
 FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE UNAÍ 
Questionário Sócio Econômico e Cultural – PS 01/2020 

As informações levantadas são sigilosas e os resultados da pesquisa só serão divulgados por meio de tabelas e análises 
estatísticas. Os dados não serão utilizados por nenhum órgão da Faculdade para colher informações pessoais dos candidatos. 
Procedimento: Responda as questões assinalando a letra que corresponde à sua realidade, e/ou completando os dados.  

 

1) Idade 
 16 a 18 anos;  19 a 24 anos; 25 a 35 anos  acima de 35 

2) Estado Civil  
 solteiro (a);  casado (a);  separado judicialmente;  
 divorciado (a);  união estável; viúvo (a) 

3) Genero 
 masculino;  feminino. 

4) Local de residência 
      

 
5) Tipo de residência de sua família 

 própria, não quitada;  
 alugada;                         
 própria, quitada; 
 outra situação 

SE VOCÊ TRABALHA, RESPONDA AS QUESTÕES 6, 7 E 8 
6) Atividade de trabalho remunerada.   

 trabalha para se sustentar; 
 trabalha para sustentar  o orçamento familiar; 
 trabalha em atividade da família; 
 Trabalha para manter os estudo 

7) Tempo semanal de trabalho 
 até 30 horas;           mais de 40 horas; 
 acima de 30 até 40 horas;         outros. 

8) Renda própria mensal. (salário mínimo 788,00) 
 até 1 salário mínimo; 
 mais de 1 até 5 salários mínimos; 
 mais de 5 até 9 salários mínimos; 
 mais de 9 até vinte salários mínimos; 
 mais de vinte salários mínimos. 

9) Renda Familiar (Renda de todas as pessoas da família que 
residem no mesmo local) 

 até 2 salários mínimos; 
 mais de 2 e até 5 salários mínimos; 
 mais de 5e até 10 salários mínimos; 
 mais de 10 e até 20 mínimos; 
 mais de 20 salários mínimos. 

10) Número total dos membros da família que dependem da Renda 
Familiar 

 de um a três; 
 de quatro a seis; 
 sete ou mais 

11) Tipo de veículo que possui 
 não possui   moto 
 automóvel;   moto e automóvel 

12) Em que tipo de Estabelecimento de Ensino você cursou o Ensino 
Médio? 

 todo em escola pública; 
 todo em escola particular; 
 parte em escola pública e parte em escola particular; 
 em escola no exterior 

13) Há quanto tempo concluiu o Ensino Médio? 
 há menos de 1 ano;   entre 5 e 10 anos; 
 entre 1 e 4 anos;  mais de 10 anos. 

14) Seu ensino Médio foi 
  Regular (3 anos);  
  Supletivo (EJA); 
  Simultâneo ao Ensino Técnico; 
  Após concluir o Ensino Técnico; 
  outros _____________________. 

15) Como você se preparou para o vestibular? 
 apenas concluiu o Ensino Médio; 
 fez cursinho; 
 estudei sem o auxilio de professores; 
 não estudei. 

13) Já fez algum curso superior? 
 não; 
 estou cursando; Instituição      

cidade      curso      
 já conclui, Instituição      

Cidade      curso      
17) Qual o principal fator de escolha do curso? 

 Desejo ampliar minha área de atuação profissional; 
 Mercado de trabalho promissor; 
 Prestígio social do profissional; 
 Vocação profissional; 
 Influência dos pais e/ou amigos; 
 Outros      

18) Fez inscrição em outro Vestibular neste ano? 
 Sim 
 Não 

Instituição     Cidade      curso      

19) Você ficou sabendo do Vestibular da FACTU por meio de:  
 televisão;   panfleto; 
 rádio;                    cartaz; 
 jornal;   amigos; 
 internet;                   Outro _________________                                            

20) Qual o local você recebeu informações sobre o Vestibular da 
FACTU? 

 Divulgação feita no dia do ENEM 
 Divulgação em sua escola 
 Outro local __________________________________ 

 
21) Qual curso você gostaria que a FACTU oferecesse? 
       

22) O que te motivou a procurar a FACTU? 
       

23) Você participa de Atividades Culturais? 
 Não participo                  Participo. Qual (ais)? 
 Música   Pintura 
 Dança   Escultura 
 Teatro    Outros: _________________ 

24) Você participa de Atividades Esportivas? 
 Não participo 
 Participo. Esporte Individual. Qual? ________________ 
 Participo. Esporte Coletivo. Qual? _________________ 

 
 

 


