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ANEXO III
QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO
Este questionário objetiva, exclusivamente, coletar dados sócio-culturais dos candidatos ao ingresso nos Cursos Superiores,
conforme recomendações do parágrafo único do artigo 6º da Portaria MEC nº 837, de 31/08/1990. Todas as informações
coletadas são sigilosas e serão tratadas coletivamente, sem nenhuma interferência no Processo de Seleção dos candidatos.
01. Qual o seu ESTADO CIVIL?
a) Solteiro(a);
b) Casado(a);
c) Viúvo(a);
d) Outros.
02. Qual a cor de sua pele ou raça?
a) Branco
b) Preto
c) Pardo
d) Amarelo
e) Indígena
03. Como e onde cursou o ENSINO MÉDIO?
a) Completo, em escola pública;
b) Completo, em escola particular;
c) Maior parte, em escola pública;
d) Maior parte, em escola particular;
e) Maior parte, em instituições filantrópicas.
04. Que TIPO DE ENSINO MÉDIO concluiu ou concluirá?
a) Regular;
b) Profissionalizante;
c) Supletivo.
05. Em que TURNO cursou o ENSINO MÉDIO?
a) Diurno integral;
b) Noturno integral;
c) Maior parte, em diurno;
d) Maior parte, em noturno.
06. Se NÃO FREQUENTOU CURSINHO, por que não o fez?
a) Motivos financeiros;
b) Ensino Médio regular suficiente;
c) Crença de poder estudar sozinho;
d) Existência de um grupo de estudo;
e) Outros.
07. Se FREQUENTOU CURSINHO, por que o fez?
a) Cursinhos ensinam os “macetes” do Vestibular;
b) Colégio em que estudei não preparava para o Vestibular;
c) Opção por curso muito concorrido;
d) Atualização de conhecimentos;
e) Outros
08. Já FEZ ou FAZ CURSO SUPERIOR?
a) Não;
b) Fazia, mas abandonei;
c) Sim, faço;
d) Fazia, mas concluí.
09. Qual o MOTIVO PREDOMINANTE na ESCOLHA de seu Curso?
a) Oportunidades no mercado de trabalho;
b) Prestígio social;
c) Possibilidades de realização profissional;
d) Menor concorrência às vagas;
e) Influência de terceiros.
10. O que o MOTIVOU a candidatar-se a uma vaga no VESTIBULAR da URCA?
a) Instituição reconhecida pela qualidade dos Cursos ofertados;
b) Instituição com vestibular específico;
c) Instituição com oferecimento de maior número de vagas;
d) Mais uma possibilidade de ingresso no Ensino Superior.
11. Se APROVADO NO VESTIBULAR, qual a sua PROVÁVEL SITUAÇÃO DE MORADIA?
a) Em casa própria dos pais;
b) Em casa alugada pelos pais;
c) Em casa própria;
d) Em casa alugada por mim, em república, em casa de estudantes ou em pensionatos;
e) Outros.
12. Qual a sua PARTICIPAÇÃO NA VIDA ECONÔMICA DA FAMÍLIA?
a) Trabalho, mas dela recebo ajuda financeira;
b) Trabalho e respondo pelo meu próprio sustento;
c) Trabalho, respondo pelo meu próprio sustento e contribuo parcialmente para com ela;
d) Trabalho e respondo integralmente pelo seu sustento;
e) Não trabalho.
13. Como pretende MANTER-SE DURANTE O CURSO UNIVERSITÁRIO?
a) Com recursos familiares;
b) Com recursos do meu próprio trabalho;
c) Com bolsa de estudos de empresa/órgão municipal ou estadual;
d) Outros.
14. Qual o NÍVEL DE ESCOLARIDADE de seu PAI?
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a) Nenhum;
b) Ensino Fundamental;
c) Ensino Médio; d) Ensino Superior;
e) Ensino de Pós-Graduação.
15. Qual o NÍVEL DE ESCOLARIDADE de sua MÃE?
a) Nenhum;
b) Ensino Fundamental;
c) Ensino Médio; d) Ensino Superior;
e) Ensino de Pós-Graduação.
16. Qual a sua condição para deslocar-se durante o período letivo?
a) transporte coletivo;
b) carro próprio;
c) motocicleta;
d) bicicleta;
e) outros.
17. Qual a sua condição para alimentar-se durante o período letivo?
a) em casa;
b) em restaurantes;
c) em lanchonetes;
d) em casa de amigos;
e) não tenho lugar certo para tal.
18. A renda de sua família chega a quantos salários mínimos?
a) menos de 1 salário mínimo;
b) 1 a 2 salários mínimos;
c) 2 a 3 salários mínimos;
d) 3 a 5 salários mínimos;
e) acima de 5 salários mínimos;
19. Qual a sua atual OCUPAÇÃO?
a) Estudante;
b) Funcionário público da administração direta ou indireta do Governo federal, estadual ou municipal;
c) Empregado de empresa privada (comércio, indústria, banco, agricultura ou prestação de serviços);
d) Autônomo;
e) Outros.
20. De qual atividade social você participa mais?
a) Artístico-cultural;
b) Religiosa;
c) Político-partidária;
d) Esportiva;
Outras.
21. De que meio você mais utiliza para manter-se informado?
a) Televisão;
b) Rádio;
c) Jornal;
d) Revistas e livros;
22. Tem acesso à Internet?
a) Sim
b) Não

e)

e) Internet.

