QUESTIONÁRIO DO MORADOR ADULTO SELECIONADO
Módulo M. Informações para futuros contatos, características do trabalho e apoio social
Neste módulo, vamos lhe perguntar sobre as suas características de trabalho e suas relações
com família e amigos.
M1. Entrevista do adulto selecionado
M001

1. Realizada
2. Recusa
3. Morador não encontrado
(siga M2)

M2. Identificação da mãe do morador selecionado
1. Mãe moradora
2. Mãe não moradora
3. Não sabe

M00201

Número de ordem da mãe |__|__|
M00202
Nome da mãe não moradora ________________________
M002

(Se G001=1, siga M3. Se G001=2 e E11 = 1, 2 ou 3, siga M4. Se G001=2 e E11 não tiver sido
preenchido, ir para M14.)

M3. O informante desta parte é:
1. A própria pessoa
2. Outro morador
|___|___|
3. Não morador

M003
M00301

Agora, vou lhe fazer algumas perguntas sobre o seu trabalho.
(Se E11 = 1, 2 ou 3, siga M4. Se E11 não tiver sido preenchido, ir para M14.)
As questões M3 a M13 devem ser respondidas apenas pelas pessoas ocupadas
M4. Pensando em todas as suas atividades remuneradas (incluindo o trabalho principal),
quantas horas, no total, o(a) sr(a) gasta por semana no deslocamento para os trabalhos, em
geral?
|___|___|
M004
Horas
(siga M5)
M5. Em algum dos seus trabalhos, o(a) sr(a) trabalha em horário noturno?
1. Sim
M005
2. Não
(Se M5=2, passe ao M9. Se M5=1, siga ao M5a.)
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M5a. Qual o horário de inicio desse trabalho?
|__|__| horas |__|__| minutos
M00501

M00502

(siga M5b)
M5b. Qual o horário de fim desse trabalho?
|__|__| horas |__|__| minutos
M00503

M00504

(siga M6)

M6. Com que frequência o(a) sr(a) trabalha em horário noturno em algum dos seus
trabalhos?
1. Menos de 1 vez por mês
2. 1 a 3 vezes por mês
3. 1 vez por semana
4. 2 a 3 vezes por semana
5. 4 vezes por semana
6. 5 vezes ou mais por semana
(siga M7)

M006

M7. Em algum dos seus trabalhos, o(a) sr(a) trabalha em regime de turnos ininterruptos, isto
é, por 24 horas seguidas?
1. Sim
2. Não
(Se M7=2, passe ao M9. Se M7=1, siga ao M8.)

M007

M8. Com que frequência o(a) sr(a) trabalha por 24 horas seguidas?
1. Menos de 1 vez por mês
2. 1 a 3 vezes por mês
3. 1 vez por semana
4. 2 a 3 vezes por semana
5. 4 vezes por semana
6. 5 vezes ou mais por semana
(siga M9)

M008
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M9. O(a) sr(a) normalmente trabalha em ambientes:
1. Fechados
M009
2. Abertos
3. Ambos
(Se M9=1 ou 3, siga M10. Se M9=2, passe ao M11.)
M10. Pensando em todos os seus trabalhos, durante os últimos 30 dias, alguém fumou em
algum ambiente fechado onde o(a) sr(a) trabalha?
1. Sim
2. Não
(siga M11)

M010

M11. Pensando em todos os seus trabalhos, o(a) sr(a) está exposto(a) a algum destes fatores que
podem afetar a sua saúde?
M01101

a. Manuseio de substâncias químicas
1. Sim

2. Não

(siga M11b)

b. Exposição a ruído (barulho intenso)
1. Sim

2. Não

M01102
(siga M11c)

c. Exposição longa ao sol
1. Sim

M01103
2. Não

(siga M11d)

d. Manuseio de material radioativo (transporte, recebimento, armazenagem, trabalho
com raio-x)
1. Sim

2. Não (siga M11e)

M01104

e. Manuseio de resíduos urbanos (lixo)
1. Sim

2. Não (siga M11f)

M01105

f. Envolvimento em atividades que levam ao nervosismo
1. Sim

2. Não (siga M11g)

M01106

g. Exposição a material biológico (sangue, agulhas, secreções)
1. Sim

2. Não (siga M11h)

M01107
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h. Exposição a poeira industrial (pó de mármore)
1. Sim

2. Não (siga M11i)

M01108

Se no módulo E (trabalho e rendimento) – quesito E11 = 1, siga M13.
Se no módulo E (trabalho e rendimento) – quesito E11 = 2 ou 3, leia o texto a seguir.
A próxima pergunta é referente ao trabalho principal, ou seja, aquele que o(a) sr(a) normalmente
trabalha o maior número de horas. Em caso de igualdade do número de horas, o trabalho principal é
o que o(a) sr(a) recebe o maior rendimento mensal. Em caso de igualdade também no rendimento
mensal, o trabalho principal é o que o(a) sr(a) está há mais tempo.

M12. Excluir

M13. Há quanto tempo o(a) sr(a) está no trabalho principal?
M01301

Anos

M01302

Meses

M01303

Dias

(siga M14)

As próximas perguntas são sobre aspectos da sua vida com a família, amigos e algumas
atividades em grupo.
M14. Com quantos familiares ou parentes o(a) sr(a) se sente à vontade e pode falar sobre quase
tudo?
M014

0. Nenhum
Parentes
(siga M15)
M15. Com quantos amigos o(a) sr(a) se sente à vontade e pode falar sobre quase tudo? (sem
considerar os familiares ou parentes)
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M015

0. Nenhum
Amigos
(siga M16)
M16. Nos últimos 12 meses, com que frequência o(a) sr(a) participou de atividades esportivas
ou artísticas em grupo?
1. Mais de uma vez por semana
2. Uma vez por semana
3. De 2 a 3 vezes por mês
4. Algumas vezes no ano
5. Uma vez no ano
6. Nenhuma vez
(siga M17)

M016

M17. Nos últimos 12 meses, com que frequência o(a) sr(a) participou de reuniões de
associações de moradores ou funcionários, movimentos comunitários, centros acadêmicos ou
similares?

1. Mais de uma vez por semana
2. Uma vez por semana
3. De 2 a 3 vezes por mês
4. Algumas vezes no ano
5. Uma vez no ano
6. Nenhuma vez
(siga M18)

M017

M18. Nos últimos 12 meses, com que frequência o(a) sr(a) participou de trabalho voluntário
não remunerado?
1. Mais de uma vez por semana
2. Uma vez por semana
3. De 2 a 3 vezes por mês
4. Algumas vezes no ano
5. Uma vez no ano
6. Nenhuma vez
(siga M19)

M018

M19. Nos últimos 12 meses, com que frequência o(a) sr(a) compareceu a cultos ou atividades
da sua religião ou de outra religião? (sem contar com situações como casamento, batizado, ou
enterro)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mais de uma vez por semana
Uma vez por semana
De 2 a 3 vezes por mês
Algumas vezes no ano
Uma vez no ano
Nenhuma vez

M019

(Encerre o módulo. Passe ao Módulo N.)
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