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IDNUM. Número do questionário [designado pela empresa] ______________________
ESTRATOPRI:
(1501) Norte (1502) Nordeste (1503) Centro-Oeste (1504) Sudeste (1505) Sul
ESTRATOSEC. Tamanho do município: (1) Grande (mais de 100.000)
(2) Mediano (Entre 25.000 e 100,000)
(3) Pequeno (menos de 25.000)
UPM (Unidade Primaria de Amostragem)_______________________

|__|__|__|__|

PROV. Estado :__________________________________________________________

15|__|__|

MUNICIPIO. Cidade: ____________________________________________________

15|__|__|

BRADISTRITO. BAIRRO: ________________________________________________
BRASEGMENTO. Setor censitário: _________________________________________
BRASEC. Setor:_______________________________________________________
CLUSTER. Ponto amostral [Máximo de 6 entrevistas (por cluster)] _______________
UR
(1) Urbano
(2) Rural
TAMANO. Tamanho do lugar: (1) Capital (área metropolitana)
(2) Cidade grande
(3) Cidade media
(4) Cidade pequena
(5) Área rural
IDIOMAQ. Idioma do questionário: (1) Português

|__|__|
|__|
|__|__|__|

|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|

Hora de início: _____:_____

|__|__|__|__|

FECHA. Data da entrevista: dia: ____ mês:_______ ano: 2012
O(a) sr./sra. mora nessa casa?
Sim  continue
Não Agradeça e termine a entrevista
O(a) sr./sra. é cidadão(cidadã) ou residente permanente do Brasil?
Sim  continue
Não Agradeça e termine a entrevista

|__|__|__|__|
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O(a) sr./sra. tem pelo menos 18 anos?
Sim  continue
Não Agradeça e termine a entrevista

ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIO LER A FOLHA DE ACEITE ANTES DE COMEÇAR A
ENTREVISTA
Q1. [anote sem perguntar] Sexo:

(1) Homem

(2) Mulher

LS3. Para começar, em geral, até que ponto o(a) sr./sra. está satisfeito(a) com sua vida? O(A)
sr./sra. diria que está...[Leia as Alternativas]?
(1) Muito satisfeito(a)
(2) Pouco satisfeito(a)
(3) Pouco insatisfeito(a)
(4) Muito insatisfeito(a)
(88) Não Sabe
(98) Não Respondeu
A4. Na sua opinião, qual é o problema mais grave que o país está enfrentando? [NÃO LER
AS ALTERNATIVAS; MARCAR SOMENTE UMA OPÇÃO]
Água, falta de
19
Impunidade
Estradas/Rodovías em mau estado
18
Inflação, altos preços
Conflito armado
30
Os políticos
Corrupção
13
Mau governo
Crédito, falta de crédito financeiro
09
Meio ambiente

|___|___|
61
02
59
15
10

Delinquência, crime, violência
Direitos humanos, violações de
Desemprego/falta de emprego
Desigualdade

05
56
03
58

Migração
Tráfico de drogas
Gangues, quadrilhas
Pobreza

16
12
14
04

Desnutrição

23

06

Êxodo forçado
Dívida Externa
Discriminação, Preconceito
Uso de drogas
Economia, problemas com, crise de
Educação, falta de, má qualidade
Eletricidade, falta de
Explosão demográfica
Guerra contra o terrorismo
NS

32
26
25
11
01
21
24
20
17
88

Protestos populares (greves,
fechamento de
estradas, paralizações, etc.)
Saúde, falta de serviço
Sequestros
Segurança (falta de)
Terrorismo
Terra para cultivar, falta de
Transporte, problemas com o
Violência
Habitação, moradia
Outro
NR

22
31
27
33
07
60
57
55
70
98

SOCT1. Agora, falando da economia...Como o(a) sr./sra. avalia a situação econômica do
país? O(A) sr./sra. acha que é muito boa, boa, nem boa nem má, má ou muito má?
(1) Muito boa
(2) Boa
(3) Nem boa, nem má (regular)
(4) Má
(5) Muito má (péssima)
(88) NS
(98) NR
SOCT2. O(A) sr./sra. considera que a situação econômica atual do país está melhor, igual,
ou pior que há doze meses?
(1) Melhor
(2) Igual
(3) Pior
(88) Não Sabe
(98) Não Respondeu
IDIO1. Como o(a) sr./sra. avalia, em geral, sua situação econômica? O(A) sr./sra. acha que é
muito boa, boa, nem boa nem má, má ou muito má?
(1) Muito boa
(2) Boa
(3) Nem boa, nem má (regular)
(4) Má
(5) Muito má (péssima)
(88) NS
(98) NR
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IDIO2. O(A) sr./sra. acha que sua atual situação econômica está melhor, igual ou pior que a
de há doze meses?
(1) Melhor
(2) Igual
(3) Pior
(88) NS
(98) NR
Agora, para falar de outra coisa, às vezes as pessoas e as comunidades têm problemas que não podem
resolver por si mesmas e, para poder resolvê-los, pedem ajuda a algum funcionário ou órgão do
governo.
Para poder resolver seus problemas, o(a) sr./sra.
pediu ajuda ou cooperação alguma vez...? [Leia as
Sim
Não
NS
NR
opções e marque as respostas.]
CP2. A algum deputado federal ou senador?
1
2
88
98
CP4A. A alguma autoridade local como o prefeito,
vereador, governador [NO DF, “ou deputado
1
2
88
98
distrital”]?
CP4. A algum ministério/secretaria (federal),
1
2
88
98
instituição pública, ou órgão do estado?
Agora vamos falar de seu município [No Distrito Federal, diga SUA CIDADE] ...
NP1. O(A) sr./sra. assistiu a alguma audiência pública na Câmara dos Vereadores [No DF,
diga CÂMARA DISTRITAL] (E DA PREFEITURA) [No DF, diga, (E DO GOVERNO DO DF)]
nos últimos 12 meses?
(1) Sim
(2) Não
(88) NS
(98) NR
NP2. O(A) sr./sra. solicitou ajuda ou enviou pedido a algum vereador [No DF, diga Deputado
Distrital], funcionário ou órgão da prefeitura nos últimos doze meses?
(1) Sim [Continue]
(2) Não [Vá para SGL1]
(88) NS/Não se lembra [Vá para SGL1]
(98) NR [Vá para SGL1]
MUNI10. Eles resolveram sua questão ou seu problema?
(1) Sim
(0) Não
(88) Não Sabe (98) Não Respondeu (99) Não se aplica
SGL1. O(A) sr./sra. diria que os serviços que a prefeitura [No DF, diga O Governo do DF]
oferece para as pessoas são… ? [Ler alternativas]
(1) Muito bons
(2) Bons
(3) Nem bons nem maus (regulares)
(4) Maus
(5) Muito maus (péssimos)
(88)NS
(98) NR

CP5. Mudando de assunto, nos
últimos 12 meses o(a) sr./sra.
contribuiu para a solução de
algum problema da sua
comunidade ou dos seus
vizinhos de bairro? Por favor,
me diga se fez isso pelo
menos uma vez por semana,
uma ou duas vezes ao mês,
uma ou duas vezes ao ano,
ou nunca nos últimos 12
meses.

Uma
vez por
semana

Uma ou
duas
vezes ao
mês

Uma
ou
duas
vezes
ao ano

Nunca

NS

NR

1

2

3

4

88

98
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CP7L. E só assiste como membro, ou
participa da direção do grupo? [Si
responde “os dois” marcar “líder”]
CP8. Reuniões de uma associação de
bairro ou junta de melhorias para a
comunidade? Assiste...
CP8L. E só assiste como membro, ou
participa da direção do grupo? [Si
responde “os dois” marcar “líder”]
CP9. Reuniões de uma associação de
profissionais, comerciantes, produtores,
e/ou organizações rurais? Assiste…
CP13. Reuniões de um partido ou
movimento político? Assiste…
CP20. [Apenas para mulheres]
Reuniões de associações ou grupos de
mulheres ou donas de casa? Assiste...
CP21. Reuniões de clubes sociais ou
esportivos?

2

3

1

2

3

2

3

2

4
[vá
para
CP8]
1

1

2

4
[vá
para
CP9]
1

2

88

98

88

98

88

98

88

98

88

98

88

98

1

2

3

4

88

98

1

2

3

4

88

98

1

2

3

4

88

98

1

2

3

4

88

98

NSA

Líder/
Diretor

Assistente/
Membro
1

NR

CP6L. E só assiste como membro, ou
participa da direção do grupo? [Si
responde “os dois” marcar “líder”]
CP7. Reuniões de uma associação de
pais e mestres da escola ou colégio?
Assiste….

1

4
[vá
para
CP7]

NS

CP6. Reuniões de alguma organização
religiosa? Assiste…

Nunca

Uma vez por
Semana
Uma ou duas
vezes ao mês
Uma ou duas
vezes ao ano

Agora vou ler uma lista de grupos e organizações. Por favor, diga se o(a) sr./sra. assiste às
reuniões dessas organizações pelo menos uma vez por semana, uma ou duas vezes ao mês,
uma ou duas vezes ao ano, ou nunca [Repetir “uma vez por semana,” “uma ou duas vezes
ao mês”, “uma ou duas vezes ao ano”, ou “nunca” para ajudar o entrevistado]

99

99

99

99

IT1. Agora, falando das pessoas daqui, o(a) sr./sra. diria que as pessoas daqui são: [Ler as
alternativas]
(1) Muito confiáveis
(2) Algo confiáveis
(3) Pouco confiáveis
(4) Nada confiáveis
(88) NS
(98) NR
MIL6. O quão orgulhoso(a) o/a sr./sra. está das Forças Armadas do Brasil? [Leia as
alternativas]
(1) Extremamente orgulhoso(a) (2) Muito orgulhoso(a)
(3) Algo orgulhoso(a)
(4) Nada orgulhoso(a)
(5) Não se importa?
(88) NS
(98) NR
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MIL5. Agora mudando de assunto, o quão orgulhoso(a) de ser brasileiro/a o/a sr./sra se sente
quando escuta o hino nacional? [Leia as alternativas]
(1) Extremamente orgullhoso(a) (2) Muito orgulhoso(a)
(3) Algo orgulhoso(a)
(4) Nada orgulhoso(a)
(5) Não se importa?
(88) NS
(98) NR
[ENTREGUE CARTAO “A” AO ENTREVISTADO]
L1. Agora, para mudar de assunto…….Nesse cartão há uma escala, de 1 a 10, na qual o número 1
significa “esquerda” e o 10 significa “direita”. Hoje em dia, quando se conversa de tendências políticas,
fala-se de pessoas que simpatizam mais com a esquerda e de pessoas que simpatizam mais com a
direita. De acordo com o sentido político que os termos “esquerda” e “direita” têm para o(a) sr./sra, onde
o(a) sr./sra. se situa nesta escala?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 NS NR
88
98
Esquerda
Direita
[RECOLHER CARTÃO “A”]
PROT3. Nos últimos doze meses, o(a) sr./sra., participou de alguma manifestação ou
protesto público?
(1) Sim [Continue]
(2) Não [Vá para PROT6]
(88) NS [Vá para PROT6]
(98) NR [Vá para PROT6]
PROT4. Quantas vezes o(a) sr./sra. participou de uma manifestação ou protesto público nos
últimos doze meses? _____________________________
(88) NS (98) NR (99) NSA
PROT7. E no último ano, o(a) sr./sra. participou em algum bloqueio de alguma rua ou espaço
público como forma de protesto?
(1) Sim, participou
(2) Não, não participou
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
PROT6. Nos últimos doze meses o(a) sr./sra assinou alguma petição (abaixo-assinado)?
(1) Sim
(2) Não
(88) NS
(98) NR
PROT8. Nos últimos doze meses, o(a) sr./sra. leu ou compartilhou informações políticas em
alguma rede social na Internet como Twitter, Facebook ou Orkut?
(1) Sim, fez
(2) Não, não fez
(88) NS
(98) NR
BRAPROT9. Nos últimos doze meses o sr./sra. deixou de comprar algum produto, alimento ou
qualquer outra coisa por motivos políticos?
(1) Sim
(2) Não
(88) NS
(98) NR
Agora vamos falar de outro assunto.. Algumas pessoas dizem que em certas circunstâncias se justificaria
que os militares tomassem o poder através de um golpe de estado. Na sua opinião, em quais das
circunstâncias que eu vou mencionar se justificaria um golpe militar...? [Ler alternativas depois de cada
pergunta]:
JC1. Diante de desemprego muito alto.
(1) Seria
(2) Não se
justificado
justificaria que os
que os militares
militares
NS
NR
tomassem o
tomassem o
(88)
(98)
poder por um
poder por um
golpe de estado
golpe de estado

©LAPOP: Page 5 of 39

JC10. Quando há muito crime

JC13. Diante de muita corrupção.

(1) Seria
justificado
que os militares
tomassem o
poder por um
golpe de estado
(1) Seria
justificado
que os militares
tomassem o
poder por um
golpe de estado

JC15A. O(A) sr./sra. acredita que quando o
país está enfrentando dificuldades é
justificável que o presidente da república
feche o Congresso e governe sem o
Congresso?
JC16A. O(A) sr./sra. acredita que quando o
país está enfrentando dificuldades é
justificável que o presidente da república
dissolva o Supremo Tribunal Federal e
governe sem o Supremo Tribunal Federal?

(2) Não se
justificaria que os
militares
tomassem o
poder por um
golpe de estado
(2) Não se
justificaria que os
militares
tomassem o
poder por um
golpe de estado

NS
(88)

NR
(98)

NS
(88)

NR
(98)

(1) Sim, justificase.

(2) Não,
não se
justifica.

(88)
NS

(98)
NR

(1) Sim, justificase.

(2) Não,
não se
justifica

(88)
NS

(98)
NR

VIC1EXT. Agora mudando de assunto, o(a) sr./sra. foi vítima de algum tipo de crime nos
últimos doze meses? Ou seja, você foi vítima de agressão física, assalto, roubo, sequestro
relâmpago, fraude, chantagem, extorsão, ameaças violentas ou qualquer outro tipo de
crime nos últimos doze meses?
(1) Sim [Siga] (2) Não [Vá para VIC1HOGAR] (88) NS [Vá para VIC1HOGAR]
(98) NR [Vá para VIC1HOGAR]
VIC1EXTA. Quantas vezes o(a) sr./sra. foi vítima de crime nos últimos doze meses?
________ [Preencha o número de vezes]
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
VIC2. Pensando na última vez que o(a) sr./sra. foi vítima de algum crime, da lista que irei ler,
que tipo de crime você foi vítima? [Leia as opções]
(01) Assalto sem armas, sem agressões ou ameaças físicas
(02) Assalto sem armas, mas com agressão ou ameaça física
(03) Assalto à mão armada
(04) Agressão física, sem roubo
(05) Estupro ou violência sexual
(06) Sequestro
(07) Vandalismo
(08) Roubo em sua casa, ladrões entraram quando ninguém estava na casa
(10) Extorsão
(11) Outro
(88) NS
(98) NR
(99) NSA (não foi vítima de crime)
VIC2AA. O(A) Sr./sra. pode me dizer em que local esse crime ocorreu? [Leia as opções]
(1) Em sua casa
(2) Neste bairro
(3) Neste município
(4) Em outro município
(5) Em outro país
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
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VIC1HOGAR. Alguma outra pessoa que mora na sua casa foi vítima de algum tipo de crime
nos últimos doze meses? Ou seja, alguma pessoa que mora em sua casa foi vítima de
agressão física, assalto, roubo, sequestro relâmpago, fraude, chantagem, extorsão, ameaças
violentas ou qualquer outro tipo de crime nos últimos doze meses?
(1) Sim
(2) Não
(88) NS
(98) NR
(99) NSA (Mora sozinho)
ARM1. O(a) senhor(a) ou alguém em sua casa possui uma arma de fogo como um revólver,
ou espingarda?
(1) Sim [Vá para VIC40] (2) Não [Continue] (88) NS [Continue] (98) NR [Continue]
ARM2. Se o(a) sr./sra. pudesse, teria uma arma de fogo como um revólver ou espingarda
para sua proteção?
(1) Sim
(2) Não
(88) NS
(98) NR
(99) NSA (Possui arma de fogo)
Por medo de ser vítima do crime, nos últimos meses o(a) sr./sra...

VIC40. Limitou
compras?

os

lugares

onde

faz

VIC41. Limitou os lugares de lazer?
VIC43. Sentiu necessidade de mudar de
bairro ou vizinhança por ter medo do
crime? [na zona rural utilizar “aldeia” o
“comunidade”]
VIC44. Por medo do crime, se organizou
com os vizinhos ou a comunidade?
VIC45. Nos últimos doze meses, mudou de
trabalho por ter medo do crime? [Se não
trabalha marque 99]

Sim

Não

NS

NR

(1) Sim

(0) Não

(88)
NS
(88)
NS

(98)
NR
(98)
NR

(1) Sim

(0) Não

(1) Sim

(0) Não

(88)
NS

(98)
NR

(1) Sim

(0) Não

(88)
NS

(98)
NR

(1) Sim

(0) Não

(88)
NS

(98)
NR

NSA

(99)
NSA

Vou ler uma série de frases que se ouve na rua e nos meios de comunicação quando se fala de formas
para combater o crime. Gostaria que o(a) sr./sra me dissesse se concorda muito, concorda, discorda ou
discorda muito de cada uma delas. A melhor medida para enfrentar o crime é...
Concorda
Discorda
Concorda Discorda
NS
NR
muito
muito
VIC101. Criar programas
de prevenção. O(a)
(1)
(2)
(3)
(4)
(88)
(98)
sr./sra. [Ler alternativas]
VIC102. A melhor medida
(1)
(2)
(3)
(4)
(88)
(98)
para enfrentar o crime é
fazer leis mais duras
VIC103. A melhor medida
para enfrentar o crime é
(1)
(2)
(3)
(4)
(88)
(98)
contratar segurança
privada
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Continuando, vou ler uma série de situações que o(a) sr./sra. poderia presenciar a qualquer momento.
Gostaria que me indicasse para cada uma das reações, se o(a) sr./sra. a aprovaria, o(a) sr./sra não
aprovaria mas a entenderia ou não a aprovaria nem a entenderia.
Não
Não
aprovaria
aprovaria e
NS
NR
Aprovaria
mas
nem
entederia
entenderia
VOL207. Suponha que para corrigir
e educar, um pai bata em seu filho
cada vez que este o desobedece.
O(a) sr./sra aprovaria que o pai bata
(3)
(2)
(1)
(88) (98)
no filho, OU o(a) sr./sra não
aprovaria mas entendería, OU não
aprovaria nem entendería?
VOL206. Suponha que um homem
bata em sua esposa porque esta o
traiu com outro homem. O(a) sr./sra
aprovaria que o homem bata na
(3)
(2)
(1)
(88) (98)
esposa, OU o(a) sr./sra não
aprovaria mas entendería, OU não
aprovaria nem entendería?
VOL202. Suponha que uma pessoa
mata alguém que abusou
sexualmente de sua filha ou seu
filho. O(a) sr./sra aprovaria que mata
(3)
(2)
(1)
(88) (98)
o estuprador, OU o(a) sr./sra não
aprovaria mas entendería, OU não
aprovaria nem entendería?
VOL203. Se existe uma pessoa que
ameaça a sua comunidade e alguém
a mata, o(a) sr./sra aprovaria que
matem a pessoa que ameaça a
(3)
(2)
(1)
(88) (98)
comunidade, OU o(a) sr./sra não
aprovaria mas entendería, OU não
aprovaria nem entendería?
VOL204. Se um grupo de pessoas
fizer limpeza social, quer dizer,
matar gente que algumas pessoas
consideram indesejável, o(a) sr./sra.
aprovaria que matem as pessoas
(3)
(2)
(1)
(88) (98)
consideradas indesejáveis, OU o(a)
sr./sra não aprovaria mas
entendería, OU não aprovaria nem
entendería?
VOL205. Se a polícia tortura um
criminoso para conseguir informacão
sobre um grupo de crime organizado
muito perigoso o(a) sr./sra aprovaria
(3)
(2)
(1)
(88) (98)
que a policía torture o criminoso, OU
o(a) sr./sra não aprovaria mas
entendería, OU não aprovaria nem
entendería?
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AOJ8. Para poder prender criminosos, o(a) sr./sra. acredita que as autoridades devem
sempre respeitar as leis ou que, em certas ocasiões, as autoridades podem agir sem
respeitar a lei? (1) Devem sempre respeitar as leis
(2) Em certas ocasiões, podem agir sem respeitar a lei
(88) NS
(98) NR
AOJ11. Falando do lugar ou bairro onde o(a) sr./sra. vive, e pensando na possibilidade de ser
vítima de um assalto ou roubo, o(a) sr./sra. se sente muito seguro(a), pouco seguro(a), pouco
inseguro(a) ou muito inseguro(a)?
(1) Muito seguro(a)
(2) Pouco seguro(a)
(3) Pouco Inseguro(a)
(4) Muito Inseguro(a)
(88) NS
(98) NR
AOJ12. Se o(a) sr./sra. fosse vítima de um roubo ou assalto, o quanto confiaria que o sistema
judiciário puniria o culpado? [Leia as alternativas] Confiaria ...
(1) Muito
(2) Algo
(3) Pouco
(4) Nada
(88) NS
(98) NR
AOJ17. O quanto o(a) sr./sra. pensa que seu bairro é afetado por gangues, quadrilhas? Você
diria que é muito afetado, algo, pouco ou nada afetado?
(1) Muito
(2) Algo
(3) Pouco
(4) Nada
(88) NS
(98) NR
AOJ18. Algumas pessoas dizem que a polícia deste bairro (povoado) protege as pessoas dos
criminosos, enquanto outras dizem que é a polícia que está envolvida com o crime. O que
o(a) sr./sra. acha? [Ler alternativas]
(1) A polícia protege as pessoas do crime, ou
(2) A policía está envolvida com o crime
(3) [Não ler] Nenhuma, ou as duas coisas
(88) NS
(98) NR
AOJ20. E pensando na sua segurança e da sua família, o(a) sr./sra. se sente mais seguro(a),
tão seguro(a), ou menos seguro(a) do que a cinco anos atrás?
(1) Mais seguro(a)
(2) Tão seguro(a)
(3) Menos seguro(a) (88) NS (98)NR
AOJ21. Vou listar alguns grupos e peço que me indique qual deles representa a ameaça
maior para a sua segurança? [Ler opções. Marcar apenas uma resposta]
(1) Vizinhos do seu bairro/comunidade
(2) Gangues
(3) Polícia ou militares
(4) Crime organizado e traficantes
(5) Pessoas da sua familia
(6) Delinquentes comuns
(7) [Não ler] Outros
(8) [Não ler] Nenhum
(88) NS
(98) NR
AOJ22. Na sua opinião, o que se deve fazer para reduzir a criminalidade em um país como o
nosso: implementar medidas de prevenção ou aumentar a pena para os criminosos?
(1) Implementar medidas de prevenção
(2) Aumentar a pena para os criminosos
(3) [Não ler] Ambas
(88) NS
(98) NR
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[ENTREGAR CARTÃO “B” AO ENTREVISTADO]
Este cartão contém uma escala de 1 a 7 pontos, ONDE 1 significa NADA, e 7 significa MUITO. Por
exemplo, se eu perguntasse o quanto o(a) sr./sra gosta de assistir televisão, caso não goste nada,
escolheria o valor 1, e se, ao contrário, goste muito de assistir televisão, escolheria o valor 7. Se sua
opinião está entre NADA e MUITO, escolha uma pontuação intermediária. Então, até que ponto o(a)
sr./sra. gosta de ver televisão? Leia-me o número. [Assegure-se de que o entrevistado entende
corretamente].
1
2
3
4
5
6
7
88
98
Nada

Muito

Não Sabe

Não
Respondeu
Anotar o número, 1-7, e 88 para NS e 98 para NR

Agora vou perguntar uma série de questões e peço que o(a) sr./sra. indique o número no
cartão que melhor expressa sua opinião. Lembre-se, você pode usar qualquer número entre
1 e 7.
B1. Até que ponto o(a) sr./sra. acredita que os tribunais de justiça do Brasil garantem um
julgamento justo? (Leia: Se o(a) sr./sra. acredita que os tribunais não dão garantia nenhuma
de um julgamento justo, escolha o número 1; se crê que os tribunais garantem muito bem
um julgamento justo, escolha o número 7, ou escolha uma pontuação intermediária)
B2. Até que ponto o(a) sr./sra. tem respeito pelas instituições políticas do Brasil?
B3. Até que ponto o(a) sr./sra. acredita que os direitos básicos do cidadão estão bem
protegidos pelo sistema político brasileiro?
B4. Até que ponto o(a) sr./sra. se sente orgulhoso(a) de viver no sistema político brasileiro?
B6. Até que ponto o(a) sr./sra. acha que se deve apoiar o sistema político brasileiro?
B10A. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança na justiça?
B11. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança na Justiça Eleitoral?
B12. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança nas Forças Armadas [o Exército]?
B13. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança no Congresso Nacional?
B18. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança na Polícia Militar ?
B20. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança na Igreja Católica?
B20A. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança na Igreja Evangélica?
B21. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança nos partidos políticos?
B21A. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança na Presidenta da República?
B31. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança no Supremo Tribunal Federal?
B32. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança no governo municipal? (No DF, governo
Distrital)
B43. Até que ponto o(a) sr./sra. tem orgulho de ser brasileiro(a)?
B37. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança nos meios de comunicação?
B47A. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança nas eleições neste país?
Agora, usando a mesma escala, [continue com cartão B: 1-7 escala]
NADA 1 2 3 4 5 6 7 MUITO

Anotar o
número,
1-7,
88=NS
98=NR

N1. Até que ponto o(a) sr./sra. diria que o atual governo federal combate a pobreza?
N3. Até que ponto o(a) sr./sra. diria que o atual governo federal promove e protege os
princípios democráticos?
N9. Até que ponto diria que o atual governo federal combate a corrupção no governo?
N11. Até que ponto o(a) sr./sra. diria que o atual governo federal melhora a segurança do
cidadão?
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N15. Até que ponto o(a) sr./sra. diria que o atual governo federal está gerenciando
bem a economia?

QUESTIONÁRIOS ÍMPARES
[AS PERGUNTAS EPP1 E EPP3 DEVEM SER PERGUNTADAS APENAS AOS
ENTREVISTADOS CUJO NÚMERO DO QUESTIONÁRIO TERMINE COM NÚMERO
ÍMPAR (“1” “3” “5” “7” ou “9”)]
Continuamos usando o mesmo cartão onde 1 significa “nada” e 7 significa “muito”.
Anotar o número 1-7, 88 =NS 98=NR
EPP1. Pensando nos partidos políticos de maneira geral, até que ponto os partidos políticos
brasileiros representam bem as suas vontades?
(99) NSA
EPP3. O quanto os partidos políticos escutam pessoas como o sr./sra?
(99) NSA
Agora, usando a mesma escala, [continue com cartão B: 1-7 escala]
NADA 1 2 3 4 5 6 7 MUITO

Anotar o
número,
1-7,
88 = NS,
98 = NR,
99 = NSA

Anotar
1-7,
88=NS
98=NR

MIL1. Até que ponto acredita que as Forças Armadas brasileiras estão bem preparadas e
organizadas?
MIL2. Até que ponto acredita que as Forças Armadas do Brasil fizeram um bom trabalho
quando ajudaram a enfrentar desastres naturais?
B3MILX. Até que ponto acredita que as Forças Armadas brasileiras respeitam os direitos
humanos dos brasileiros atualmente?
MIL3. Mudando um pouco de assunto, até que ponto confia nas Forças Armadas dos Estados
Unidos?
MIL4. Até que ponto acredita que as Forças Armadas dos Estados Unidos deveriam trabalhar
junto com as Forças Armadas do Brasil para melhorar a segurança nacional?
[RECOLHER CARTÃO B]
M1. Falando em geral do atual governo, como o(a) sr./sra. avalia o trabalho que a Presidente
Dilma está realizando [Leia as alternativas]
(1) Muito bom
(2) Bom
(3) Nem bom, nem mau (regular)
(4) Mau
(5) Muito mau (péssimo)
(88) NS
(98) NR
M2. Agora falando do Congresso Nacional, e pensando nos SENADORES E DEPUTADOS
FEDERAIS de forma geral, sem levar em consideração seus partidos políticos, o(a) sr./sra.
acha que os senadores e deputados federais estão fazendo um trabalho muito bom, bom,
nem bom, nem mau (regular), mau ou muito mau (péssimo)?
(1) Muito bom
(2) Bom
(3) Nem bom, nem mau (regular)
(4) Mau
(5) Muito mau (péssimo)
(88) NS
(98) NR
SD2NEW2. E, pensando na cidade/área onde o(a) sr./sra vive, o(a) sr./sra está muito
satisfeito(a), satisfeito(a), insatisfeito(a) ou muito insatisfeito(a) com o estado das ruas,
avenidas e rodovias?
(1) Muito satisfeito(a)
(2) Satisfeito(a)
(3) Insatisfeito(a)
(4) Muito Insatisfeito(a)
(99) NSA (Não utiliza)
(88) NS
(98) NR
SD3NEW2. E a qualidade das escolas públicas? [Se necessário, repetir: o(a) sr./sra está
muito satisfeito(a), satisfeito(a), insatisfeito(a) ou muito insatisfeito(a)?]
(1) Muito satisfeito(a)
(2) Satisfeito(a)
(3) Insatisfeito(a)
(4) Muito Insatisfeito(a)
(99) NSA (Não utiliza)
(88) NS
(98) NR
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SD6NEW2. E a qualidade dos serviços médicos e de saúde públicos? [Se necessário,
repetir: o(a) sr./sra está muito satisfeito(a), satisfeito(a), insatisfeito(a) ou muito
insatisfeito(a)?]
(1) Muito satisfeito(a)
(2) Satisfeito(a)
(3) Insatisfeito(a)
(4) Muito Insatisfeito(a)
(99) NSA (Não utiliza)
(88) NS
(98) NR
VEST. Pensando agora sobre a educação superior no Brasil. De forma geral, você sabe
como as pessoas são aceitas para estudarem nas universidades públicas brasileiras, como o
vestibular e o ENEM, por exemplo?
(1) Sei bem
(2) Sei um pouco
(3) Não sei
(98) NR

QUESTIONÁRIOS PARES
[A SEGUINTE PERGUNTA DEVE SER FEITA APENAS AOS ENTREVISTADOS CUJO
NÚMERO DO QUESTIONÁRIO TERMINE COM NÚMERO PAR (“0” “2” “4” “6” ou “8”)]
LISTRACE. Segue abaixo uma lista de itens sobre as universidades públicas do Brasil.
Quantos desses itens você concorda em relação à forma de ingresso nas universidades
públicas? Não queremos saber quais itens, apenas com quantos deles você concorda:
(1) Todas as universidades deveriam adotar o ENEM.
(2) O vestibular não é uma boa prova para selecionar os melhores alunos.
(3) Com o aumento das vagas nas universidades, ficou mais fácil para alunos ruins entrarem
na universidade.
(88) NS
(98) NR
(99) NSA

QUESTIONÁRIOS ÍMPARES
[A SEGUINTE PERGUNTA DEVE SER FEITA APENAS AOS ENTREVISTADOS CUJO
NÚMERO DO QUESTIONÁRIO TERMINE COM NÚMERO ÍMPAR (“1” “3” “5” “7” ou “9”)]
LISTRACE. Segue abaixo uma lista de itens sobre as universidades públicas do Brasil.
Quantos desses itens você concorda em relação à forma de ingresso nas universidades
públicas? Não queremos saber quais itens, apenas com quantos deles você concorda:
(1) Todas as universidades deveriam adotar o ENEM.
(2) O vestibular não é uma boa prova para selecionar os melhores alunos.
(3) Com o aumento das vagas nas universidades, ficou mais fácil para alunos ruins entrarem
na universidade.
(4) As cotas raciais para negros e indígenas devem ser adotadas em todas as universidades
públicas.
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
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[ENTREGUE CARTÃO “C” AO ENTREVISTADO]
Agora, vamos usar um cartão similar, porém o ponto 1 representa “discorda muito” e o ponto 7
representa “concorda muito”. Um número entre 1 e 7, representa uma pontuação intermediária.
[Anotar número 1-7, ou 88 para quem responder NS, 98=NR]
1
2
3
4
5
6
7
88
Discorda Muito

Concorda Muito

98

Não sabe

Não
responde
Anotar o número 1-7, 88 = NS 98=NR
Levando em conta a situação atual do país, usando o cartão, por favor, me diga até que
ponto concorda ou discorda das seguintes afirmações:
POP101. Para que o país tenha progresso, é necessário que nossos presidentes limitem a
voz e o voto dos partidos da oposição. Até que ponto concorda ou discorda desta frase?
(88) NS (98) NR
POP107. O povo deve governar diretamente, e não através dos representantes eleitos. Até
que ponto concorda ou discorda desta frase?
(88) NS
(98) NR
POP113. Aqueles que não concordam com a maioria, representam uma ameaça ao país. Até
que ponto concorda ou discorda desta frase?
(88) NS
(98) NR
Continuando com o mesmo cartão, por favor, até que ponto o(a) sr./sra. concorda ou discorda com as
seguintes afirmações?
EFF1. Os que governam o país se interessam pelo que pessoas como o(a) sr./sra. pensam.
Até que ponto concorda ou discorda desta frase?
EFF2. O(A) sr./sra. sente que entende bem os assuntos políticos mais importantes do país.
Até que ponto concorda ou discorda desta frase?
Anotar o número 1-7, ou 88=NS e 98=NR
ING4. Mudando de assunto de novo, a democracia tem alguns problemas, mas é melhor do
que qualquer outra forma de governo. Até que ponto concorda ou discorda desta frase?
DEM23. Pode haver democracia sem que existam partidos políticos. Até que ponto concorda
ou discorda desta frase?
Agora vamos fazer algumas perguntas sobre o papel do Estado. Por favor, me diga o quanto concorda
ou discorda delas. Continuamos usando a mesma escala de 1 a 7. [88=NS 98=NR]
ROS1. O Estado brasileiro, no lugar do setor privado, deveria ser dono das empresas e
indústrias mais importantes do país. Até que ponto concorda ou discorda desta frase?
ROS2. O Estado brasileiro, mais que os indivíduos, deve ser o responsável principal pela
garantia do bem-estar das pessoas. Até que ponto concorda ou discorda desta frase?
ROS3. O Estado brasileiro, mais do que as empresas privadas, deve ser o responsável
principal por criar empregos. Até que ponto concorda ou discorda desta frase?
ROS4. O Estado brasileiro deve implementar políticas firmes para reduzir a desigualdade de
renda entre ricos e pobres. Até que ponto concorda ou discorda desta frase?
ROS6. O Estado brasileiro, mais do que o setor privado, deve ser o responsável pelo
provimento de serviços de saúde (hospitais). Até que ponto concorda ou discorda desta
frase?
CCT3. Mudando de assunto, algumas pessoas dizem que as pessoas que recebem ajuda
dos programas sociais do governo são preguiçosas. Até que ponto o(a) sr./sra concorda ou
discorda?
Agora gostaria de saber até que ponto o sr./sra concorda com algumas medidas que vou mencionar.
Quero que você me responda pensando no que acredita que deveria ser feito, sem importar se está
sendo feito ou não atualmente. [Anotar Número 1-7, 88 = NS , 98 = NR, 99 = NSA]
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RAC2A. As universidades deveriam reservar vagas para os estudantes de pele mais escura,
mesmo que tenham que excluir alguns outros alunos. Até que ponto concorda ou discorda?
[Entrevistador: pele mais escura se refere a negros, indígenas, e não brancos en geral]
MIL7. As Forças Armadas devem paticipar do combate ao crime e à violência no Brasil. Até
que ponto concorda ou discorda?

QUESTIONÁRIOS ÍMPARES
[AS PERGUNTAS GEN1 E GEN6 DEVEM SER FEITAS APENAS AOS ENTREVISTADOS
CUJO NÚMERO DO QUESTIONÁRIO TERMINE COM NÚMERO ÍMPAR (“1” “3” “5” “7”
ou “9”)]
GEN1. Mudando de assunto de novo, dizem que quando não há empregos suficientes, os
homens devem ter mais direito a emprego do que as mulheres. Até que ponto o(a) sr./sra
concorda ou discorda?
(99) NSA
GEN6. O Estado deve exigir que os partidos políticos reservem espaço para mulheres em
suas listas de candidatos, mesmo que tenham que excluir (deixar de fora, tirar) alguns
homens. Até que ponto concorda ou discorda?
(99) NSA
[PEGUE O CARTÃO "C" DE VOLTA]
W14A. E agora, pensando em outros assuntos. O(a) sr./sra acredita que se justifica a
interrupção da gravidez, ou seja, um aborto, quando a saúde da mãe está em perigo?
(1) Sim, se justifica
(2) Não, não se justifica
(88) NS
(98) NR

QUESTIONÁRIOS ÍMPARES
[AS PERGUNTAS (PN4-PN5) DEVEM SER PERGUNTADAS APENAS AOS
ENTREVISTADOS CUJO NÚMERO DO QUESTIONÁRIO TERMINE COM NÚMERO ÍMPAR
(“1” “3” “5” “7” ó “9”)]
PN4. De uma maneira geral, o(a) sr./sra. está muito satisfeito(a), satisfeito(a), insatisfeito(a)
ou muito insatisfeito(a) com o funcionamento da democracia no Brasil?
(1) Muito satisfeito(a)
(2) Satisfeito(a)
(3) Insatisfeito(a)
(4) Muito Insatisfeito(a)
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
PN5. Em sua opinião, o Brasil é um país muito democrático, algo democrático, pouco
democrático ou nada democrático?
(1) Muito democrático
(2) Algo democrático
(3) Pouco democrático
(4) Nada democrático
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
[ENTREGUE O CARTÃO "D"]
Agora vamos mudar para outro cartão. Este novo cartão tem uma escala de 10 pontos, que vai de 1 a
10, sendo que o 1 indica que o(a) sr./sra. desaprova fortemente e o 10 indica que aprova fortemente.
Vou ler uma lista de algumas ações ou coisas que as pessoas podem fazer para atingir suas metas e
objetivos políticos. Quero que me diga o quanto o(a) sr./sra. aprovaria ou desaprovaria as seguintes
ações:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NS
NR
88
Desaprova Fortemente

98

Apóia Fortemente
1-10, 88=NS,
98=NR

E5. A participação de pessoas em manifestações permitidas por lei. Até que ponto
aprova ou desaprova?
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E8. A participação de pessoas em uma organização ou grupo para resolver os
problemas das comunidades. Até que ponto aprova ou desaprova?
E11. O trabalho de pessoas em campanhas eleitorais para um partido político ou
candidato. Até que ponto aprova ou desaprova?
E15. A participação de pessoas no bloqueio de ruas ou rodovias para protestar.
Sempre usando o mesmo cartão, até que ponto aprova ou desaprova?
E14. A invasão de propriedades ou terrenos privados para protestar. Até que ponto
aprova ou desaprova?
E3. A participação de pessoas em um grupo para derrubar por meios violentos um
governo eleito. Até que ponto aprova ou desaprova?
E16 As pessoas fazerem justiça com suas próprias mãos quando o Estado não castiga
os criminosos. Até que ponto aprova ou desaprova?
As perguntas abaixo são para saber sua opinião sobre as diferentes idéias das pessoas que vivem no
Brasil. Use sempre a escala de 10 pontos.
1-10,
88=NS,
98=NR
D1. Existem pessoas que sempre falam mau da forma de governo do Brasil, não somente do
governo atual, mas sim da forma de governo. O quanto o(a) sr./sra. aprova ou desaprova o
direito de votar dessas pessoas? Por favor, leia para mim o número na escala. [explore : Até
que ponto?]
D2. O quanto o(a) sr./sra. aprova ou desaprova que estas pessoas, que sempre falam mau da
forma de governo, realizem manifestações pacíficas com o propósito de expressar seus
pontos de vista? Por favor, leia para mim o número.
D3. O quanto a o(a) sr./sra. aprova ou desaprova que estas pessoas, que sempre falam mau
da forma de governo do Brasil, possam candidatar-se para cargos públicos?
D4. O quanto o(a) sr./sra. aprova ou desaprova que estas pessoas, que sempre falam mau da
forma de governo, apareçam na televisão para discursar?
D5. E agora, mudando de assunto e pensando nos homossexuais, o quanto o(a) sr./sra.
aprova ou desaprova que estas pessoas possam candidatar-se para cargos públicos?
D6. O quanto o(a) sr./sra. aprova ou desaprova que casais homossexuais tenham o direito de
se casar?

QUESTIONÁRIOS ÍMPARES
[O SEGUINTE MÓDULO (D7-D8) DEVE SER PERGUNTADO APENAS AOS
ENTREVISTADOS CUJO NÚMERO DO QUESTIONÁRIO TERMINE COM NÚMERO ÍMPAR
(“1” “3” “5” “7” ou “9”)]
D7. O quanto o(a) senhor aprova ou desaprova que se permita que as pessoas com
deficiência física se candidatem a cargos públicos?
(99) NSA
D8. O quanto o(a) senhor aprova ou desaprova que o Estado tenha o direito de proibir que os
meios de comunicação publiquem notícias que lhe possam produzir danos políticos?
(99) NSA
[PEGAR DE VOLTA O CARTÃO “D”]
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Vou ler uma lista com vários grupos de pessoas. O(a) sr./sra poderia me dizer se há alguns deles que
não gostaria de ter como vizinhos?
Mencionou
Não
NS
[Não os quer
mencionou
como
[Não tem
NR
vizinhos]
problema em
tê-los como
vizinhos]
DIS35A. Homossexuais. Não os gostaria ter
1
0
88
98
como vizinhos?
DIS35B. Pobres
1
0
88
98
DIS35C. Gente de outros países
1
0
88
98
DIS35D. Afro-brasileiros/negros

1

0

88

98

DIS35E. Indígenas

1

0

88

98

DEM2. Agora mudando de assunto, com qual das seguintes três frases o(a) sr./sra. está
mais de acordo:
(1) Para pessoas como eu, tanto faz um regime democrático ou um não democrático, ou
(2) A democracia é preferível a qualquer outra forma de governo, ou
(3) Em algumas circunstâncias, um governo autoritário pode ser preferível a um
democrático.
(88) NS
(98) NR
DEM11. O(A) sr/sra. acredita que em nosso país faz falta um governo de “pulso firme”, ou
que os problemas podem se resolver com a participação de todos?
(1) Pulso Firme
(2) Participação de todos
(88) NS
(98) NR
AUT1. Existem pessoas que dizem que precisamos de um líder forte, que não seja eleito
através do voto. Outros dizem que, ainda que as coisas não funcionem, a democracia
eleitoral, ou seja, o voto popular, é sempre o melhor. O que o(a) sr./sra. pensa? [Ler
alternativas]
(1) Necessitamos de um líder forte que não seja eleito através do voto, ou
(2) A democracia eleitoral é o melhor.
(88) NS
(98) NR
NSA Não
tentou ou
não teve
contato
Agora queremos falar de sua experiência pessoal
com coisas que acontecem na vida…
EXC2. Algum policial pediu ao (à) sr./sra. uma
propina (suborno) nos últimos 12 meses?
EXC6. Nos últimos doze meses algum
funcionário público solicitou ao (à) sr./sra. uma
propina (ou suborno)?
EXC20. Nos últimos doze meses algum soldado
ou oficial militar solicitou ao (à) sr./sra uma
propina (ou suborno)?

Não

Sim

NS

NR

0

1

88

98

0

1

88

98

0

1

88

98
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EXC11. O(A) sr./sra. encaminhou algum pedido
na prefeitura nos últimos doze meses?
SE RESPONDEU NÃO  ASSINALAR NSA
(99)
SE RESPONDEU SIM  Perguntar:
Para fazer algum pedido na prefeitura, durante o
último ano, o(a) sr./sra. teve que pagar algo à
mais do que a lei manda? (ASSINALE 0 OU 1)
EXC13. O(A) sr./sra. trabalha?
SE RESPONDEU NÃO  ASSINALAR NSA
(99)
SE RESPONDEU SIM  Perguntar:
Nos últimos doze meses no seu trabalho,
alguém solicitou alguma propina
(suborno)? (ASSINALE 0 OU 1)
EXC14. Nos últimos doze meses, o(a) sr./sra.
teve que resolver alguma questão com a justiça?
SE RESPONDEU NÃO  ASSINALAR NSA
(99) E VÁ PARA EXC15.
SE RESPONDEU SIM  Perguntar:
O(A) sr.sra. teve que pagar alguma propina
(suborno) aos juízes neste último ano?
(ASSINALE 0 OU 1)
EXC15. O(A) sr./sra. usou serviços públicos de
saúde nos últimos 12 meses?
SE RESPONDEU NÃO  ASSINALAR NSA
(99)
SE RESPONDEU SIM  Perguntar:
Nos últimos 12 meses, para ser atendido em um
hospital público ou em um posto de saúde, o(a)
sr./sra. teve que pagar alguma propina
(suborno)?
(ASSINALE 0 OU 1)
EXC16. O(A) sr./sra. teve algum filho na escola
ou no colégio nos últimos doze meses?
SE RESPONDEU NÃO  ASSINALAR NSA
(99)
SE RESPONDEU SIM  Perguntar:
Nos últimos 12 meses, o(a) sr./sra. teve que
pagar alguma propina (suborno) na escola ou
colégio? (ASSINALE 0 OU 1)
EXC18. O(A) sr./sra. acha que, da forma como
as coisas estão, às vezes se justifica pagar uma
propina (suborno)?

NSA Não
tentou ou
não teve
contato

Não

Sim

NS

NR

99

0

1

88

98

99

0

1

88

98

99

0

1

88

98

99

0

1

88

98

99

0

1

88

98

0

1

88

98

EXC7. Considerando sua experiência ou o que ouviu falar dos funcionários públicos, a
corrupção dos funcionários públicos é... ? [LER]
(1) Muito comum
(2) Algo comum
(3) Pouco comum
(4) Nada comum
(88) NS
(98) NR
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EXC7MIL. Levando em conta a sua própria experiência ou o que já escutou, a corrupção nas
Forças Armadas está… [Leia as altenativas]
(1) Muito generalizada
(2) Algo generalizada
(3) Pouco generalizada ou
(4) Nada generalizada?
(88) NS
(98) NR
Agora, mudando de assunto e pensando nas suas experiências no último ano, alguma vez
o(a) sr./sra. se sentiu discriminado/a, ou seja, tratado(a) de maneira pior do que outras
pessoas, nos seguintes lugares?
Sim Não NS NR NSA
DIS2. Nos prédios do governo [juizados, ministérios,
1
2
88
98
99
prefeituras]
DIS3. No trabalho ou na escola ou quando procurou
1
2
88
98
99
trabalho
DIS5. Em lugares públicos, como na rua, na praça, lojas ou
1
2
88
98
no mercado?
VB1. O(A) sr./sra. tem título de eleitor?
(1) Sim
(2) Não
(3) Em tramitação
(88) NS
(98) NR
INF1. O(A) sr./sra. tem documento nacional de identidade?
(1) Sim
(2) Não
(88) NS
(98) NR
VB2. O(A) sr./sra. votou nas últimas eleições presidenciais de 2010?
(1) Sim, votou [Siga]
(2) Não votou [Vá para VB10]
(88) NS [Vá para VB10]
(98) NR [Vá para VB10]
VB3 . Em qual dos candidatos o(a) sr./sra. votou para Presidente no primeiro turno das
eleições presidenciais de 2010? [NÃO LEIA AS ALTERNATIVAS]
(00) Nenhum (foi votar, mas deixou a cédula em branco, ou anulou seu voto)
(1501) Dilma( PT, PMDB, PDT, PcdoB, PSB, PR, PRB, PTN, PSC, PTC)
(1502) José Serra (PSDB, DEM, PTB, PPS, PMN, PT do B)
(1503) Marina Silva (PV)
(1504) Plínio Sampaio (PSOL)
(1505) José Maria (PSTU)
(1506) Levy Fidélix (PRTB)
(1507) José M. Eymael (PSDC)
(1508) Rui Pimenta (PCO)
(1509) Ivan Pinheiro (PCB)
(77) Outro
(88) NS
(98) NR
(99) NSA (Não votou)
VB10. Atualmente o(a) sr./sra. simpatiza com algum partido político?
(1) Sim [Continue]
(2) Não [vá para POL1]
(88) NS [vá para POL1]
(98) NR [vá para POL1]
VB11. Com qual partido o(a) sr./sra. simpatiza? [NÃO LER AS ALTERNATIVAS]
(1501) PT
(1502) PMDB
(1503) PSDB
(1504) PSB
(1505) DEMOCRATAS
(1506) PCDOB
(1507) PPS
(1508) PTB
(1509) PSOL
(1510) PP
(1511) PL
(1512) PV
(1513) PDT
(1514) OUTRO
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
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POL1. O quanto o(a) sr./sra. se interessa por política: muito, algo, pouco ou nada?
(1) Muito
(2) Algo
(3) Pouco
(4) Nada
(88) NS
(98) NR
VB20. Se as próximas eleições presidenciais fossem nesta semana, em quem o(a) sr./sra.
votaria? [Leia as alternativas]
(1) Não votaria
(2) Votaria no candidato ou partido da atual presidenta.
(3) Votaria por algum candidato ou partido da oposição.
(4) Iria votar, mas votaria em branco ou nulo
(88) NS (98) NR
PP1. Durante as eleições, algumas pessoas tentam convencer outras pessoas a votar em
algum partido ou candidato. Com que frequência o(a) sr./sra. tentou convencer outras
pessoas a votar em um partido ou candidato? [Ler alternativas]
(1) Freqüentemente
(2) De vez em quando
(3) Muito raramente (4) Nunca
(88) NS
(98) NR
PP2. Existem pessoas que trabalham para algum partido ou candidato durante as campanhas
eleitorais. O(A) sr./sra. trabalhou para algum partido ou candidato nas eleições presidenciais
de 2010?
(1) Sim, trabalhou
(2) Não trabalhou
(88) NS
(98) NR
VB50. Alguns dizem que, em geral, os homens são melhores líderes políticos do que as
mulheres. O(a) sr./sra concorda muito, concorda, discorda, ou discorda muito?
(1) Concorda muito
(2) Concorda
(3) Discorda
(4) Discorda muito
(88) NS
(98) NR

QUESTIONÁRIOS ÍMPARES
[O SEGUINTE MÓDULO (VB51-RAC1A) DEVE SER PERGUNTADO APENAS AOS
ENTREVISTADOS CUJO NÚMERO DO QUESTIONÁRIO TERMINE COM NÚMERO
ÍMPAR (“1” “3” “5” “7” ou “9”)]
VB51. Quem o(a) sr./sra acredita que seria mais corrupto como político: um homem, uma
mulher, ou ambos por igual?
(1) Um homem
(2) Uma mulher
(3) Ambos igual
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
VB52. E quando um politico ou uma política tem que cuidar da economia nacional, quem
faz um trabalho melhor: um homem, uma mulher, ou não importa?
(1) Um homem
(2) Uma mulher
(3) Não importa
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
Agora vamos falar da raça ou cor da pele dos políticos.
VB53. Alguns dizem que, em geral, as pessoas de pele escura não são bons líderes
políticos. O(a) sr./sra concorda muito, apenas concorda, apenas discorda, ou discorda
muito?
[Entrevistador: pele mais escura se refere a negros, indígenas, e não brancos em
geral]
(1) Concorda muito
(2) Concorda
(3) Discorda
(4) Discorda muito
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
RAC1A. Segundo vários estudos, as pessoas de pele escura são mais pobres do que o
resto da população. Qual o(a) sr./sra. acredita que seja a principal razão para isso? [LER
ALTERNATIVAS, APENAS UMA RESPOSTA]
(1) Por causa de sua cultura, ou
(2) Porque foram tratadas de maneira injusta
(3) [NÃO LER] Outra resposta
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
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QUESTIONÁRIOS ÍMPARES
[O SEGUINTE MÓDULO (AB1-AB5) DEVE SER PERGUNTADO APENAS AOS
ENTREVISTADOS CUJO NÚMERO DO QUESTIONÁRIO TERMINE COM NÚMERO ÍMPAR
(“1” “3” “5” “7” ou “9”)]
Mudando de assunto e falando das qualidades que as crianças devem ter, vou mencionar
várias características e quero que me diga qual é mais importante para um menino ou uma
menina:
AB1. (1) Independência; ou
(2) Respeito aos mais velhos
(3) [Não leia] Ambos
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
AB2. (1) Obediência, ou
(3) [Não leia] Ambos

(2) Autonomia
(88) NS

(98) NR

(99) NSA

AB5. (1) Criatividade; ou
(3) [Não leia] Ambos

(2) Disciplina
(88) NS

(98) NR

(99) NSA

SOC1. Em cada 100 reais que ganha uma pessoa rica e 100 que ganha uma pessoa pobre,
na sua opinião, quanto cada uma deveria pagar em impostos? [LER OPCÕES]
(1) A pessoa rica deveria pagar 50 reais, e a pessoa pobre 20, ou
(2) A pessoa rica 40, e a pessoa pobre 30, ou
(3) A pessoa rica 30, e a pessoa pobre também 30.
(4) [NÃO LER] Outra combinação
(88) NS
(98) NR
SOC2A. Por favor me diga qual é a área principal onde o governo deve investir mais
dinheiro? [LER OPÇÕES]
(1) Educação
(2) Infra-estrutura (obras públicas, estradas, ruas, esgoto/saneamento básico)
(3) Habitação
(4) Aposentadoria
(5) Ajuda aos pobres
(6) Meio ambiente
(7) Saúde
(8) Segurança
(88) NS
(98) NR
SOC2B. E em segundo lugar? [LER OPÇÕES APENAS SE A PESSOA ENTREVISTADA
NÃO SE LEMBRA DAS OPÇÕES DA PERGUNTA ANTERIOR]
(1) Educação
(2) Infra-estrutura (obras públicas, estradas/ruas/seneamento básico)
(3) Habitação
(4) Aposentadoria
(5) Ajuda aos pobres
(6) Meio ambiente
(7) Saúde
(8) Segurança
(88) NS
(98) NR
SOC3. Agora vamos falar sobre algums formas de o governo gastar o dinheiro dos impostos.
Vamos começar com educação. O que o(a) sr./sra. acha da qualidade da educação pública
primária e secundária no Brasil? [Ler opções]
(1) Boa
(2) Regular (3) Má
(88) NS
(98) NR
SOC4. Na sua opinião, para melhorar a qualidade da educação primária e secundária no
Brasil, o que o governo deve fazer? [Ler opções]
(1) Usar melhor o dinheiro que gasta atualmente com educação, ou
(2) Destinar mais dinhiero para a educação, mesmo que tenha que aumentar os impostos, ou
(3) As duas coisas
(88) NS
(98) NR
SOC5. O(a) sr./sra. estaria disposto(a) a pagar mais impostos do que atualmente paga para
que o governo possa gastar mais com educação primária e secundária?
(1) Sim
(2) Não
(88) NS
(98) NR
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SOC6. Na sua opinião, para melhorar a qualidade das escolas, quem deve decidir como
gastar o dinheiro que vai para as escolas? [LER OPÇÕES]
(1) As escolas
(2) A prefeitura
(3) O governo estadual
(4) O governo federal
(5) [Não ler] Outros
(88) NS
(98) NR
SOC7. Agora vamos falar dos serviços de saúde. O que o(a) sr./sra. acha da qualidade do
serviço público de saúde no Brasil? É: [Ler opções]
(1) Boa
(2) Regular
(3) Má
(88) NS
(98) NR
SOC8. Na sua opinião, para melhorar a qualidade dos serviços de saúde pública no Brasil, o
que o governo deveria fazer? [Ler opções]
(1) Usar melhor o dinheiro que gasta atualmente em saúde, ou
(2) Investir mais dinheiro na saúde, mesmo que tenha que aumentar os impostos, ou
(3) As duas coisas
(88) NS
(98) NR
SOC9. O(a) sr./sra. estaria disposto(a) a pagar mais impostos do que atualmente paga para
que o governo possa gastar mais com o serviço público de saúde?
(1) Sim
(2) Não
(88) NS
(98) NR
SOC10. Na sua opinião, o que tem que fazer o governo para diminuir a pobreza e a
desigualdade no Brasil? [Não ler]
(1) Criar empregos/melhorar a economia
(2) Promover a reforma agrária
(3) Melhorar os serviços de educação pública
(4) Oferecer ajuda pública aos pobres
(5) Aumentar os impostos para os ricos
(6) Melhorar a infra-estrutura (estradas, água, esgoto/saneamento)
(9) [NÃO LER] Outros
(88) NS
(98) NR
SOC11. O(a) sr./sra. estaria disposto(a) a pagar mais impostos do que atualmente paga para
que o governo possa investir mais no Programa Bolsa Família?
(1) Sim
(2) Não
(88) NS
(98) NR
[ENTREGUE CARTÃO “E” AO ENTREVISTADO]
SOC12A. Nessa escala de 1 a10, onde 1 significa que defende os ricos e 10 significa que
defende os pobres, onde se localizam os políticos brasileiros? [Anotar um número de 1 a
10, 88 para aqueles que não sabem e 98 para aqueles que não respondem]
SOC12B. E usando a mesma escala, onde 1 significa que defende os ricos e 10 significa que
defende os pobres, onde o(a) sr./sra. gostaria que se localizassem os políticos brasileiros?
[Anotar um número de 1 a 10, 88 para aqueles que não sabem e 98 para aqueles que
não respondem]
[PEGAR DE VOLTA O CARTÃO “E”]

QUESTIONÁRIOS PARES
[AS SEGUINTES PERGUNTAS (VB22-SNW1B) DEVEM SER FEITAS APENAS AOS
ENTREVISTADOS CUJO NÚMERO DO QUESTIONÁRIO TERMINE COM NÚMERO PAR
(“0” “2” “4” “6” ou “8”)]
VB22. O quanto o(a) sr./sra. acha provável que será punido(a) pelo Estado se não votar nas
próximas eleições nacionais?
(1) Muito provável
(2) Algo provável
(3) Pouco provável
(4) Nada provável
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
SNW1A. O(a) sr./sra conhece pessoalmente algum político eleito ou alguma pessoa que foi
candidata nas últimas eleições nacionais, estaduais ou municipais?
(1) Sim
(2) Não [Vá para FOR1]
(88) NS [Vá para FOR1]
(98) NR [Vá para FOR1]
(99) NSA
SNW1B. E esse cargo é de nível municipal, estadual (ou distrital no DF) ou federal?
(1) Municipal
(2) Estadual
(3) Nacional
(4) Candidatos em mais de un nível
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
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QUESTIONÁRIOS PARES
[O SEGUINTE MÓDULO (FOR1 - FOR8) DEVE SER PERGUNTADO APENAS AOS
ENTREVISTADOS CUJO NÚMERO DO QUESTIONÁRIO TERMINE COM NÚMERO PAR
(“0” “2” “4” “6” ou “8”)]
FOR1. Agora vamos falar sobre as suas opiniões a respeito de alguns países. Quando
falamos de “China” nessa entrevista, estamos falando da China continental, a República
Popular da China, e não da ilha Taiwan. Qual dos seguintes países é o que tem mais
influência na América Latina? [Ler as alternativas]
(1) China
(2) Japão
(3) Índia
(4) Estados Unidos
(5) Brasil
(6) Venezuela
(7) México
(10) Espanha
(11) [Não ler] Outro país
(12) [Não ler] Nenhum [Vá para FOR4]
(88) [Não ler ]NS [Vá para FOR4]
(98) [Não ler ] NR[Vá para FOR4]
(99) NSA
FOR2. E pensando em [país mencionado em FOR1], o(a) sr./sra. acredita que sua
influência é muito positiva, positiva, negativa, ou muito negativa?
(1) Muito positiva
(2) Positiva
(3) [Não ler] Nem positiva nem negativa
(4) Negativa
(5) Muito negativa
(6) [Não ler] Não tem nenhuma influência
(88) [Não ler ] NS
(98) [Não leer ] NR (99) NSA
FOR3. [Perguntar apenas se o país mencionado em FOR1 não foi China] E pensando na
China e na influência que tem na América Latina. O(a) sr./sra. acredita que essa influência é
muito positiva, positiva, negativa, ou muito negativa?
(1) Muito positiva
(2) Positiva
(3) [Não ler] Nem positiva nem negativa
(4) Negativa
(5) Muito negativa
(6) [Não ler] Não tem nenhuma influência
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
FOR4. E em 10 anos, na sua opinião, qual dos seguintes países terá mais influência na
América Latina? [Ler as alternativas]
(1) China
(2) Japão
(3) Índia
(4) Estados Unidos
(5) Brasil
(6) Venezuela
(7) México
(10) Espanha
(11) [Não ler] Outro país
(12) [Não ler] Nenhum
(88) [Não ler ] NS
(98) [Não ler ] NR
(99) NSA
FOR5. Na sua opinião, qual dos seguintes países deveria ser um modelo de desenvolvimento
futuro para o nosso país? [Ler opções]
(1) China
(2) Japão
(3) Índia
(4) Estados Unidos
(5) Cingapura
(6) Rússia
(7) Coréia de Sul
(11) Venezuela, ou
(12) México
(13) [Não ler] Nenhum/Devemos seguir nosso próprio modelo
(14) [Não ler] Outro
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
FOR6.E pensando agora somente em nosso país, quanta influência o(a) sr./sra. acredita
que a China tem sobre o nosso país? [Ler alternativas]
(1) Muita
(2) Alguma
(3) Pouca
(4) Nenhuma [Vá para FOR8]
(88) NS [Vá para FOR8]
(98) NR [Vá para FOR8]
(99) NSA
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QUESTIONÁRIOS PARES
FOR7. Em geral, a influência que a China tem sobre nosso país é [ler alternativas]
(1) Muito positiva
(2) Positiva
(3) [Não ler] Nem positiva nem negativa
(4) Negativa
(5) Muito negativa
(6) [Não ler] Não tem nenhuma influência
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
FOR8. Até que ponto concorda com a seguinte afirmação: “Os negócios chineses contribuem
para o desenvolvimento econômico e social do Brasil]”? O(a) sr./sra. [ler alternativas]…
(1) Concorda muito
(2) Concorda
(3) Nem concorda nem discorda
(4) Discorda
(5) Discorda muito
(88) NS
(98) NR
(99) NSA

QUESTIONÁRIOS PARES
[AS SEGUINTES PERGUNTAS (FOR9A – MIL10E) DEVEM SER FEITAS APENAS AOS
ENTREVISTADOS CUJO NÚMERO DO QUESTIONÁRIO TERMINE COM NÚMERO PAR (“0” “2” “4”
“6” ou “8”)]
Segundo o que o(a) sr./sra. sabe ou ouviu, os negócios chineses que estão instalados no Brasil sofrem
de alguns dos seguintes problemas? [Ler alternativas]
É
Não é
Não sabe/ não
NR
NSA
problema problema
tem opinião
FOR9A. Relações de trabalho,
tais como disputas com os
empregados ou com os
sindicatos. O(a) sr./sra. acredita
1
2
88
98
99
que é um problema ou que não
é, ou não tem opinião a
respeito?
FOR9B. Problemas que
surgem da falta de
1
2
88
98
99
entendimento da cultura ou dos
costumes do Brasil.
FOR9C. Falta de conhecimento
das normas políticas, legais ou
1
2
88
98
99
regras e valores sociais do
Brasil.
FOR9D. Falta de comunicação
com os meios de comunicação
1
2
88
98
99
locais e com os residentes.
Agora, quero preguntar quanta confiança o(a) sr./sra. tem nos governos de vários países. Para cada país
por favor me diga se na sua opinião ele é muito confiável, algo confiável, pouco confiável, nada confiável,
ou se não tem opinião.

MIL10A. O governo
da China. Na sua
opinião ele é muito
confiável, algo
confiável, pouco
confiável, nada
confiável, ou não tem
opinião?

Muito
confiável

Algo
confiável

Pouco
confiável

Nada
confiável

NS/ não
tem
opinião

NR

NSA

1

2

3

4

88

98

99
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QUESTIONÁRIOS PARES

MIL10B. O da Rússia.
Na sua opinião ele é
muito confiável, algo
confiável, pouco
confiável, nada
confiável, ou não tem
opinião?
MIL10C. Irã. Na sua
opinião ele é muito
confiável, algo confiável,
pouco confiável, nada
confiável, ou não tem
opinião?
MIL10D. Israel . Na sua
opinião ele é muito
confiável, algo confiável,
pouco confiável, nada
confiável, ou não tem
opinião?
MIL10E. Estados
Unidos. Na sua opinião
ele é muito confiável,
algo confiável, pouco
confiável, nada
confiável, ou não tem
opinião?

Muito
confiável

Algo
confiável

Pouco
confiável

Nada
confiável

NS/ não
tem
opinião

NR

NSA

1

2

3

4

88

98

99

1

2

3

4

88

98

99

1

2

3

4

88

98

99

1

2

3

4

88

98

99

QUESTIONÁRIOS PARES
[AS SEGUINTES PERGUNTAS (MIL11A – MIL11E) DEVEM SER FEITAS APENAS AOS
ENTREVISTADOS CUJO NÚMERO DO QUESTIONÁRIO TERMINE COM NÚMERO PAR (“0” “2” “4”
“6” ou “8”)]
Agora gostaria de perguntar sobre as relações em geral do nosso país com outras nações do mundo.
Quando o(a) sr./sra. pensa nas relações do nosso país com a China, diria que nos últimos 5 anos nossa
relação ficou mais próxima, mais distante, permaneceu mais ou menos igual, ou não tem uma opinião?
NS/ Não
Mais ou
Mais
Mais
tem
NR
NSA
menos
distante
próxima
opinião
igual
MIL11A. China
1
2
3
88
98
99
MIL11B. E com a Rússia. Diria que
nos últimos anos nossa relação
ficou mais próxima, mais distante,
1
2
3
88
98
99
permaneceu mais ou menos igual,
ou não tem uma opinião?
MIL11C. E com o Irã. Diria que nos
últimos anos nossa relação ficou
mais próxima, mais distante,
1
2
3
88
98
99
permaneceu mais ou menos igual,
ou não tem uma opinião?
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Mais
próxima
MIL11D. Com Israel. Diria que nos
últimos anos nossa relação ficou
mais próxima, mais distante,
permaneceu mais ou menos igual,
ou não tem uma opinião?
MIL11E. Finalmente, com os
Estados Unidos. Diria que nos
últimos anos nossa relação ficou
mais próxima, mais distante,
permaneceu mais ou menos igual,
ou não tem uma opinião?

NS/ Não
Mais ou
Mais
tem
menos
distante
opinião
igual

NR

NSA

1

2

3

88

98

99

1

2

3

88

98

99

GOVHELP03. O governo tem obrigação especial de ajudar os negros e os indígenas a
melhorarem sua condição de vida? [NÃO LER ALTERNATIVAS]
(1) Sim, o governo tem obrigação especial
(2) Não, o governo não tem obrigação especial
(88) NS
(98) NR
CCT1NEW. Agora mudando de assunto, o(a) sr./sra. ou alguém em sua casa recebe ajuda
mensal em dinheiro ou em produtos do governo?
(1) Sim
(2) Não
(88) NS
(98) NR
CCT1B. Agora falando especificamente sobre o Programa Bolsa Família, o(a) sr./sra. ou
alguém em sua casa é beneficiario deste programa?
(1) Sim
(2) Não [VÁ PARA BRACCT6B]
(88) NS [VÁ PARA BRACCT6B]
(98) NR [VÁ PARA BRACCT6B]
BRACCT5. [Somente para aqueles que responderam “Sim” a CCT1B] Alguma vez nos
últimos 12 meses seu benefício de Bolsa Família foi bloqueado? [Se a resposta for “sim”,
pergunte se continua ou nao continua bloqueiado]
(1) Sim, continua bloqueiado
(2) Sim, mas foi desbloqueiado
(3) Não
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
BRACCT6A. [Somente para aqueles que responderam “Sim” a CCT1B] Até que ponto
o(a) sr./sra. acredita que participação em Bolsa Família melhorou ou piorou a qualidade de
vida de sua família? [Ler opções]
(1) Melhorou muito
(2) Melhorou
(3) Não fez diferença
(4) Piorou
(5) Piorou muito
(88) NS (98) NR
(99) NSA
BRACCT6B. [Perguntar a todos] Até que ponto o(a) sr./sra. acredita que o programa Bolsa
Família melhorou ou piorou a qualidade de vida de sua comunidade? [Ler opções]
(1) Melhorou muito
(2) Melhorou
(3) Não fez diferença
(4) Piorou
(5) Piorou muito
(88) NS (98) NR

©LAPOP: Page 25 of 39

ED. Qual foi o último ano de escola que o(a) sr./sra. terminou
_____ Ano do ___________________ (primário, secundário, universidade, superior não-universitário) =
________ total de anos [Usar tabela abaixo para código]
10
20
30
40
50
60
70
80
Nenhum
0
Primário
1
2
3
4
5
6
7
8
Secundário
9
10
11
Universidade
12
13
14
15
16
17+
Ensino Superior não-universitário
12
13
14
15
NS
88
NR
98

QUESTIONÁRIOS ÍMPARES
[A PERGUNTA ED2 DEVE SER PERGUNTADA APENAS AOS ENTREVISTADOS CUJO
NÚMERO DO QUESTIONÁRIO TERMINE COM NÚMERO ÍMPAR (“1” “3” “5” “7” ou
“9”)]
ED2. E qual foi o último ano da escola que a sua mãe terminou? [NÃO LER OPÇÕES]
(00) Nenhum
(01) Primário incompleto
(02) Primario completo
(03) Secundário incompleto
(04) Secundário completo
(05) Técnico/Tecnológico incompleto
(06) Técnico/Tecnológico completo
(07) Universitário incompleto
(08) Universitário completo
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
Q2D-Y. Em que dia, mês e ano o(a) sr./sra. nasceu? [Se recusar dizer o dia e mês,
pedir só o ano ou perguntar a idade e calcular o ano depois.]
Dia: ________ Mês (01 = Janeiro): ______________ Ano: ______
(Para Q2D e Q2M: 88 = NS y 98 = NR)
(Para Q2Y: 8888 = NS e 9888 = NR)

|_|_|Q2D
Dia
|_|_|Q2M
Mês
|_|_|_|_|Q2Y
Ano
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Q3C. Qual a sua religião, se tiver? [Não leia as alternativas] [Se o entrevistado diz que
não tem religião, explore para escolher se o entrevistado pretence à alternativa 4 ou 11]
(1) Católica
(2) Protestante Tradicional ou Evangélica não pentecostal (adventista, batista, calvinista,
luterano, metodista, presbiteriano, anglicano, episcopal, Discípulo de Cristo) (especificar
qual igreja/denominação) ____________________________
(3) Outra não cristã (Muçulmano, Budista, Indoísta, Taoísta, Confuciano, Baha’i)
(4) Nenhuma (Acredita em uma entidade suprema mas não pertence à religião nenhuma)
(5) Evangélica pentecostal (pentecostal, Igreja Universal, Sara Nossa Terra, etc) (especificar
qual igreja/denominação) ________________________________
(6) Mormom ou Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ou SUD
(7) Religiões Tradicionais ou nativas (candomblé, umbanda, voodoo, rastafari, religiões
mayas, Santo Daime, Esotérica)
(8) Espírita kardecista
(10) Judeu (Ortodoxo, reforma, conservador)
(11) É ateu/Não acredita em Deus
(12) Testemunha de Jeová
(88) NS
(98) NR
Q5A. Com que freqüência o(a) sr./sra. vai à missa ou culto religioso? [Leia as Alternativas]
(1) Mais de uma vez por semana
(2) Uma vez por semana
(3) Uma vez por mês
(4) Uma ou duas vezes por ano
(5) Nunca ou Quase Nunca
(88) NS
(98) NR
Q5B. Por favor, poderia me dizer quão importante é a religião na sua vida? [Leia as
alternativas]
(1) Muito importante (2) Algo importante
(3) Pouco importante
(4) Nada importante
(88) NS
(98) NR
MIL8. O(a) sr./sra. ou seu companheiro(a)/esposo(a)/marido/mulher ou algum filho seu
atualmente está a serviço das Forças Armadas, ou serviu alguma vez nas Forças Armadas?
(1) Sim, atualmente servindo
(2) Servia no passado
(3) Nunca serviu
(88) NS
(98) NR
OCUP4A. A o que o(a) sr./sra. se dedica atualmente? O(A)( sr./sra. está: [Leia alternativas]
(1) Empregado(a)? [Continue]
(2) Não está empregado neste momento, mas tem trabalho? [Continue]
(3) Está procurando emprego ativamente? [Vá para Q10NEW]
(4) É estudante? [Vá para Q10NEW]
(5) Se dedica aos afazeres de sua casa? [Vá para Q10NEW]
(6) É aposentado(a) ou incapacitado(a) permanentemente para trabalhar? [Vá para
Q10NEW]
(7) Não trabalha e não está procurando emprego? [Vá para Q10NEW]
(88) NS [Vá para Q10NEW] (98) NR [Vá para Q10NEW]
OCUP1A: Na sua ocupação principal o(a) sr./sra. é: [Leia as alternativas]
(1) Assalariado(a) do governo?
(2) Assalariado(a) do setor privado?
(3) Patrão ou sócio(a) de empresa?
(4) Trabalha por conta própria/autônomo?
(5) Trabalhador não remunerado ou sem salário?
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
[ENTREGAR O CARTÃO “F”]
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Q10NEW. Em qual das seguintes categorias se encontra a renda familiar mensal dessa casa,
incluindo as remessas do exterior e a renda de todos os adultos e filhos que trabalham?
[Se não entende perguntar: Quanto dinheiro entra no total em sua casa por mês?]
(00) Sem renda
(01) Até R$100
(02) De R$100 até R$210
(03) De R$211 até R$310
(04) De R$311 até R$410
(05) De R$411 até R$520
(06) De R$521 até R$620
(07) De R$621 até R$730
(08) De R$731 até R$820
(09) De R$821 até R$930
(10) De R$931 até R$1040
(11) De R$1041 até R$1130
(12) De R$1131 até R$1240
(13) De R$1241 até R$1400
(14) De R$1401 até R$1550
(15) De R$1551 até R$1860
(16) Mais de R$1860
(88) NS
(98) NR
[PERGUNTAR SÓ SE TRABALHA OU ESTÁ APOSENTADO (VERIFICAR OCUP4A)]
Q10G. E quanto dinheito o(a) sr./sra. pessoalmente ganha por mês por seu trabalho ou
aposentadoria? [Se não entende: Quanto o(a) sr./sra. ganha sozinho, como salário ou
aposentadoria, sem contar a renda dos demais membros da sua casa ou as remessas
do exterior e outras rendas?]
(00) Sem renda
(01) Até R$100
(02) De R$100 até R$210
(03) De R$211 até R$310
(04) De R$311 até R$410
(05) De R$411 até R$520
(06) De R$521 até R$620
(07) De R$621 até R$730
(08) De R$731 até R$820
(09) De R$821 até R$930
(10) De R$931 até R$1040
(11) De R$1041 até R$1130
(12) De R$1131 até R$1240
(13) De R$1241 até R$1400
(14) De R$1401 até R$1550
(15) De R$1551 até R$1860
(16) Mais de R$1860
(88) NS
(98) NR
(99) NSA (Nem trabalha nem está aposentado)
[RECOLHER CARTÃO “F”]
Q10A. O(A) sr./sra. ou alguém que vive na sua casa recebe remessas, ou ajuda econômica,
do exterior?
(1) Sim
(2) Nâo
(88) NS
(98) NR
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Q14. O(A) sr./sra. tem intenção de ir morar ou trabalhar em outro país nos próximos três
anos?
(1) Sim
(2) Não
(88) NS
(98) NR
Q10D. O salário ou renda que o sr./sra. recebe e o total da renda da família: [Leia as
alternativas]
(1) Sobra, dá para economizar/poupar
(2) É suficiente, não gera grandes dificuldades
(3) Não é suficiente, gera dificuldades
(4) Não é suficiente, gera grandes dificuldades
(88) [Não ler] NS
(98) [Não ler] NR
Q10E. Nos últimos dois anos, o salário ou renda de sua casa: [Leia opções]
(1) Aumentou?
(2) Ficou igual?
(3) Diminuiu?
(88) NS (98) NR
BRASOCLASS1. Nos últimos tempos tem-se falado muito que muitas pessoas mudaram de
classe social. Considerando os últimos 8 anos até hoje o(a) sr(a) diria que o(a) sr(a) e/ou sua
família mudaram de classe social ou ficaram na mesma classe social?
(1) Sim, mudaram.
(2) Não, não mudaram. [Vá para MOV1]
(88) NS
(98) NR
BRASOCLASS2. Qual era a sua classe social há 8 anos atrás? Você diria que era: [LER
ALTERNATIVAS]
(1) Alta
(2) Média alta
(3) Média-média
(4) Média baixa
(5) Baixa
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
MOV1. E hoje, o(a) sr./sra. se descreveria como pertencendo à classe…? [LER AS
ALTERNATIVAS]
(1) Alta
(2) Média alta
(3) Média
(4) Media baixa
(5) Baixa
(88) NS
(98) NR

QUESTIONÁRIOS PARES
[FS2 E FS8 DEVEM SER PERGUNTADAS APENAS AOS ENTREVISTADOS CUJO NÚMERO DO
CUESTIONARIO TERMINE COM NÚMERO PAR (“0” “2” “4” “6” ou “8”)]
Para finalizar, eu vou fazer umas perguntas relacionadas com a alimentação.
Não Sim
NS
NR
NSA
FS2. Nos últimos 3 meses, por falta de dinheiro ou
outros recursos, alguma vez ficaram sem alimento em
0
1
88
98
99
sua casa?
FS8. Nos últimos 3 meses, por falta de dinheiro ou
outros recursos, alguma vez o(a) sr./sra. ou algum
0
1
88
98
99
adulto em sua casa comeu só uma vez por dia ou
deixou de comer por um dia todo?
Q11. Qual o seu estado civil? [Ler as alternativas]
(1) Solteiro [Vá para Q12C]
(2) Casado [Continue]
(3) Amigado(a) (casado na prática mas não no papel) [Continue]
(4) Divorciado [Vá para Q12C]
(5) Separado [Vá para Q12C]
(6) Viúvo [Vá para Q12C]
(88) NS [Vá para Q12C]
(98) NR [Vá para Q12C]
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GEN10. Pensando apenas no(a) sr./sra. e em seu(sua) esposa(esposo/marido) e nos salários
que ganham, qual das seguintes frases descreve melhor os seus salários? [Ler as
alternativas]
(1) O(a) sr./sra. não ganha nada e sua(seu) esposa (esposo/marido) ganha toda a renda
(2) O(a) sr./sra. ganha menos que sua(seu) esposa (esposo/marido);
(3) O(a) sr./sra. ganha mais ou menos o mesmo que sua(seu) esposa (esposo/marido);
(4) O(a) sr./sra. ganha mais que sua(seu) esposa (esposo/marido);
(5) O(a) sr./sra. ganha toda a renda e sua(seu) esposa (esposo/marido) não ganha nada
(6) [NÃO LER] Nenhuma renda salarial
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
Q12C. Quantas pessoas no total vivem no seu hogar neste momento? ________________
(88) NS
(98) NR
Q12. O(A) sr./sra. tem filhos? Quantos? _________ (00= nenhum  Vá para ETID)
(88) NS
(98) NR
Q12B. [Se tem filhos] Quantos filhos menores de 13 anos vivem no seu domicílio agora?
___________
00 = nenhum,
(88) NS
(98) NR
(99) NSA (não tem filhos)
ETID. Você se considera uma pessoa branca, preta, parda, indígena ou amarela? [Se diz
Afro-brasileira, codificar como (4) Preta]
(1) Branca
(3) Indígena
(4) Preta (5) Pardo
(6) Amarela (7) Outra
(88) NS
(98) NR
LENG1. Qual é sua língua materna, o primeira idioma que falou desde criança em sua casa?
[Somente uma resposta] [Não leia as alternativas]
(1501) Português (1502) Nativo indígena (1504) Outro (nativo)
(1505) Outro estrangeiro
(88) NS
(98) NR
WWW1. Falando de outras coisas, com que frequência o(a) sr./sra. usa a Internet? [Leia as
alternativas]
(1) Diariamente
(2) Algumas vezes na semana
(3) Algumas vezes no mês
(4) Raramente
(5) Nunca [Vá para GI0]
(88) [Não ler] NS
(98) [Não ler] NR
BRAWWW2. Nos últimos doze meses o sr./sra. visitou o sítio na internet de algum partido
político, algum político ou alguma organização política?
(1) Sim
(2) Não
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
BRAWWW3. Nos últimos doze meses o sr./sra. participou em alguma lista de emails que
discutiu algum tema político?
(1) Sim
(2) Não
(88) NS
(98) NR
(99) NSA
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Agora gostaríamos de saber quanta informação sobre política e sobre o país é transmitida
para a população.
GI0. Com que frequência o sr./sra. presta atenção às notícias, seja na TV, rádio, jornais ou na
internet? [Leia as Alternativas]
(1) Diariamente (2) Algumas vezes na semana (3) Algumas vezes ao mês (4) Raramente
(5) Nunca
(88) NS
(98) NR
Correto

Incorreto

Não
Sabe

Não
Responde

GI1. Qual é o nome do atual presidente dos
Estados Unidos? [NÃO LER: Barack Obama,
aceite “Obama”]

1

2

88

98

GI4. De quanto tempo é o mandato do
presidente no Brasil? [NÃO LER: quatro anos]

1

2

88

98

8888

9888

GI7. Quantos deputados tem o Congresso
Federal?
[ANOTAR NÚMERO EXATO. REPETIR UMA
VEZ SÓ SE O ENTREVISTADO NÃO
RESPONDER.]

Número: _________

Poderia dizer-me se em sua casa tem: [Ler todos]
R1. Televisão
(0) Não
R3. Geladeira (freezer)
(0) Não
R4. Telefone fixo (não celular)
(0) Não
R4A. Telefone celular
(0) Não
R5. Automóvel. Quantos? [Se
(0) Não
(1) Um
(2) Dois
não diz quantos, marcar
“um”.]
R6. Máquina de lavar roupa
(0) Não
R7. Forno de microondas
(0) Não
R8. Motocicleta
(0) Não
R12. Água encanada dentro de
(0) Não
Casa
R14. Banheiro dentro de casa
(0) Não
R15. Computador
(0) Não [Vá para R16]
R18. Internet
(99) NSA
(0) Não
R16. TV de tela plana
(0) Não
R26. Está conectada à rede de
(0) Não
esgoto?

(1) Sim
(1) Sim
(1) Sim
(1) Sim
(3) Três ou mais
(1) Sim
(1) Sim
(1) Sim
(1) Sim
(1) Sim
(1) Sim
(1) Sim
(1) Sim
(1) Sim

Estas são todas as perguntas que tenho. Muito obrigado(a) por sua colaboração.
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COLORR. [Quando terminar a entrevista, SEM perguntar, por favor use o cartão
colorido e marque o número que mais se aproxima da cor da pele do rosto do
entrevistado] ______
(97) Não consegui classificar [Marcar (97) somente se por alguma razão não podia
ver o rosto da pessoa entrevistada]
Hora em que terminou a entrevista _______ : ______
TI. Duração da entrevista [minutos, ver página # 1] _____________
INTID. Número de identidade do entrevistador: ______
SEXI. Anote seu sexo:

(1) Homem

|___|___|

|__|__|__|__|
|__|__|__|__|

(2) Mulher

COLORI. Usando o cartão colorido, anote a cor da pele que mais se aproxima à
sua. _______________________

|___|___|

As informações acima, por serem verdadeiras, seguem assinadas abaixo por mim.
Assinatura do entrevistador_____________________________________
Data ____ /_____ /_____
Assinatura do supervisor de campo ____________________________________________
Comentários:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Assinatura da pessoa que digitou os dados __________________________________
Assinatura da pessoa que verificou os dados _______________________________

©LAPOP: Page 32 of 39

Cartão “A”

1 2 3
Esquerda

4

5

6

7

8

9 10
Direita
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Cartão “B”
7

Muito

6
5
4
3
2
Nada

1
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Cartão “C”

7

Concorda
Muito

6
5
4
3
2
Discorda
Muito

1
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Cartão “D”
10

Aprova
Fortemente

9
8
7
6
5
4
3
2
Desaprova
Fortemente

1
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Cartão “E”

1

2

Defende
os ricos

3

4

5

6

7

8

9

10

Defende
os pobres
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Cartão “F”
(00) Sem renda
(01) Até R$100
(02) De R$100 até R$210
(03) De R$211 até R$310
(04) De R$311 até R$410
(05) De R$411 até R$520
(06) De R$521 até R$620
(07) De R$621 até R$730
(08) De R$731 até R$820
(09) De R$821 até R$930
(10) De R$931 até R$1040
(11) De R$1041 até R$1130
(12) De R$1131 até R$1240
(13) De R$1241 até R$1400
(14) De R$1401 até R$1550
(15) De R$1551 até R$1860
(16) Mais de R$1860
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Paleta de Cores

©LAPOP: Page 39 of 39

