iniciar o próprio negócio
8. Procurou local, equipamento ou maquinário para iniciar o próprio negócio
9. Solicitou registro ou licença para iniciar o próprio negócio
E02301
10. Tomou outra providência (Especifique: ______________________________________)
11. Não tomou providência efetiva
(Se E23≠ 11, passe ao E25.)
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E24. 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
E024
3. Desistiu de procurar por não conseguir encontrar trabalho
4. Acha que não vai encontrar trabalho por ser muito jovem ou muito idoso
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. Aposentado por idade/tempo de serviço ou contribuição
9. Aposentado por doença/invalidez
10. Não desejava trabalhar
E02401
11. Outro motivo (Especifique: _________________________________________)
(Se E24=1 ou 2, siga E25. Se E24=3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11, passe ao E26.)
E25. Até o dia ______ (último dia da semana de referência), fazia quanto tempo que
________________ estava sem qualquer trabalho e tentando conseguir trabalho?
(ATENÇÃO: O tempo de procura deve ser contínuo. Se a pessoa teve qualquer trabalho ou
parou de procurar por 2 semanas ou mais, comece a contar a partir da data que reiniciou a
procura.)
E025
1. Menos de 1 mês
2. De 1 mês a menos de 1 ano ( |__|__| meses )

E02501

3. De 1 ano a menos de 2 anos ( |_1_| ano e |__|__| meses )
4. 2 anos ou mais ( |__|__| anos )

E02502

E02503

(siga E26)
E26. Se tivesse conseguido um trabalho ________________ poderia ter começado a trabalhar na
semana de ______ a _______ (semana de referência)?
1. Sim
2. Não
(siga E27)

E026

E27. O informante desta parte foi:
1. A própria pessoa
2. Outro morador
|___|___|

E027

E02701
3. Não morador
(Encerre o módulo. Passe ao Módulo F)
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