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QUESTIONÁRIO 
SOCIOEDUCACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• As informações desse questionário destinam-se apenas a pesquisas desenvolvidas 

pelas universidades envolvidas e não influirão, de maneira alguma, no julgamento 
do candidato. 

 
• Este formulário, depois de preenchido, deverá ser devolvido juntamente com a ficha 

de inscrição. 
 
 
 
 



DADOS PESSOAIS 
 
01) Nome do candidato: ____________________________________________________________ 

 
02) Nome indígena: _______________________________________________________________ 
 
03) Etnia: _______________________________________________________________________ 
 
04) Etnia do Pai: ___________________________Etnia da Mãe: ___________________________ 
 
05) Sexo:(   )masculino          (   )feminino     06) Data da Nascimento: ___/______________/_____ 

 
07) Local de Nascimento: 
      Aldeia: ______________________________________________________________________ 
      Terra Indígena: ________________________________________________________________ 
      Município: ___________________________________________________________________ 
      Estado: _________________________________ 
 
08) Endereço atual: ________________________________________________________________ 
                                ________________________________________________________________ 
 
09) Quanto tempo mora ou morou em Terra Indígena? ___________________________________ 
 
10) Estado Civil: (   )casado     (   )solteiro     (   )outros – Qual? _______________ 
 
11) Tem filhos? (   )não     (   )sim - Quantos? _____ 
 
12) Tem outros dependentes? (   )não     (   )sim - Quantos? _____ 
 
 
DADOS LINGUÍSTICOS  
 
  
13) Qual a 1ª língua que você aprendeu? 
      (   )Guarani     (   )Kaingang     (   )Xokleng     (   )Outra Língua Indígena – Qual?__________ 
      _______________________________________ 
      (   )Português     (   )Espanhol     (   )aprendi a Língua Indígena e Portuguesa ao mesmo tempo 
 
14) Como você fala essa(s) Língua(s) Indígena(s): 
       (   )fluentemente     (   )com alguma dificuldade     (   )com muita dificuldade     (   )não falo,mas  

         entendo 
 
15) Se você fala uma Língua Indígena, em que situação você usa essa língua: 
       (   )em casa     (   )conversa com parentes     (   )no dia a dia     (   )nos rituais     (   )na escola 
       (   )outras situações – Quais? _____________________________________________________ 
 
16) Seu Pai fala alguma Língua Indígena? (   )Não     (   )Sim – Qual? ________________________ 
 
17) Sua Mãe fala alguma Língua Indígena? (   )Não     (   )Sim - Qual? _______________________ 
 
18) Você aprendeu a escrever em Língua Indígena: (   )não     (   )sim –  
      Qual? ________________________________ 
 



19) O que você costuma escrever/copiar/traduzir em Língua Indígena? 
       (   )algumas palavras de livros para aprender a língua 
       (   )algumas palavras para ensinar meus alunos ou filhos e parentes 
       (   )cartas     (   )tradução de textos escritos em português     (   )textos didáticos 
       (   )textos para jornalzinho ou boletim informativo para a escola 
       (   )textos de cantos dos rituais indígenas     (   )textos de cantos religiosos 
       (   )outros – Quais? ____________________________________________________________ 
 
20) Escreva um texto (de no mínimo 5 linhas) contando suas experiências de leitura (se você gosta 

de ler, como começou a ler, o que você lê, em que situações você lê) 
      ____________________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________ 
 
 
DADOS EDUCACIONAIS 
 
 
21) Onde você realizou seus estudos de ensino fundamental? 
      De 1ª a 4ª séries: (   )na aldeia 
                                  (   )fora da aldeia – Se foi fora: (   )escola pública     (   )escola particular 
      De 5ª a 8ª séries: (   )na aldeia 
                                  (   )fora da aldeia – Se foi fora: (   )escola pública     (   )escola particular 
 
22) Onde você realizou seus estudos de ensino médio (2º grau)? 
      (   )na aldeia     (   )fora da aldeia – Se foi fora: (   )escola pública     (   )escola particular 
 
23) Em qual das modalidades enquadram-se seus estudos do ensino médio? 
      (   )regular     (   )educação de jovens e adultos (supletivo)     (   )profissionalizante 
 
24) Em que ano você concluiu ou concluíra o ensino médio? ________ 
 
25) Você já fez algum curso preparatório (cursinho) para vestibular? 
      (   )não     (   )sim – Se sim, por quanto tempo? __________________________  
 
26) Você já freqüentou algum curso de nível superior? 
      (   )não     (   )sim – Se sim, qual? __________________________________________________ 
                                      Em que Instituição? ____________________________________________ 
                                      Por quanto tempo? _______________ 
 
27) Por que você quer fazer vestibular? ________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
 
28) Se você for aprovado no vestibular qual será o seu curso pretendido? 
      1ª opção: _____________________________________________________________ 
      2ª opção: _____________________________________________________________ 
      3ª opção: _____________________________________________________________ 
 



 
DADOS ECONÔMICOS  
 
 
29) Quais atividades você desenvolve para sobreviver? 
      Dentro da Aldeia: ______________________________________________________________ 
      Fora da Aldeia: ________________________________________________________________ 
 
30) Você tem renda fixa?  
      (   )não     (   )sim – Que tipo: (   )salário     (   )aposentadoria     (   )pensão     (   )outros 
 
31) Você recebe algum outro tipo de apoio financeiro? 
      (   )não     (   )sim – Quais: (   )bolsa família     (   )cesta básica     (   )outros – Quais? _________ 
 
32) Quais igrejas e casa de reza existem em sua Terra Indígena: 
      (   )católica     (   )cristianismo decidido     (   )congregação cristã do Brasil     (   )deus é amor 
      (   )assembléia de deus     (   )testemunha de Jeová     (   )batista     (   )apy 
      (   )outras – Quais? _____________________________________________________________ 
 
33) Você freqüenta alguma das igrejas ou casa de reza relacionadas na questão 32? 
      (   )não     (   )sim 
 
 


