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Cursinho Popular ADUF 2018 - Questionário Socioeconômico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome completo: 

 

 

 

 

Data de Nascimento: 

 

 

 

Endereço: 

 

 

 

 

 

Telefone (caso possua e se houver preferencialmente Whatsapp): 

 

 

 

Caso tenha, outra forma de contato (outro telefone, e-mail, Facebook, etc.): 

 

 

 

 

 

( ) Atesto a veracidade das informações contidas neste formulário e coloco-me à 

disposição para esclarecimentos quanto a detalhes e checagem das respostas 

apresentadas 

 

(  ) Atesto que estou ciente dos locais, horários, condições e dos critérios de seleção para 

o Cursinho Popular ADUF 2018. 

 

Assinatura da (o) Candidata (o): 

 

 

 

Recebido por: 

 

 

Data:  

RECOMENDAÇÃO 

 

Leia COM ATENÇÃO todas as perguntas deste questionário. Não serão aceitos 

questionários visivelmente rasurados ou adulterados. Havendo dúvidas sobre o 

preenchimento de alguma questão, procure algum voluntário do cursinho ou contacte o e-

mail: cursinhoaduf@gmail.com  
 

FULANO CICLANO DE TAL 

01/01/1111 

Rua Marielle Franco, 1000 – Bairro Dorcelina Folador – Dourados/MS (Próximo a 

ADUFDourados) 

(99)9 9999-9999 (Operadora) ( É Whatsapp) 

E-mail: fulanociclano@hotmail.com. 
Facebook : Fulano Ciclano 
Celular da Esposa: 8 8888 - 8888 
 

mailto:cursinhoaduf@gmail.com
mailto:fulanociclano@hotmail.com
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Cursinho Popular ADUF 2018 - Questionário Socioeconômico 

 

1 – Em qual colégio você está ou esteve matriculado durante o Ensino Médio: 

 

(A) Sou estudante do E.E. João Paulo dos Reis Veloso. 

(B) Sou estudante do E.E. Ramona da Silva Pedroso. 

(C) Fui estudante do E.E. João Paulo dos Reis Veloso. 

(D) Fui estudante do E.E. Ramona da Silva Pedroso. 

(E) Estudei no E. E. João Paulo dos Reis Veloso e /ou E. E. Ramona da Silva Pedroso, 

mas estudo/estudei em outra instituição pública. 

(F) Estudei no E. E. João Paulo dos Reis Veloso e /ou E. E. Ramona da Silva Pedroso, 

mas estudo/estudei em outra instituição privada. 

(G) Não fui estudante de qualquer uma das escolas acima mencionadas e estudo em 

instituição pública ou não pago ( comunitárias, filantrópicas,etc.) 

(H) Não fui estudante de qualquer uma das escolas acima mencionadas e estudo em 

instituição privada com bolsa total ou parcial acima de 60% do valor regular. 

(I) Não fui estudante de qualquer uma das escolas acima mencionadas e estudo em 

instituição privada sem bolsa ou bolsa parcial abaixo de 60% do valor regular. 

 

2 - Em quais cotas deseja concorrer (pode ser marcada mais de uma): 

 

 (A) Sou negra (o) 

(B) Sou parda (o) 

(C) Sou indígena 

(D) LGBT 

(E) Sem Terra 

(F) Quilombola 

(G) Assentado 

 

3 - Qual é o seu nível de escolaridade? 

 

(A) Ensino Médio completo 

(B) Ensino Médio incompleto, não frequentando o Ensino Médio. 

(C) Cursando o Terceiro Ano do Ensino Médio 

(D) Cursando o Segundo Ano do Ensino Médio 

(E) Cursando o Primeiro Ano do Ensino Médio 

(F) Outros (Especifique nas Observações ao final da ficha) 

 

4 - Você cursa ou já cursou a Educação de Jovens e Adultos – EJA? (Marque apenas 

uma resposta) 
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(A) Sim  

(B) Não 

 

 

5 - Qual é o nível de escolaridade do seu pai? (Marque apenas uma resposta)  

 

(A) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário)  

(B) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)  

(C) Ensino Médio (antigo 2º grau)  

(D) Ensino Superior  

(E) Especialização  

(F) Não estudou  

(G) Não sei  

 

6 - Qual é o nível de escolaridade da sua mãe? (Marque apenas uma resposta)  

 

(A) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário)  

(B) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)  

(C) Ensino Médio (antigo 2º grau)  

(D) Ensino Superior  

(E) Especialização  

(F) Não estudou  

(G) Não sei 

 

7 - Quantas pessoas moram com você? (incluindo filhos, irmãos, parentes, amigos e 

agregados) (Marque apenas uma resposta).  

 

(A) Moro sozinho  

(B) Uma a três  

(C) Quatro a sete  

(D) Oito a dez  

(E) Mais de dez  

 

8 - A casa onde você mora é: (Marque apenas uma resposta)  

 

(A) Própria 

(B) Própria, ainda sendo paga. 

(C) Alugada  

(D) Cedida  

(E) Ocupada 

 

9 - Sua casa está localizada em: (Marque apenas uma resposta)  

 

(A) Zona rural.  

(B) Zona urbana  

(C) Comunidade indígena.  

(D) Comunidade quilombola. 
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(E) Assentamento rural ou área de retomada. 

 

 

10 – A casa na qual reside atualmente está localizada DENTRO do MUNICÍPIO de 

Dourados? 

 

(A) Sim. 

(B) Não, é localizada nos municípios ao redor de Dourados/MS. 

(C) Não, é localizada longe de Dourados/MS. 

 

10 - A casa em que reside conta com quais dos serviços abaixo mencionados (marque 

um X para cada um deles): 

 

(A) Coleta de Lixo 

(B) Água encanada 

(C) Tratamento de esgoto ( rede pública ou fossa séptica) 

(D) Fornecimento de energia elétrica. 

(E) Acesso à telefonia ou serviço de internet. 

 

11 - Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é,  

aproximadamente, a renda familiar mensal? (Marque apenas uma resposta)  

 
OBS: Caso você ou seu núcleo familiar (familiares e agregados que morem ou dependam de você) não 

possua qualquer fonte de renda fixa ( salário, pensão alimentícia, pensão por morte, auxílio previdenciário 

ou governamental) informe uma média dos rendimentos que têm ao mês, recebidos à partir de vendas de 

produtos ou serviços ( “bicos”, empregos temporários, comércio de qualquer produto, etc.) ou 

investimentos realizados ( poupança, aluguéis,etc.) 

 

(A) Nenhuma renda.  

(B) De até R$ 954,00.  

(C) De R$ 954,01 até R$ 1908,00  

(D) De R$ 1908,01 até R$ 2862,00.  

(E) De R$ 2862,01 até R$ 3816,00.  

(F) De R$ 3.816,00 a R$4.770,00. 

(G) Mais de R$ 4.770,00.  

 

12 - Qual a SUA renda mensal individual, aproximadamente? (Marque apenas uma 

resposta)  

 

(A) Nenhuma renda.  

(B) Até R$ 954,00.  

(C) De R$ 954,01 até R$ 1908,00.  

(D) De R$ 1.908,01 até R$ 2.862,00.  

(E) De R$ 2862,01 até R$ 3.816,00.  

(F) Mais de R$ 3.816,00. 

 

13 - Você trabalha, já trabalhou ou esteve SERIAMENTE à procura de emprego nos 

últimos seis meses? (Caso marque NÃO, responda novamente apenas a partir da 18) 

 



 
 
 

 

 

5 

(A) Sim  

(B) Não   

 

14 - Em que você trabalha atualmente? (Marque apenas a sua atividade principal)  

 

(A) Na agricultura, no campo, na fazenda ou na pesca.  

(B) Na indústria.  

(C) Na construção civil.  

(D) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços.  

(E) Como funcionário (a) do governo federal, estadual ou municipal.  

(F) Como profissional liberal, professora ou técnica de nível médio ou superior.  

(G) Trabalho fora de casa em atividades informais (pintor, eletricista, encanador, 

feirante, ambulante, guardador/a de carros, catador/a de lixo).  

(H) Trabalho em minha casa informalmente (costura, aulas particulares, cozinha, 

artesanato, carpintaria etc.).  

(I) Faço trabalho doméstico em casa de outras pessoas (cozinheiro/a, 

mordomo/governanta, jardineiro, babá, lavadeira, faxineiro/a, acompanhante de 

idosos/as etc.).  

(J) Trabalho fora de casa como microempresária (o) ou empreendedor (a) individual. 

(K) No lar (sem remuneração).  

(L) Outro.  

(M) Não trabalho.  

 

15 - Circule o grau de importância de cada um dos motivos abaixo na sua decisão de 

trabalhar: (Atenção: zero indica nenhuma importância e cinco maior importância.)  

 

15.1 - Ajudar nas despesas com a casa (0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5)  

15.2 - Sustentar minha família (esposo/a, filhos/as etc.) (0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5)  

15.3 - Ser independente (ganhar meu próprio dinheiro) (0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5)  

15.4 - Adquirir experiência (0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5)  

15.6 - Custear/ pagar meus estudos (0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5)  

 

16 - Quantas horas semanais você trabalha? (Marque apenas uma resposta)  

 

(A) Sem jornada fixa, até 10 horas semanais.  

(B) De 11 a 20 horas semanais.  

(C) De 21 a 30 horas semanais.  

(D) De 31 a 40 horas semanais.  

(E) Mais de 40 horas semanais 

 

17 - Com que idade você começou a trabalhar? (Marque apenas uma resposta)  

 

(A) Antes dos 14 anos.  

(B) Entre 14 e 16 anos.  

(C) Entre 17 e 18 anos.  

(D) Após 18 anos.  
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18 - Qual principal motivo faria você voltar a estudar ou continuar estudando? (Marque 

apenas uma resposta)  

 

(A) Conseguir um emprego.  

(B) Progredir no emprego atual.  

(C) Conseguir um emprego melhor.  

(D) Adquirir mais conhecimento, ficar atualizado.  

(E) Atender à expectativa de meus familiares ou da sociedade sobre meus estudos. 

 

19 - Caso tenha deixado de cursar o Ensino Médio indique o(s) motivos(s): 

 

19.1 - Trabalho/ falta de tempo para estudar.  

(A) Sim 

(B) Não 

 

19.2 - Estudava no curso da empresa e foi interrompido. 

(A) Sim 

(B) Não 

 

19.3 - Problemas de saúde ou acidentes comigo ou familiares.  

(A) Sim 

(B) Não 

 

19.4 - Mudança de estado, município ou cidade.  

(A) Sim 

(B) Não 

 

 

19.5 - Motivos pessoais como casamento e filhos.  

(A) Sim 

(B) Não 

 

19.6 - Não tinha interesse / desisti.  

(A) Sim 

(B) Não 

 

19.7 - Senti-me discriminado (a) / Sofri agressão (física ou verbal).  

(A) Sim 

(B) Não 

 

19.8 – Nenhum dos motivos listados anteriormente. (  )  

 

20 – Sendo brasileiro nato (nascido no Brasil), já esteve, à trabalho ou turismo/passeio, 

em país estrangeiro 

 

(A) Sim, á turismo, no Paraguai ou Bolívia. 

(B) Sim, a trabalho, no Paraguai ou Bolívia. 

(C) Sim, a trabalho ou turismo em outros países. 
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(D) Não, mas planejo ir este ou no próximo ano. 

(E) Não planejo ir a outro país 

(F) Não sou brasileiro nato. 

 

21 – Você possui dois ou mais aparelhos de televisão em sua residência 

 

(A) Sim 

(B) Não 

 

22 – Você emprega ou contratou, em algum momento da sua vida, pessoa ou firma para 

executar serviços domésticos (babá, faxineiro(a), caseiro(a), lavanderia,etc) em sua 

residência ou imóvel de sua propriedade 

 

(A) Sim, um (a) babá ocasionalmente. 

(B) Sim, um (a) empregado (a) ocasionalmente. 

(C) Sim, um (a) babá frequentemente, sem carteira assinada. 

(D) Sim, um (a) empregado (a) frequentemente, sem carteira assinada. 

(E) Sim, um (a) babá frequentemente, com carteira assinada. 

(F) Sim, um (a) empregado (a) frequentemente, com carteira assinada. 

(G) Sim, uma firma ou negócio individual (lavanderia, cortador de grama, etc.) 

(H) Não, mas recebo colaboração de familiares, vizinhos ou conhecidos regularmente. 

(I) Não, sou eu quem faz os serviços da casa sozinha (o) ou com colaboração ocasional 

(de vez em quando) de familiares, vizinhos ou conhecidos. 

 

23. Com quais e quantos veículos automores (carros, motocicletas, tratores entre outros) 

conta você e os outros moradores da sua residência. 

 

(A) Nenhum 

(B) Apenas uma motocicleta, motoneta ou similares. 

(C) Apenas um carro. 

(D) Apenas um trator ou outro equipamento agrícola 

(E) Mais de uma motocicleta. 

(F)    Uma motocicleta e outro veículo automotor qualquer 

(G) Dois ou mais carros/equipamentos agrícolas. 

 

24. Você possui ou realiza alguma espécie de formação complementar: 

 

(A) Sim, participo ou participei de curso de idiomas (inglês, espanhol, francês, etc) 

gratuito ou apoiado por recebimento de bolsa/auxílio filantrópico/governamental. 

(B)  Sim, participo ou participei de curso de idiomas (inglês, espanhol, francês, etc) 

pago por mim ou apoiado por familiares/amigos. 

(C)  Sim, participo ou participei de curso profissionalizante ou de capacitação oferecido 

pela minha empresa ou escola. 
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(D) Sim, participo ou participei de curso profissionalizante ou de capacitação gratuita 

ofertada fora da minha empresa ou escola. 

(E) Sim, participo ou participei de curso profissionalizante ou de capacitação paga 

ofertada fora da minha empresa ou escola. 

(F) Sim, intercâmbio gratuito ou apoiado por recebimento de bolsa/auxílio 

filantrópico/governamental. 

(G) Sim, intercâmbio pago por mim ou apoiado por familiares /amigos. 

(H) Nenhuma das anteriores. 

 

25 – Descreva o número de computadores, tablets, notebooks ou similares que são e 

propriedade sua ou dos membros de sua residência: 

 

(A) Nenhum 

(B) Um 

(C) Dois 

(D) Três ou mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 


