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QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 
(1) O (a) jovem sob sua responsabilidade é aluno (a) 

dessa Escola porque o Sr. (a) entende que esta 

Escola oferecerá: 

a) Boa preparação para o futuro 

b) Boa qualidade de ensino 

c) Bom ambiente escolar 

d) O afastamento da rua 

e) Outro: 

(8) A situação de trabalho do pai é: 

a) Trabalho temporário (trabalha quando é 

chamado por alguns dias ou meses) 

b) Dono de negócio próprio 

c) Empregado 

d) Desempregado 

e) Aposentado 

f) Autônomo (trabalha por conta própria) 

g) Outro: 

(2) Para que seu filho(a) esteja bem preparado(a) 

para o futuro, ele(a) deve: 

a) Estar preparado para conseguir um bom 

emprego quando concluir o Ensino Médio 

b) Ser orientado pelos Professores para 

escrever um Projeto de Vida 

c) Estar pronto para ser aprovado no vestibular 

d) Aprender coisas práticas para aplicar no dia 

a dia 

e) Outro: 

(9) Tipo de lugar onde o pai / responsável 

trabalha 

a) Serviço Público 

b) Empresa Estatal / Pública 

c) Comércio 

d) Indústria 

e) Agricultura / pesca / pecuária 

f) Prestação de Serviços 

g) Entidades Beneficentes (ONG) 

h) Não trabalha 

i) Não sabe 

(3) No seu entendimento, uma Escola que tem um 

bom ensino é aquela: 

a) Que tem horário integral e convivência com 

os professores o dia todo 

b) Em que os seus professores orientam as 

tarefas escolares 

c) Em que os alunos recebem notas melhores 

do que em outras escolas 

d) Em que os professores são altamente 

capacitados 

e) Que tem uma média alta de alunos 

aprovados em vestibular 

f) Outro: 

 

(10) O grau de escolaridade do pai / responsável 

é: 

a) Ensino Fundamental (1ª a 4ª série) 

incompleto 

b) Ensino Fundamental (1ª a 4ª série) 

completo 

c) Ensino Fundamental (1ª a 8ª série) 

incompleto 

d) Ensino Fundamental (1ª a 8ª série) 

completo 

e) Ensino Médio (antigo 2º grau) incompleto 

f) Ensino Médio (antigo 2º grau) completo 

g) Ensino Superior (Faculdade) incompleto 

h) Ensino Superior (Faculdade) completo 

i) Mestrado 

j) Doutorado 

k) Não estudou 

(4) O que é mais importante numa Escola:  

a) Uma boa alimentação todos os dias 

b) Uma Escola com biblioteca, laboratórios e 

sala de informática 

c) A sua localização 

d) A boa convivência entre os alunos e dos 

alunos com os professores 

e) A participação dos pais/responsáveis no 

planejamento da Escola 

f) Outro: 

(11) A situação de trabalho da mãe é: 

a) Trabalho temporário (trabalha quando é 

chamado por alguns dias ou meses) 

b) Dona de negócio próprio 

c) Empregada 

d) Desempregada 

e) Aposentada 

f) Autônoma (trabalha por conta própria) 

g) Outra situação 

 

(5) A permanência do(a) estudante durante todo o 

dia na Escola, deverá oferecer: 

a) Mais tempo dedicado aos estudos 

b) Afastamento dos ambientes que não 

contribuem afirmativamente para a sua vida 

c) Atividades interessantes fora da sala de aula 

(12) Tipo de lugar onde a mãe/ responsável 

trabalha 

a) Serviço Público 

b) Empresa Estatal / Pública 

c) Comércio 

d) Indústria 
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d) Convivência com pessoas que contribuem 

para o seu desenvolvimento 

e) Outro: 

e) Agricultura / pesca / pecuária 

f) Prestação de Serviços 

g) Entidades Beneficentes (ONG) 

h) Não trabalha 

i) Não sabe 

(6) A faixa de idade do pai / responsável é: 

a) Entre 30 e 40 anos 

b) Entre 41 e 50 anos 

c) Entre 51 e 60 anos 

d) Acima de 60 anos 

 

 

(13) O grau de escolaridade da mãe é: 

a) Ensino Fundamental (1ª a 4ª série) 

incompleto 

b) Ensino Fundamental (1ª a 4ª série) 

completo 

c) Ensino Fundamental (1ª a 8ª série) 

incompleto 

d) Ensino Fundamental (1ª a 8ª série) 

completo 

e) Ensino Médio (antigo 2º grau) incompleto 

f) Ensino Médio (antigo 2º grau) completo 

g) Ensino Superior (Faculdade) incompleto 

h) Ensino Superior (Faculdade) completo 

i) Mestrado 

j) Doutorado 

k) Não estudou 

(7) A faixa de idade da mãe é: 

a) Entre 30 e 40 anos 

b) Entre 41 e 50 anos 

c) Entre 51 e 60 anos 

d) Acima de 60 anos 

(14) Em que tipo de moradia reside a família? 

a) Própria 

b) Alugada 

c) Emprestada 

d) Outro 

(15) Indique quais e quantos bens domésticos listados abaixo existem na casa onde reside o estudante. 
 

Quartos * 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 

Geladeira * 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 

Televisão a cabo * 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 

DVD 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 

Sala * 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 

Forno Micro-ondas * 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 

Computador * 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 

Rádio * 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 

 

Banheiro * 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 

Televisão * 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 

Acesso a Internet * 

a) Possui 

b) Não possui 

 

Automóvel * 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 

 


