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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

ANEXO II  
QUESTIONÁRIO SÓCIOECONÔMICO 

 
O presente questionário, parte integrante do requerimento de inscrição, compõe-se de 19 

(dezenove) questões, destinadas à coleta dos dados necessários à caracterização da clientela 

inscrita no processo de Processo de Seleção dos Candidatos para Concessão de Bolsa 

de Estudos realizado pela Prefeitura Municipal de Suzano e Faculdade PIAGET. 

Os dados fornecidos pelos interessados receberão tratamento estatístico referente a todo o 

universo pesquisado, INDIVIDUALMENTE CONSIDERADO. 

Visando à obtenção do melhor nível de fidelidade nos dados levantados, recomenda-se aos 

candidatos o preenchimento cuidadoso das respostas solicitadas. Para preencher o 

questionário, responda as questões abaixo, considerando apenas uma opção. 

 

01. Estado civil  

 Solteiro    

 Casado       

 Viúvo    

 Desquitado    

 Divorciado    

 Outros     

 
02. Tipo de estabelecimento em que cursou o ensino fundamental (1.º grau) 

 Escola pública    

 Inicialmente em escola privada e posteriormente em escola pública    

 Escola privada   

 Inicialmente em escola pública e posteriormente em escola privada   

 Não sei  

 
03. Turno em que cursou o ensino fundamental (1.º grau) 

 Sempre diurno      

 Sempre noturno           

 Inicialmente diurno e posteriormente noturno       

 Inicialmente noturno e depois diurno         



 

2 

 

 
04. Ano em que concluiu o ensino fundamental (1.º grau): ____________________ 
 
05. Onde fez seus estudos de ensino médio (2.º grau) 

 Escola municipal         

 Escola estadual         

 Escola federal            

 Escola particular         

 Escola comunitária          

 Maior parte em escola pública        

 Maior parte em escola particular      

 
06. Localização do estabelecimento onde concluiu os estudos do ensino médio (2.º 
grau) 

 Suzano         

 Interior            

 Outro Estado           

 Outro país           

 
07.  Ano em que concluiu o ensino médio (2.º grau): _______________________ 
 
08. Tipo de curso de ensino médio (2.º grau) que você frequentou: 

 Regular         

 Técnico           

 Magistério            

 Supletivo / EJA          

 
09. Quais os motivos que o levaram a fazer inscrição no Processo de Seleção para 
Concessão de Bolsa de Estudos  

 Vantagem econômica          

 Oferece oportunidade de realizar trabalhos sociais       

 Dá grande prestígio social         
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10. Principal influência em relação à escolha do curso superior que irá cursar: 

 Pai e/ou mãe            

 Professor          

 Cônjuge, irmãos, amigos e parentes.        

 Orientador educacional da minha escola        

 Serviço de teste vocacional          

 Indicação do cursinho          

 Informação de jornais, televisão, etc 

 Ambiente de trabalho          

 Outras influências           

 
11. Expectativa em relação ao curso superior (o que predomina) 

 Aumento de conhecimento, de cultura geral etc 

 Formação profissional para futuro emprego        

 Formação teórica voltada para a pesquisa e ensino      

 Melhoria da situação profissional atual        

 Formação de uma consciência crítica que possibilite intervenções na sociedade 

 Outros           

 
12. Trabalhou durante o tempo de formação escolar? 

 Sim, durante o Ensino Fundamental (1º Grau)      

 Sim, durante o Ensino Médio (2º Grau)       

 Sim, durante o Ensino Básico (1.º e 2.º Graus)       

 Não            

 
13. Carga horária semanal e turno de trabalho, caso exerça atividade remunerada. 

 Não trabalha.            

 Até 20 horas semanais pela manhã.         

 Até 20 horas semanais pela tarde.         

 Até 20 horas semanais pela noite         

 Mais de 20 horas semanais em diversos turnos      

 Trabalha de turno           
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14. Renda total da família. Some todos os salários, ordenados e outras rendas dos 
membros de sua família com o seu. Se for casado considere a sua família 
constituída. 

 Até 1 salário mínimo           

 Até 2 salários mínimos          

 De 3 a 5 salários mínimos         

 De 5 a 10 salários mínimos          

 De 10 a 20 salários mínimos         

 Maior que 20 salários mínimos         

 
15. Principal responsável pelo sustento da família 

 Seu pai            

 Sua mãe            

 Um parente ou irmão           

 Você próprio           

 Outra pessoa: _______________________________     

       
16. Com quem você mora? 

 Com a própria família          

 Com parentes           

 Com outra pessoa          

 Sozinho           

 Em quarto alugado de uma família        

 Em república           

 Em pensionato          

 Em residência universitária         

Outros:_____________________________________________________________ 
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17. Nível de instrução de seu pai (vivo ou falecido) 

 Nunca frequentou a escola         

 Primário incompleto          

 Primário completo           

 Ginásio incompleto          

 Ginásio completo           

 Colegial completo          

 Colegial incompleto          

 Superior completo           

 Superior incompleto  

 
18. Nível de instrução da sua mãe (viva ou falecida) 

 Nunca frequentou a escola         

 Primário incompleto          

 Primário completo           

 Ginasial incompleto          

 Ginasial completo          

 Colegial completo          

 Colegial incompleto          

 Superior incompleto          

 Superior completo           

 
19. Residência de seus pais 

 Casa ou apartamento próprio         

 Casa ou apartamento alugado          

Outros: _____________________________________________________________ 

 
 

 

Suzano, __________ de _______________ de 201_ 

  


