
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I 

 

Questionário Sociodemográfico 

 

Data de preenchimento: __ / __ / ____ 

Caros pais, 

renovando a relevância                                                                         

colaboração e apresentamos os sinceros cumprimentos. 

 

                                                    -                                       

relativamente ao seu filho: 

                                                                                 - ____ - 20____ 

                                                                                                      

                           

 

Sexo: Feminino ____   Masculino ___ 

Ano de escolaridade que frequenta: ____5º ____6º ____7º ____8º ___9º ____10º ____11º 

Data de Nascimento do Pai: ___ / ___ / ______   Data de Nascimento da Mãe: ___ / ___ / _____ 

Estrutura Familiar  

___ Nuclear (pais e filhos) 

___ Alargada (pais, filhos e avós/tios) 

___ Reconstruida (casal em que pelo menos um dos membros tem filhos de uma anterior 

relação) 

___ Uniparental 

Agregado familiar (número de pessoas que vivem na tua casa) 

 ___ 2    ___ 3   ___ 4   ___ >4 

O/A seu/sua filho (a) tem algum tipo de acompanhamento psicoterapêutico? ___Sim  ___Não 

Se sim, qual? __________________________________________________________________________ 

O/A seu/sua filho (a) toma algum tipo de medicação psicofarmacológica? ____ Sim  ____ Não 

Se sim, qual? __________________________________________________________________________ 

 

Para cada dos seguintes parâmetros, assinale com um X aquele em que melhor se enquadra. 

Na coluna F coloca-se a informação relativa à mãe, e na coluna M a informação relativa ao pai.  

1. Profissão  

 

  F M 

A Diretores de bancos, diretores técnicos de empresas, licenciados, engenheiros, 

profissionais com títulos universitários ou de escolas especiais e militares de alta patente. 

  

B Chefes de secções administrativas ou de negócios de grandes empresas, subdiretores de 
bancos, peritos, técnicos e comerciais. 

  



C Ajudantes técnicos, desenhadores, caixeiros, contramestres, oficiais de primeira, 
encarregados, capatazes e mestres-de-obra 

  

D Operários especializados com ensino primário completo (ex.: motoristas, polícias, 

cozinheiros, etc.). 

  

E Trabalhadores manuais ou operários não especializados (ex.: jornaleiros, mandaretes, 

ajudantes de cozinha, mulheres de limpeza.) 

  

 
 

2. Nível de Instrução 
 

  F M 

A Ensino universitário ou equivalente (12 ou mais anos de estudo). Por exemplo, 

catedráticos e assistentes, doutores ou licenciados, títulos universitários ou de escolas 

superiores ou especiais, diplomados, economistas, notários, juízes, magistrados, 

agentes do Ministério Público, militares da Academia. 

  

B Ensino médio ou técnico superior (10 a 11 anos de estudo). Por exemplo, técnicos e 

peritos. 

  

C Ensino médio ou técnico inferior (8 a 9 anos de estudo). Por exemplo, indivíduos com 

cursos de liceu, industrial ou comercial, militares de baixa-patente ou sem Academia.  

  

D Ensino primário completo (6 anos de estudo).    

E Ensino primário incompleto (com um ou dois anos de escola primária, que sabem ler) 

ou nulo (analfabetos).  

  

 
 

3. Fontes de rendimento familiar 
 

  F M 

A A fonte principal é fortuna herdade ou adquirida (ex.: pessoas que vivem de 

rendimentos, proprietários de grandes industrias ou grandes estabelecimentos 

comerciais.) 

  

B Os rendimentos consistem em lucros de empresas, altos honorários, lugares bem 

remunerados, etc. (ex.: encarregados e gerente, lugares com adição de rendimentos 

igual aos encarregados e gerentes, representantes de grandes firmas comerciais, 

profissões liberais com grandes vencimentos.) 

  

C Os rendimentos correspondem a um vencimento mensal fixo, tipo funcionário (ex.: 

empregados de Estado, Governos Civis ou Câmaras Municipais, oficiais de primeira, 

subgerentes ou cargos de responsabilidade em grandes empresas, profissionais 

liberais de médio rendimento, caixeiros-viajantes). 

  

D Os rendimentos resultam de salários, ou seja remuneração por semana, por jorna, 

por horas ou à tarefa (ex.: operários, empregados de comércio e escriturários). 

  



E O indivíduo ou a família são sustentados pela beneficiência pública ou privada (Ex.; 

indivíduos sem rendimentos). Não se incluem neste grupo as pensões de desemprego 

ou de incapacidade para o trabalho.  

  

4. Conforto do alojamento 

 

  F M 

A Casas ou andares luxuosos e muito grandes, oferecendo aos seus moradores o 

máximo conforto. 

  

B Casas ou andares que, sem serem tão luxuosos como os da categoria precedente, 

são, não obstante, espaçosas e confortáveis. 

  

C Casa ou andares modestos, bem construídos e em com estado de conservação, bem 

iluminadas e arejadas, com cozinha e casa de banho 

  

D Categoria intermédia entre 3 e 5.   

E Alojamentos impróprios para uma vida decente, choças, barracas ou andares 

desprovidos de todo o conforto, ventilação, iluminação ou também aqueles onde 

moram demasiadas pessoas em promiscuidade.  

  

 

 

5. Aspeto do bairro onde habita 

 

  F M 

A Bairro residencial elegante, onde o valor do terreno ou os alugueres são elevados.   

B Bairro residencial bom, de ruas largas com casas confortáveis e bem conservadas.    

C Ruas comerciais ou estreitas e antigas, com casas de aspeto geral menos 

confortável.  

  

D Bairro operário, populoso, mal arejado ou bairro em que o valor do terreno está 

diminuído como consequência da proximidade de oficinas, fábricas, estações de 

caminho de ferro, etc. 

  

E Bairros de lata.   

 


