
QUESITOS DO JUÍZO – ESTUDO SOCIO-ECONÔMICO: 
1. Situação Pessoal 
Nome:______________________________________________ ___________ 
Data de Nascimento: ____/____/____ Idade: _________  
Estado Civil:_____________ Naturalidade: __________ ______________ 
Escolaridade: __________ Profissão: _______________ ______________ 
Endereço: _________________________________________ _______________ 
Cidade: ___________________________________________ _______________ 
Telefone: _____________ ( ) próprio ( ) favor 
· O autor realizou cursos profissionalizantes? Espe cificar. 
· Já exerceu atividade remunerada? Especificar. 
· Teve a CTPS assinada? 
2. Situação Familiar 
· Relacionar quais pessoas residem com o autor, bem  como o grau de 
parentesco, a idade, atividade e renda de cada um, identificando, 
individualmente, através de NOME PARENTESCO IDADE A TIVIDADE RENDA 
· A atividade remunerada habitual é formal (carteir a assinada) ou é 
exercida a outros títulos (“bicos”, trabalho esporá dico ou trabalho 
artesanal, etc.)? 
· Existem documentos que comprovem a condição de tr abalho ou 
desemprego dos familiares? (anexar cópia, principal mente da CTPS) 
Se for o caso, há quanto tempo os familiares estão desempregados? 
_______ 
Algum dos integrantes do grupo familiar recebe bene fício 
previdenciário ou assistencial? Qual?______________ ___________ 
3. Condições de moradia 
CASA: ( ) própria ( ) alugada ( ) cedida ( ) 
outros:____________________________________________ _____________ 
TIPO DE CONSTRUÇÃO:( )alvenaria ( )madeira ( )outro s: __________ 
NÚMERO DE CÔMODOS ___________________ 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO:_____________________________ ____________ 
SANEAMENTO BÁSICO:( )água ( )luz( )esgoto ( ) rua p avimentada 
Observações:_______________________________________ ___________________ 
4. Saúde da família 
Existem pessoas doentes na família?________________ _____________ 
Quais são elas?____________________________________ _____________ 
Qual a doença que acomete a cada uma? _____________ _____________ 
Quais são os medicamentos usados? _________________ ____________ 
Como são obtidos?__________________________________ _____________ 
5. Despesas 
Quais os gastos com moradia, água e luz?___________ ____________ 
Quais os gastos com tratamento médico, consultas, e xames, 
medicamentos? 
Especificar, se for o caso, os gastos de cada famil iar. 
Quais os gastos com alimentação e transporte? _____ _______________ 
6. Outros esclarecimentos que julgar 
necessários:_________________________ 
Local e data: _____________________________________ _______________ 
Assistente social: _____________________________ 

 


