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QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE
INFORMAÇÕES
* Questões elaboradas, e adaptadas, tendo como base
questionários socioeconômicos do ENEM.
** EE Francisco Cândido Xavier, Uberaba/MG.
1. Em que série você estuda?
(A) Primeiro ano do Ensino Médio (
(B) Segundo ano do Ensino Médio (
(C) Terceiro ano do Ensino Médio (

)
)
)

2. Qual o seu sexo?
(A) Feminino
(B) Masculino
3. Quantos anos você tem?
(A) Mais de 18 anos
(B) 18 anos
(C) 17 anos
(D) 16 anos
(E) 15 anos
(F) 14 anos
(G) 13 anos
4. Como você se considera (IBGE)?
(A) Branco(a)
(B) Pardo(a)
(C) Preto(a)
(D) Amarelo(a).
(E) Indígena: _____________________
5. Qual seu estado civil?
(A) Solteiro(a)
(B) Casado(a)
(C) Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a)
(D) Viúvo(a)
6. Onde e como você mora atualmente?
(A) Em casa/apartamento, com minha família.
(B) Em casa/apartamento, sozinho(a).
(C) Em quarto ou cômodo alugado, sozinho(a).
(D) Em habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel,
pensionato, república etc.
(E) Outra situação.
7. Até que série (ano) seu pai estudou?
(A) Não estudou.
(B) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental
(C) Da 5ª à 8ª série (9º) do ensino fundamental
(D) Ensino médio incompleto.
(E) Ensino médio completo.
(F) Ensino superior incompleto.
(G) Ensino superior completo.
(H) Pós-Graduação.
(I) Não sei.

Prezado(a) estudante, este questionário destina-se ao
levantamento de dados dos participantes do PIBID-FísicaUFTM. Espera-se que o(s) benefício(s) decorrente(s) da
participação nesta pesquisa possam possibilitar o
aprimoramento de práticas pedagógicas em sua escola.
NÃO É NECESSÁRIA SUA IDENTIFICAÇÃO.
8. Até que série (ano) sua mãe estudou?
(A) Não estudou.
(B) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental
(C) Da 5ª à 8ª série (9º) do ensino fundamental
(D) Ensino médio incompleto.
(E) Ensino médio completo.
(F) Ensino superior incompleto.
(G) Ensino superior completo.
(H) Pós-Graduação.
(I) Não sei.
9. Você trabalha? Quantas horas por dia?
(A) Sim, ____ horas por dia
(B) Não, apenas estudo
(C) Não, mas pretendo iniciar este ano
10. Em quantos
fundamental?
(A) Menos de 8 anos
(B) 8 anos
(C) 9 anos
(D) 10 anos
(E) 11 anos
(F) Mais de 11 anos

anos

você

concluiu

o

ensino

11 Em que tipo de escola você cursou o ensino
fundamental?
(A) Somente em escola pública
(B) Parte escola pública e parte em particular
(C) Somente em escola particular
(D) Somente em escola indígena
(E) Parte na escola indígena e parte em escola não-indígena
12. Faça uma avaliação da escola em que você cursou o
ensino fundamental: (A) Regular; (B) Bom; (C)
Excelente
(A) (B) (C) A biblioteca da escola
(A) (B) (C) As condições das salas de aula
(A) (B) (C) As condições dos laboratórios
(A) (B) (C) Acesso a computadores/recursos de informática.
(A) (B) (C) O interesse dos(as) alunos(as)
(A) (B) (C) A organização dos horários de aulas
(A) (B) (C) O conhecimento que os(as) professores(as)
(A) (B) (C) A dedicação dos professores (aulas e alunos)
(A) (B) (C) As iniciativas da escola (visitas didáticas...)
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13. Que nota você daria para a formação que você teve
no ensino fundamental?
(A) 0,0 a 2,0
(B) 2,0 a 5,0
(C) 5,0 a 7,0
(D) 7,0 a 9,0
(E) 10,0
14. A escola em que você cursou o ensino fundamental
realizava as atividades extracurriculares: (A) Sim; (B)
Não.
(A) (B) Palestras / debates
(A) (B) Jogos / esportes / campeonatos
(A) (B) Teatro
(A) (B) Coral / Dança / Música
(A) (B) Estudos do meio ambiente / passeios
(A) (B) Feira de ciências / feira cultural
(A) (B) Festas / gincanas
15. Qual seu principal objetivo em cursar o ensino
médio?
(A) Terminar os estudos e ir para o mercado de trabalho
(B) Cursar uma Universidade Pública
(C) Cursar uma Universidade Particular
(D) Trabalhar por conta própria/trabalhar em negócio da
família.
(E) Ainda não decidi.

16. O quanto você se interessa pelos assuntos abaixo: (A)
Muito; (B) Pouco; (C) Não me interesso.
(A) (B) (C) Questões de cunho científico (novas
descobertas, história da ciência...)
(A) (B) (C) Questões sobre o meio ambiente
(A) (B) (C) Questões sobre artes, teatro, cinema
(A) (B) (C) A política nacional
(A) (B) (C) A política dos outros países
(A) (B) (C) Economia nacional
(A) (B) (C) Esportes
(A) (B) (C) Questões sociais: a desigualdade, a pobreza, o
desemprego, a miséria
(A) (B) (C) A questão das drogas na sociedade
(A) (B) (C) Assuntos sobre ídolos (cantor...)
(A) (B) (C) Questões sociais como acesso aos serviços
públicos de saúde e educação
(A) (B) (C) Questões sobre sexualidade

17. Qual a sua área de maior interesse?
(A) Matemática e suas tecnologias
(B) Ciências humanas e suas tecnologias
(C) Linguagens, códigos e suas tecnologias
(D) Ciências da natureza e suas tecnologias

18. Em sua opinião, o que tornaria as aulas de Física mais atraentes?
(A) Concordo Plenamente; (B) Concordo Parcialmente; (C) Indiferente; (D) Discordo Parcialmente; (E) Discordo
Plenamente
(A) (B) (C) (D) (E) Inclusão de visitas didáticas
(A) (B) (C) (D) (E) Uso de atividades experimentais em sala de aula
(A) (B) (C) (D) (E) Uso de teatro, música e dança no ensino de física
(A) (B) (C) (D) (E) Aulas de resolução de exercícios
(A) (B) (C) (D) (E) Monitores auxiliando o professor nas aulas
Outros:________________________________________________
19. Você já ouviu falar em:
(A) Sim, e tenho conhecimento sobre; (B) Sim, mas não sei o que é; (C) Nunca ouvi falar
(A) (B) (C) ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio
(A) (B) (C) SISU - Sistema de Seleção Unificada
(A) (B) (C) PROUNI - Programa Universidade para Todos
(A) (B) (C) FIES - Fundo de Financiamento Estudantil

Obrigado pela participação!

