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PAIS. País:  

01. México 02. Guatemala 03. El Salvador 04. Honduras 05. Nicaragua   
06. Costa Rica   07. Panamá 08. Colombia   09.  Ecuador   10. Bolivia 
11. Perú 12. Paraguay   13. Chile   14. Uruguay   15. Brasil 
16. Venezuela 17. Argentina   21. Rep. Dom. 22. Haití 23. Jamaica   
24. Guyana   25. Trinidad & Tobago 26. Belice 40. Estados Unidos 41. Canadá 
27. Surinam 28. Bahamas 29. Barbados 30. Granada 31. Santa Lucía 

32. Dominica 33. Antigua y Barbuda 
34. San Vicente y 
las Granadinas 

35. San Kitts y 
Nevis 

 
 

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 500.000) 
(2) Mediano (entre 50.000 e 499.000)        (3) Pequeno (menos de 50.000) 

 

UPM (Unidade Primaria de Amostragem)_______________________ 

PROV. Estado: ______________________________________________________ 

MUNICIPIO. Cidade: _________________________________________________ 

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: (3) Português 

Hora de início: _____:_____  

FECHA. Data da entrevista: dia: ____ mês:_______ ano: 2017  

ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIO LER A FOLHA DE INFORMAÇÃO DO ESTUDO ANTES DE 
COMEÇAR A ZENTREVISTA  

 

Número de questionário 
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Q1. [anote sem perguntar] Sexo: (1) Homem             (2) Mulher  

Q2. Quantos anos o(a) sr./sra. tem?________ anos [Anotar a idade. Não pode ser 
menos de 16 anos]             
 (888888) Não sabe  [NÃO LER]          
 (988888) Não responde  [NÃO LER] 

 

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)?             
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde [NÃO LER] 

 

 
A4. Na sua opinião, qual é o problema mais grave que o país está enfrentando? [NÃO 
leia as alternativas; Marcar Somente UMA OPÇÃO]  
Água, falta de  19 Impunidade 61 
Estradas/Rodovías em mau estado 18 Inflação, altos preços   02 

Conflito armado    30 Os políticos  59 
Corrupção    13 Mau governo   15 
Crédito, falta de crédito financeiro 
   

09 Meio ambiente   10 

Delinquência, crime, violência  05 Migração    16 
Direitos humanos, violações de 56 Tráfico de drogas  12 
Desemprego/falta de emprego   03 Gangues, quadrilhas   14 
Desigualdade 58 Pobreza    04 
Desnutrição   23 Protestos populares (greves, 

fechamento de estradas, 
paralizações, etc.) 

06 

Êxodo forçado  32 Saúde, falta de serviço  22 
Dívida Externa    26 Sequestros   31 
Discriminação, Preconceito   25 Segurança (falta de)  27 
Uso de drogas    11 Terrorismo    33 
Economia, problemas com, crise de  01 Terra para cultivar, falta de 07 

Educação, falta de, má qualidade  21 Transporte, problemas com o 60 
Eletricidade, falta de  24 Violência   57 

Explosão demográfica   20 Habitação, moradia 55 

Guerra contra o terrorismo  17 Outro 70 

Não sabe [NÃO LER] 888888 Não responde [NÃO LER] 988888 

 
 

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  
(888888) Não sabe [NÃO LER]                   (988888) Não responde [NÃO LER] 

 

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  
(888888) Não sabe [NÃO LER]                (988888) Não responde [NÃO LER] 
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Agora vamos falar de seu município [No Distrito Federal, diga SUA CIDADE] ... 

NP1. O(A) sr./sra. assistiu a alguma audiência pública da Câmara dos Vereadores/Câmara 
Distrital/Prefeitura/Governo do DF [No DF, diga CÂMARA DISTRITALE DO GOVERNO 
DO DF] nos últimos 12 meses? 
(1) Sim                          (2) Não 
(888888) Não sabe [NÃO LER]       (988888) Não responde [NÃO LER] 

 

 
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] 
 

Uma 
vez por 
semana 

Uma 
ou 

duas 
vezes 

ao 
mês 

Uma 
ou 

duas 
vezes 

ao 
ano 

Nunca 

Não 
sabe 
[NÃO 
LER] 

Não 
responde 

[NÃO 
LER] 

NSA 
[NÃO 
LER] 

 

CP6. Reuniões de alguma 
organização religiosa? 
Assiste… 

1 2 3 4 888888 988888 
 

 

CP7. Reuniões de uma 
associação de pais e 
mestres da escola ou 
colégio? 
Assiste... 

1 2 3 4 888888 988888 

 

 

CP8. Reuniões de uma 
associação de 
bairro ou junta de melhorias 
para a 
comunidade? Assiste... 

1 2 3 4 888888 988888 

 

 

CP13. Reuniões de um 
partido ou 
movimento político? 
Assiste… 

1 2 3 4 888888 988888 

 

 

CP20. [Apenas para 
mulheres] 
Reuniões de associações ou 
grupos de mulheres ou 
donas de casa? 
Assiste... 

1 2 3 4 888888 988888 999999  

 
IT1. Agora, falando das pessoas daqui, o(a) sr./sra. diria que as pessoas daqui são muito 
confiáveis, algo confiáveis, pouco confiáveis, nada confiáveis? 
(1) Muito confiáveis         (2) Algo confiáveis       (3) Pouco confiáveis     (4) Nada confiáveis 
(888888) Não sabe [NÃO LER]                 (988888) Não responde [NÃO LER] 

 

 
 
[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? 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Não sabe 
[NÃO 
LER] 

 
888888 

Não 
responde 

[NÃO LER] 
988888 

Esquerda Direita   

 
[RECOLHER CARTÃO “A”] 
 
PROT3. Nos últimos doze meses, o(a) sr./sra., participou de alguma manifestação ou 
protesto público? 
(1) Sim                                                    (2) Não 
(888888) Não sabe [NÃO LER]             (988888) Não responde [NÃO LER]  

 

 

QUESTIONÁRIO A 
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, se 
justificaria um golpe militar… [Ler as alternativas]: 
JC10. Quando há muito crime 

(1) Seria 
justificado

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 

Não sabe 
[NÃO LER]
 (888888) 

Não 
responde 

[NÃO LER] 
(988888) 

Não se aplica 
[NÃO LER] 

(999999) 

 

CUESTIONARIO B 
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, se 
justificaria um golpe militar… [Ler as alternativas]: 
JC13. Diante de muita corrupção. 

(1) Seria 
justificado 

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 

Não 
sabe 

 [NÃO 
LER] 

(888888) 

Não 
responde 

[NÃO 
LER] 

(988888) 

Não se 
aplica 
[NÃO 
LER] 

(999999)

 
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? 

(1) Sim, 
justifica-se. 

(2) Não, 
não se 
justifica. 

Não 
sabe 
[NÃO 
LER] 

(888888) 

Não 
responde

[NÃO 
LER] 

 
(988888) 
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Vamos falar agora sobre o impeachment, ou seja o impedimento legal de um presidente ou de uma 
presidenta pelo Congresso Nacional. Na sua opinião, se justifica o impedimento legal de um 
presidente… [Ler as alternativas]: 

BRAJI1. Quando o presidente usa 
dinheiro público para comprar uma casa 
para um parente? 

(1) Sim, 
justifica-se. 

(2) Não, 
não se 

justifica. 

Não 
sabe 
[NÃO 
LER] 

(888888) 

Não 
responde

[NÃO 
LER] 

 
(988888) 

 

BRAJI2. Quando a economia está muito 
mal? 

(1) Sim, 
justifica-se. 

(2) Não, 
não se 

justifica. 

Não 
sabe 
[NÃO 
LER] 

(888888) 

Não 
responde

[NÃO 
LER] 

 
(988888) 

 

BRAJI10. Quando há muito crime? 
(1) Sim, 

justifica-se. 

(2) Não, 
não se 

justifica. 

Não 
sabe 
[NÃO 
LER] 

(888888) 

Não 
responde

[NÃO 
LER] 

 
(988888) 

 

 
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 AOJ11]     
(888888) Não sabe [NÃO LER] [Vá para AOJ11] 
(988888) Não responde [NÃO LER] [Vá para AOJ11] 

 

VIC1EXTA. Quantas vezes o(a) sr./sra. foi vítima de crime nos últimos doze meses? 
[Preencha o número de vezes]  ____________     [VALOR MÁXIMO ACEITO: 20] 
(888888) Não sabe [NÃO LER]        (988888) Não responde [NÃO LER]          
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 

 

 
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)   
(888888) Não sabe [NÃO LER]                   (988888) Não responde [NÃO LER]  

 

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          
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde [NÃO LER]  

 

 
[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 888888 988888 
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Nada Muito Não sabe 
[NÃO 
LER] 

Não 
responde 

[NÃO LER] 
[Anotar o número 1-7,  888888 = Não sabe, 988888= Não responde] 

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?  
B43. Até que ponto o(a) sr./sra. tem orgulho de ser brasileiro(a)?  
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 ?  
B21. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança nos partidos políticos?  
B21A. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança no Presidente da República?  
B32. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança no governo municipal? (No DF, governo Distrital)  
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?  
BRAMINH5. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança nas pessoas que gerenciam o Ministério da 
Saúde?  

 
Utilizando a mesma escala de 1 a 7, onde 1 significa “nada” e 7 significa “muito”. (888888) Não sabe 

(988888) Não 
responde 

PR3DN. Se no seu bairro ou vizinhança algum dos sus vizinhos decide construir 
ou reformar a casa sem autorização da prefeitura, quão provável é que ele/ ela 
seja punido(a) pelas autoridades? 

 

PR3EN. E se alguém no seu bairro ou vizinhança decide construir ou reformar 
uma casa, quão provável é que alguém o pedirá suborno? 

 

 
[RECOLHER CARTÃO “B”] 
 

M1. Falando em geral do atual governo, como o(a) sr./sra. avalia o trabalho que o 
Presidente Michel Temer está realizando [Leia as alternativas] 
(1) Muito bom                (2) Bom         (3) Nem bom, nem mau (regular) 
(4) Mau                          (5) Muito mau (péssimo)  
(888888) Não sabe [NÃO LER]               (988888) Não responde [NÃO LER]  

 

 
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)            
(888888) Não sabe [NÃO LER]         (988888) Não responde [NÃO LER]  
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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)  
(888888) Não sabe  [NÃO LER]                     
(988888) Não responde [NÃO LER]   
(999999) Não se aplica (Nã utiliza)  [NÃO LER]          

 

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)  
(888888) Não sabe [NÃO LER]                        
(988888) Não responde [NÃO LER]           
(999999) Não se aplica (Não utiliza) [NÃO LER] 

 

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)  
(888888) Não sabe  [NÃO LER]                     
(988888) Não responde [NÃO LER]      
(999999) Não se aplica (Não utiliza)   [NÃO LER]       

 

INFRAX. Imagine que alguém entra em sua casa para roubá-la e o(a) sr./sra. liga para a 
polícia. Quanto tempo o(a) sr./sra. acha que a polícia levaria para chegar à sua casa em 
um dia típico, ao meio-dia? [Leia as alternativas] 
(1) Menos de 10 minutos 
(2) Entre 10 e 30 minutos 
(3) Mais de 30 minutos e até uma hora 
(4) Mais de uma hora e até três horas 
(5) Mais de três horas 
(6) [Não ler] Não há polícia/eles nunca chegariam  
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
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INFRA3. Suponha que esteja em sua casa e se machuque seriamente, de modo que 
necessite atendimento médico imediato. Quanto tempo o(a) sr./sra. acha que demoraria 
para chegar pelo caminho mais rápido ao posto de saúde ou hospital (público ou privado) 
mais próximo? [Ler as alternativas]  
(1) Menos de 10 minutos 
(2) Entre 10 e 30 minutos 
(3) Mais de 30 minutos e até uma hora 
(4) Mais de 1 hora e até 3 horas 
(5) Mais de 3 horas 
(6) [NÃO LER] Não há posto de saúde/hospitais próximos/ Não iria a um posto de 
saúde/hospital 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 

 

 
[ENTREGAR 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 o número 1-7, ou 88 para quem responder NS, 98=NR]  
 

1 2 3 4 5 6 7 888888 988888 

Discorda muito                                                                  Concorda muito Não sabe 
[NÃO 
LER] 

Não 
responde 

[NÃO 
LER] 

[Anotar o número 1-7, 888888 = Não sabe,   988888= Não responde] 
Agora vamos ler algumas frases. Por favor, me diga o quanto concorda ou discorda delas.  

 
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? 

 

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? 

 

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?  

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?  

BRAIMP17. O impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff foi justo. Ate que ponto 
concorda ou discorda?  

AOJ22NEW. Para reduzir a criminalidade em um país como o nosso, se deve aumentar a 
pena para os criminosos. Até que ponto concorda ou discorda desta frase?  

 
E mudando de assunto…  
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[Siga usando o cartão “C”] 
 
[1-7, 888888= Não sabe, 988888= Não responde]

 

MEDIA3. As informações dadas pelos meios de comunicação brasileiros representam 
bem as distintas opiniões existentes no Brasil. Até que ponto concorda ou discorda desta 
frase? 
 

 

MEDIA4. Os meios de comunicação brasileiros são controlados por uns poucos grupos 
econômicos (corporações).  Até que ponto concorda ou discorda desta frase? 

 

 

Test A. Set 1. 
 
[Continue usando o cartão “C”] 
[Anotar 1-7, 888888= Não sabe, 988888 = Não responde, 999999= Não se aplica] 
DST1B1. O governo deve gastar mais dinheiro para fazer cumprir os/as 
códigos/regulamentações de construção para fazer as moradias mais seguras contra 
desastres naturais, mesmo que isto signifique gastar menos em outras áreas. Até que 
ponto concorda ou discorda desta frase? 
 

 

[RECOLHER CARTÃO “C”] 
 

 

DRK11. Quão provável seria que o(a) senhor(a) ou alguém na sua família imediata aquí 
no Brasil poderia ficar seriamente ferido em um desastre natural como inundações, 
tempestades, terremotos ou furacões nos próximos 25 anos? Acredita que seria? [Ler 
alternativas] 
(1) Nada provável        (2) Pouco provável           (3) Mais ou menos provável         (4) Muito 
provável 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 
 

 

[ENTREGAR CARTÃO “N” AO ENTREVISTADO] 
 

 

Vamos usar este novo cartão. 
 
[Anotar 1-7, 888888= Não sabe, 988888= Não responde, 999999= Não se aplica] 
ENV1C1. Algumas pessoas acreditam que é preciso priorizar o meio ambiente em relação 
ao crescimento econômico, enquanto outras acreditam que o crescimento econômico 
deveria ser priorizado em relação à proteção ambiental. Em uma escala de 1 a 7 onde 1 
significa que o meio ambiente deve ser a principal prioridade, e onde 7 significa que o 
crescimento econômico deve ser a principal prioridade, onde o(a) sr./sra. se localizaria? 
 
 

 

[RECOLHER CARTÃO “N”]  
ENV2B1. Se não for feito nada para reduzir as mudanças climáticas no futuro, quão sério 
o(a) sr./sra. pensa que o problema seria para o Brasil? [Ler alternativas] 
(1) Muito sério 
(2) Mais ou menos sério  
(3) Pouco sério  
(4) Nada sério  
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 
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Test A. Set 2.  

[RECOLHER CARTÃO “C”]  
[ENTREGAR CARTÃO “N” AO ENTREVISTADO]  
Vamos usar este novo cartão. 
[Anotar 1-7, 888888= Não sabe, 988888 = Não responde, 999999= Não se aplica] 
ENV1C2. Algumas pessoas acreditam que é preciso priorizar o meio ambiente em relação 
ao crescimento econômico, enquanto outras acreditam que o crescimento econômico 
deveria ser priorizado em relação à proteção ambiental. Em uma escala de 1 a 7 onde 1 
significa que o meio ambiente deve ser a principal prioridade, e onde 7 significa que o 
crescimento econômico deve ser a principal prioridade, onde o(a) sr./sra. se localizaria? 

 

[RECOLHER CARTÃO “N”]  
ENV2B2. Se não for feito nada para reduzir as mudanças climáticas no futuro, quão sério 
o(a) sr./sra. pensa que o problema seria para o Brasil? [Ler alternativas] 
(1) Muito sério 
(2) Mais ou menos sério  
(3) Pouco sério  
(4) Nada sério  
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 
 

 

[ENTREGAR CARTÃO “C” AO ENTREVISTADO] 
 

 

Voltemos a usar este cartão de 1 “discorda muito” a 7 “concorda muito” 
[Anotar 1-7, 888888= Não sabe, 988888 = Não responde, 999999= Não se aplica] 
 
DST1B2. O governo deve gastar mais dinheiro para fazer cumprir os/as 
códigos/regulamentações de construção para fazer as moradias mais seguras contra 
desastres naturais, mesmo que isto signifique gastar menos em outras áreas. Até que 
ponto concorda ou discorda desta frase? 

 

 
[RECOLHER CARTÃO “C”] 
 

 

DRK12. Quão provável seria que o(a) senhor(a) ou alguém na sua família imediata aquí 
no Brasil poderia ficar seriamente ferido em um desastre natural como inundações, 
tempestades, terremotos ou furacões nos próximos 25 anos? Acredita que seria? [Ler 
alternativas] 
(1) Nada provável    (2) Pouco probable     (3) Mais ou menos provável       (4) Muito provável 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 
 

 

 
 

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)  
(888888) Não sabe [NÃO LER]              (988888) Não responde [NÃO LER]          

 

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  
(888888) Não sabe [NÃO LER]          (988888) Não responde [NÃO LER]     
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[ENTREGAR CARTÃO “D” AO ENTREVISTADO] 
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 888888 
Não 
sabe 
[NÃO 
LER] 

988888 
Não 

responde
[NÃO 
LER] 

Desaprova fortemente Aprova fortemente   

 
[Anotar 1-10, 888888= Não sabe, 988888 = Não responde]  

E5. A participação de pessoas em manifestações permitidas por lei. Até que ponto aprova ou 
desaprova? 

 

D1. Existem pessoas que sempre falam mal 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 mal 
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 
mal 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 mal 
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?  

 
[RECOLHER CARTÃO “D”] 
 
[ENTREGAR CARTÃO “G” AO ENTREVISTADO] 
 

Falando de alguns grupos de pessoas, poderia informar o quanto gosta ou desgosta dos listados 
abaixo. Usaremos agora uma escala de 1 a 10, na qual 1 significa "desgosto muito" e 10 significa 
"gosto muito". 

BRAGRUP1. Pessoas que defendem a legalização do aborto  

BRAGRUP2. Pessoas que defendem o regime militar  

BRAGRUP3. Comunistas  

BRAGRUP4. Petistas/ Simpatizantes do PT  

BRAGRUP5. PSDBistas/ Simpatizantes do PSDB  

 
[RECOLHER CARTÃO “G”] 
 
[ENTREGAR CARTÃO “D” AO ENTREVISTADO] 
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Falando do grupo de pessoas que o(a) sr./sra menos gosta… 
 
Em uma escala de 1 a 10, na qual 1 significa "desaprova fortemente " e 10 significa "aprova 
fortemente "... 
 
[Anotar 1-10, 888888= Não sabe, 988888 = Não responde] 
BRAD8. O quanto o sr./sra. aprova o direito dessas pessoas de votar?  

BRAD9. O quanto o sr./sra. aprova o direito dessas pessoas de fazer um discurso 
público? 

 

BRAD10. O quanto o sr./sra. aprova o direito dessas pessoas de concorrer a um cargo 
público? 

 

 
[RECOLHER CARTÃO “D”] 
 

 

Pouca 
Suficiente Demais Não sabe 

[NÃO LER] 
Não 

responde 

[NÃO LER] 

 

LIB1.  Atualmente no Brasil, 
o(a) sr./sra. acredita que temos 
pouca liberdade de imprensa, 
suficiente liberdade de 
imprensa, ou temos liberdade 
de imprensa demais? 
 

1 2 3 888888 988888 

 

LIB2B. E liberdade de 
expressão. Temos pouca, 
suficiente, ou demais? 
 

1 2 3 888888 988888 

 

LIB2C. E liberdade de 
expressar opiniões políticas 
sem medo. Temos pouca, 
suficiente, ou demais? 
 

1 2 3 888888 988888 

 

LIB4. E proteção aos direitos 
humanos.Temos pouca, 
suficiente, ou demais? 

1 2 3 888888 988888 
 

 
 Não se 

aplica, 
Não tentou 
ou não teve 

contato 

Não Sim 
Não sabe 

[NÃO LER] 
 

Não responde 
[NÃO LER] 

 

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? 

-- 
0 1 888888 988888  

EXC6. Nos últimos doze meses algum 
funcionário público solicitou ao (à) 
sr./sra. uma propina (ou suborno)? 

-- 
0 1 888888 988888  

EXC20. Nos últimos doze meses algum 
soldado ou oficial militar solicitou ao (à) 
sr./sra uma propina (ou suborno)? 

 
0 1 888888 988888  
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 Não se 
aplica, 

Não tentou 
ou não teve 

contato 

Não Sim 
Não sabe 

[NÃO LER] 
 

Não responde 
[NÃO LER] 

 

EXC11. O(A) sr./sra. encaminhou algum 
pedido na prefeitura nos últimos doze 
meses? 
SE RESPONDEU NÃO  ASSINALAR 
NSA (999999) 
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) 

999999 

 
 
 
 
 
 

0 
  

 
 
 
 
 
 
1 
  

 
 
 
 
 
 

888888 

 
 
 
 
 
 

988888 

 

EXC13. O(A) sr./sra. trabalha? 
SE RESPONDEU NÃO  ASSINALAR 
NSA (999999) 
SE RESPONDEU SIM  Perguntar: 
Nos últimos doze meses no seu 
trabalho, alguém solicitou alguma 
propina 
(suborno)? (ASSINALE 0 OU 1) 

999999  
 
 

0 
  

 
 
 
1 
  

 
 
 

888888 

 
 
 

988888 
 

EXC14. Nos últimos doze meses, o(a) 
sr./sra. teve que resolver alguma 
questão com a justiça? 
SE RESPONDEU NÃO  ASSINALAR 
NSA (999999) 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) 

999999  
 
 
 

0 
  

 
 
 
 
1 
  

 
 
 
 

888888 

 
 
 
 

988888 
 

EXC15. O(A) sr./sra. usou serviços 
públicos de saúde nos últimos 12 
meses? 
SE RESPONDEU NÃO  ASSINALAR 
NSA (999999) 
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) 
 

999999  
 
 
 
 

0 
  

 
 
 
 
 
1 
  

 
 
 
 
 

888888 

 
 
 
 
 

988888 
 

EXC16. O(A) sr./sra. teve algum filho na 
escola ou no colégio nos últimos doze 
meses? 
SE RESPONDEU NÃO  ASSINALAR 
NSA (999999) 
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) 
 

999999  
 
 
 

0 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

888888 

 
 
 
 

988888 
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 Não se 
aplica, 

Não tentou 
ou não teve 

contato 

Não Sim 
Não sabe 

[NÃO LER] 
 

Não responde 
[NÃO LER] 

 

EXC18. O(A) sr./sra. acha que, da forma 
como as coisas estão, às vezes se 
justifica pagar uma propina (suborno)? 

 
0 1 888888 988888  

 
EXC7NEW.  Pensando nos políticos do Brasil,  quantos deles o(a) sr./sra. acha que estão 
envolvidos com corrupção  [Ler alternativas]  
(1) Nenhum 
(2) Menos da metade 
(3) A metade dos políticos 
(4) Mais da metade 
(5) Todos 
(888888) Não sabe [NÃO LER]                 (988888) Não responde [NÃO LER] 

 

 
Com base no que o(a) sr./sra. viveu ou ouviu falar: 
VICBAR7. Ocorreram assassinatos no lugar ou bairro onde o(a) sr./sra. vive nos últimos 12 
meses?  
(1) Sim [Siga]                        (2) Não  [Vá para FEAR11]       
(888888) Não sabe [NÃO LER] [Vá para FEAR11]                 
(988888) Não responde [NÃO LER] [Vá para FEAR11] 
 

 

VICBAR7F. Quantas vezes isso aconteceu: uma vez por semana, uma ou duas vezes ao 
mês, uma ou duas vezes ao ano? 
(1) Uma vez pela semana                     (2) Uma ou duas vezes ao mês      
(3) Uma ou duas vezes ao ano 
(888888) Não sabe [NÃO LER]          (988888) Não responde [NÃO LER]                 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 

 

FEAR11. Pensando na sua vida diária, quanto medo o(a) sr(a) sente de ser vítima de 
homicídio? O(a) sr./sra. sente muito medo, algum medo, pouco medo, ou nenhum medo? 
(1) Muito medo         (2) Algum medo        (3) Pouco medo    (4) Nenhum medo 
(888888) Não sabe [NÃO LER]         (988888) Não responde [NÃO LER]   

 

CAPITAL1. O(a) sr./sra. é a favor ou contra a pena de morte para pessoas que cometeram 
assassinato? 
(1) A favor                    (2) Contra                  (888888) Não sabe [NÃO LER]           
(988888) Não responde [NÃO LER] 

 

IGA1. Na sua opinião, quem deveria liderar o esforço para reduzir os homicídios neste 
país? [Ler alternativas] 
(1) O governo federal 
(2) O município 
(3) Os empresários 
(4) Os cidadãos 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           
(988888) Não responde [NÃO LER] 
 

 

IGAAOJ22. Na sua opinião, para reduzir os homicídios neste país é mais importante que o 
governo invista em… [Ler alternativas] 
(1) Medidas de prevenção, como oportunidades de educação e trabalho para as pessoas? 
(2) Ou aumentar as punições para os bandidos? 
(888888) Não sabe [NÃO LER]          (988888) Não responde [NÃO LER] 
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VB1. O(A) sr./sra. tem título de eleitor? 
(1) Sim               (2) Não   
(888888) Não sabe [NÃO LER]     (988888) Não responde [NÃO LER]      

 

INF1. O(A) sr./sra. tem carteira de identidade? 
(1) Sim                             (2) Não  
(888888) Não sabe [NÃO LER]    (988888) Não responde [NÃO LER] 

 

VB2. O(A) sr./sra. votou nas últimas eleições presidenciais de 2014? 
(1) Sim, votou [Siga] 
(2) Não votou [Vá para VB10]  
(888888)  Não sabe [NÃO LER] [Vá para VB10]         
(988888) Não responde [NÃO LER] [Vá para VB10] 

 

VB3N. Em qual dos candidatos o(a) sr./sra. votou para presidente no primeiro turno das 
eleições presidenciais de 2014? [NÃO LEIA AS ALTERNATIVAS] 
(00) Nenhum (foi votar, mas deixou a cédula em branco) 
(97) Nenhum (foi votar, mas anulou seu voto) 
(1501) Dilma Rousseff (PT) 
(1502) Aécio Neves (PSDB) 
(1503) Marina Silva (PSB) 
(1577) Outro  
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica (No votó)  [NÃO LER]  

 

 
VB10. Atualmente o(a) sr./sra. simpatiza com algum partido político? 
(1) Sim [Continue]                   (2) Não [Vá para POL1]  
(888888) Não sabe [NÃO LER]    [Vá para POL1]   
(988888) Não responde [NÃO LER] [Vá para POL1] 

 

VB11. Com qual partido o(a) sr./sra. simpatiza? [NÃO LEIA AS ALTERNATIVAS] 
(1501) PT (Partido dos Trabalhadores) 
(1502) PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 
(1503) PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 
(1504) PSB (Partido Socialista Brasileiro) 
(1505) DEMOCRATAS  
(1506) PC do B (Partido Comunista do Brasil) 
(1507) PPS (Partido Popular Socialista) 
(1508) PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 
(1509) PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 
(1510) PP (Partido Progressista) 
(1511) PL (Partido Liberal) 
(1512) PV (Partido Verde) 
(1513) PDT (Partido Democrático Trabalhista) 
(1577) OUTRO  
(888888) Não sabe [NÃO LER]  
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica  [NÃO LER] 

 

 
POL1. O quanto o(a) sr./sra. se interessa por política: muito, algo, pouco ou nada? 
(1) Muito               (2) Algo              (3) Pouco           (4) Nada  
(888888) Não sabe [NÃO LER]   (988888) Não responde [NÃO LER] 
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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 do atual presidente. 
(3) Votaria por algum candidato ou partido da oposição. 
(4) Iria votar, mas votaria em branco ou nulo  
(888888) Não sabe [NÃO LER]                       (988888) Não responde [NÃO LER] 

 

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 
(888888) Nao sabe [NÃO LER]               (988888) Não Responde [NÃO LER] 

 

BRAVB51. Quem o(a) sr./sra acredita que seria mais corrupto como político: um homem ou 
uma mulher? 
(1) Um homem             (2) Uma mulher                 (3) [NÃO LER] Ambos iguais  
(888888) Nao sabe [NÃO LER]   (988888) Não Responde [NÃO LER] 

 

 

[ENTREGAR CARTÃO “H” AO ENTREVISTADO]  

Agora, mudando de assunto… 
FOR5N. Na sua opinião, qual dos seguintes países deveria ser um modelo de desenvolvimento 
futuro para o nosso país? [Ler alternativas] 
(1) China                                                            (2) Japão 
(3) Índia                                                             (4) Estados Unidos 
(5) Cingapura                                                    (6) Rússia 
(7) Coréia do Sul 
(11) Venezuela, ou                                           (12) México 
(13) [Não ler] Nenhum/Devemos seguir nosso próprio modelo 
(14) [Não ler] Outro  
(888888) Não sabe [NÃO LER]                 (988888) Não responde [NÃO LER]   

 

[RECOLHER CARTÃO “H”]  

 
 

TEST B. Set 1 
Agora, quero perguntar 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.  
 

Muito 
confiável 

Algo 
confiável 

Pouco 
confiável 

Nada 
confiável 

Não sabe 
/ não tem 
opinião 

Não 
respon-

de 
[NÃO 
LER] 

Não se 
aplica 
[NÃO 
LER] 

MIL10A1. O governo 
da China. Na sua 
opinião ele é muito 
confiável, algo 
confiável, pouco 
confiável,  nada 
confiável, ou não tem 
opinião? 
 
 

1 2 3 4 888888 988888 999999
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MIL10E1. No 
governo de Estados 
Unidos. Na sua 
opinião ele é muito 
confiável, algo 
confiável, pouco 
confiável,  nada 
confiável, ou não tem 
opinião? 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

888888 

 
 
 

988888 

 
 
 

999999

 
Agora vamos falar de organizações internacionais 
 
 
MIL10OAS1. A OEA, 
Organização dos 
Estados Americanos. 
Na sua opinião ela é 
muito confiável, algo 
confiável, pouco 
confiável,  nada 
confiável, ou não tem 
opinião? 

1 2 3 4 888888 988888 999999

MIL10UN1. A ONU, 
Organização das 
Nações Unidas. Na 
sua opinião ela é 
muito confiável, algo 
confiável, pouco 
confiável,  nada 
confiável, ou não tem 
opinião? 

1 2 3 4 888888 988888 999999

 
 

TEST B. Set 2 
Agora, quero perguntar quanta confiança o(a) sr./sra. tem em algumas organizações internacionais. 
Para cada uma por favor me diga se na sua opinião ele é muito confiável, algo confiável, pouco confiável,  
nada confiável, ou se não tem opinião 
 

Muito 
confiável 

Algo 
confiável 

Pouco 
confiável 

Nada 
confiável 

Não sabe 
/ não tem 
opinião 

Não 
respon-

de 
[NÃO 
LER] 

Não se 
aplica 
[NÃO 
LER] 

MIL10OAS2. A OEA, 
Organização dos 
Estados Americanos. 
Na sua opinião ela é 
muito confiável, algo 
confiável, pouco 
confiável,  nada 
confiável, ou não tem 
opinião? 
 
 
 

1 2 3 4 888888 988888 999999
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MIL10UN2. A ONU, 
Organização das 
Nações Unidas. Na 
sua opinião ela é 
muito confiável, algo 
confiável, pouco 
confiável,  nada 
confiável, ou não tem 
opinião? 

1 2 3 4 888888 988888 999999

 
Vamos falar agora dos governos de vários países 
 
MIL10A2. O governo 
da China. Na sua 
opinião ele é muito 
confiável, algo 
confiável, pouco 
confiável, nada 
confiável, ou não tem 
opinião?  

1 2 3 4 888888 988888 999999

MIL10E2. No 
governo de Estados 
Unidos. Na sua 
opinião ele é muito 
confiável, algo 
confiável, pouco 
confiável,  nada 
confiável, ou não tem 
opinião? 

1 2 3 4 888888 988888 999999

 
 
Mudando de assunto. Agora vamos falar sobre códigos/regulamentações para a construção de casas 
e edifícios. 

CCQ1. De acordo com o que o(a) sr./sra. sabe ou ouviu falar, existem códigos/regulamentações de 
construção na sua cidade/área? 

(1) Sim [Continue] 
(2) Não [Vá para CCQ3] 

(888888) Não sabe [NÃO LER] [Vá para CCQ3] 
(988888) Não respondeu [NÃO LER] [Vá para CCQ3] 
 
CCQ2. E ainda de acordo com o que o(a) sr./sra. viu ou ouviu falar, o(a) sr./sra. diria que esses 
códigos/regulamentações são aplicadas? [Ler alternativas] 

(1) Sempre 
(2) Quase sempre 
(3) Às vezes 
(4) Raramente 
(5) Nunca 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não respondeu [NÃO LER] 

      (999999) Não se aplica [NÃO LER] 
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CCQ3. Existem códigos/regulamentações que regulamentam o uso do solo ou da terra na cidade/área 
onde o(a) sr./sra vive?  
(1) Sim [Continue] 
(2) Não [Vá para WF1] 
(888888) Não sabe [NÃO LER] [Vá para WF1] 
(988888) Não respondeu [NÃO LER] [Vá para WF1] 
 
CCQ4.  E ainda de acordo com o que o(a) sr./sra. viu ou ouviu falar, o(a) sr./sra. diria que esses 
códigos/regulamentações são aplicados? [Ler alternativas] 

(1) Sempre 
(2) Quase sempre 
(3) Às vezes 
(4) Raramente 
(5) Nunca 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não respondeu [NÃO LER] 

(999999) Não se aplica [NÃO LER] 

 
WF1. O(a) sr./sra. ou alguém em sua casa recebe ajuda mensal em dinheiro, comida, ou em 
produtos do governo, sem incluir pensões/previdência social? 
(1) Sim                    (2) Não  
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde [NÃO LER] 

 

CCT1B. Agora falando especificamente sobre o Programa Bolsa Família, o(a) sr./sra. ou 
alguém em sua casa é beneficiário deste programa? 
(1) Sim                   (2) Não  
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

CCT4BRA. O(A) sr./sra. pensa que o governo deve ampliar a quantidade de famílias que 
recebem o Bolsa Família, manter como está, diminuir, ou acabar com o Programa Bolsa 
Família? [Leia as alternativas] 
(1) Ampliar            (2) Mantê-lo como está            (3) Diminuir          (4) Acabar com o programa 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

 
[PROGRAMMING NOTE: RANDOMIZE QUESTION ORDER FOR CONSP1, CONSP2, CONSP3, 
CONSP4] 

Por favor, indique se você acredita que as seguintes afirmações são corretas ou não. 
 
CONSP1. Grandes eventos como guerras, a atual recessão econômica, e resultados de 
eleições são controlados por pequenos grupos de pessoas que trabalham em segredo contra 
a gente. 
[Ler alternativas] 

(1) Nada correto 
(2) Pouco correto 
(3) Mais ou menos correto 
(4) Muito correto 

      (888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 



©LAPOP: Página 20 de 47 

 

CONSP2. Algumas pessoas tem mediunidade e podem ler a mente dos outros ou ver eventos 
antes que aconteçam. [Ler alternativas] 

 (1) Nada correto 
(2) Pouco correto 
(3) Mais ou menos correto 
(4) Muito correto 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

 

CONSP3. Espíritos podem se comunicar com os vivos e agir no mundo físico. [Ler 
alternativas] 

(1) Nada correto 
(2) Pouco correto 
(3) Mais ou menos correto 
(4) Muito correto 

 (888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

CONSP4. Há pouco que eu possa fazer para mudar coisas importantes na minha vida. [Ler 
alternativas] 

(1) Nada correto 
(2) Pouco correto 
(3) Mais ou menos correto 
(4) Muito correto 

 (888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

 
ZIK1. Quanto risco o sr.(a) acredita que o vírus da Zika apresenta à saúde humana no Brasil? 
[Ler alternativas] 

(1) Nenhum 
(2) Risco muito baixo 
(3) Risco baixo 
(4) Risco moderado 
(5) Risco alto 
(6) Risco muito alto 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

 
[PROGRAMMING NOTE: RANDOMIZE QUESTION ORDER FOR ZIKTF1, ZIKTF2, ZIKTF3, ZIKTF4] 

Por favor, indique se você acredita que as seguintes afirmações sobre o Zika são corretas ou 
não. 

 

ZIKTF1. Uma pessoa pode ser infectada com Zika ao ter relações sexuais com alguém 
infectado. [Ler alternativas] 

(1) Nada correto 
(2) Pouco correto 
(3) Mais ou menos correto 
(4) Muito correto 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          
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ZIKTF2. Uma pessoa pode ser infectada por contato casual, como apertar a mão de alguém 
infectado. [Ler alternativas] 

(1) Nada correto 
(2) Pouco correto 
(3) Mais ou menos correto 
(4) Muito correto 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

ZIKTF3. Uma pessoa pode ser infectada com Zika pela picada de um mosquito portador do 
vírus. [Ler alternativas] 

(1) Nada correto 
(2) Pouco correto 
(3) Mais ou menos correto 
(4) Muito correto 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

ZIKTF4. Mosquitos modificados geneticamente– ou seja, NÃO mosquitos selvagens – 
causaram o surto da Zika na América Latina. [Ler alternativas] 

(1) Nada correto 
(2) Pouco correto 
(3) Mais ou menos correto 
(4) Muito correto 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

 
[PROGRAMMING NOTE: RANDOMIZE QUESTION ORDER FOR ZCONSP1 AND ZCONSP2] 

As próximas duas afirmações são sobre microcefalia, um defeito de nascença no qual bebês 

nascem com cabeças anormalmente pequenas. Por favor, indique se o sr.(a) acredita que as 
seguintes afirmações são corretas ou não.   

 

ZCONSP1. O índice de microcefalia no Brasil tem aumentado como resultado das larvicidas 
colocados na água para matar os mosquitos. [Ler alternativas] 

(1) Nada correto 
(2) Pouco correto 
(3) Mais ou menos correto 
(4) Muito correto 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

ZCONSP2. O número de casos de microcefalia no Brasil tem aumentado por causa da 
exigência do governo em aumentar a vacinação de mulheres grávidas. [Ler alternativas] 

(1) Nada correto 
(2) Pouco correto 
(3) Mais ou menos correto 
(4) Muito correto 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          
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[PROGRAMMING NOTE: RANDOMIZE QUESTION ORDER FOR ZIKPOL1, ZIKPOL2, ZIKPOL3, 
ZIKPOL4] 

[ENTREGAR CARTÃO “D” AO ENTREVISTADO] 
 

Agora vamos mudar para outro cartão. Este cartão tem uma escala 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. 

Agora, vamos perguntar sua opinião sobre diferentes políticas do governo. Por favor, indique 
se o sr.(a) aprova ou desaprova as seguintes políticas: 

[Anotar 1-10, 888888= Não sabe, 988888 = Não responde] 
 

 

ZIKPOL1. O uso de larvicida na água para prevenir a reprodução de mosquitos em áreas onde 
acredita-se que o Zika está presente. Até que ponto aprova ou desaprova? 

 

ZIKPOL2. A vacina DTPa, também conhecida por vacina tríplice, protege contra tétano, difteria 
e pertússis, também conhecida como coqueluche ou tosse crônica. Existe uma recomendação 
do governo para que mulheres grávidas tomem a vacina DTPa. Até que ponto aprova ou 
desaprova essa recomendação para mulheres grávidas? 

 

ZIKPOL3. O lançamento de mosquitos geneticamente modificados ao ambiente para combater 
a propagação do Zika. Até que ponto aprova ou desaprova essa medida? 

 

ZIKPOL4. Para combater o vírus da Zika, os agentes de saúde do governo tem o direito de 
entrar em residências particulares para buscar pontos de reprodução/focos do mosquito 
quando o residente ou proprietário não se encontra. Até que ponto aprova ou desaprova essa 
política? 

 

 
[RECOLHER CARTÃO “D”] 
 

Com que frequência você se protege contra o Zika e outras doenças transmitidas pelo 
mosquito das seguintes formas… 

 

ZIKPR1. Usando calças longas e camisas de manga comprida? [Ler alternativas] 
(1) Sempre 
(2) Quase sempre 
(3) Algumas vezes 
(4) Raramente 
(5) Nunca 

(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

ZIKPR2. Usando ou passando repelentes de mosquito no corpo [Ler alternativas] 
(1) Sempre 
(2) Quase sempre 
(3) Algumas vezes 
(4) Raramente 
(5) Nunca 

(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          
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ZIKPR3. Usando telas ou fechando janelas para evitar a entrada do mosquito [Ler 
alternativas] 

(1) Sempre 
(2) Quase sempre 
(3) Algumas vezes 
(4) Raramente 
(5) Nunca 

(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          
 

 

ZIK2. Alguma vez um médico ou profissional de saúde lhe disse que o sr.(a) contraiu o vírus 
da Zika? 

(0) Não 
(1) Sim  

(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

ZIK3. Que você saiba, alguma vez um médico ou profissional de saúde falou a algum dos seus 
amigos mais próximos ou membros da sua família que ele ou ela contraiu o vírus da Zika? 
(0) Não 
(1) Sim 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER] 

 

ZIKPAMPH. Ao final da entrevista, você gostaria que eu lhe desse um panfleto da 
Organização Panamericana de Saúde sobre como se prevenir contra o Zica" 
(1) Sim 
(2) Não 
 
[Se sim, distribuir panfleto ao final da entrevista] 

 

TB1. Você já ouviu falar de Tuberculose ou TB? 
(0) Não 
(1) Sim 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER] 

 

TB2. De acordo com o que você sabe sobre tuberculose (TB), é possível que alguém esteja 
infectado com tuberculose mas não apresente nenhum sintoma?  
(0) Não 
(1) Sim 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

 
Eu vou ler para você uma descrição de alguém que está doente. Por favor, me diga se você 
acha que os sintomas dessa pessoa são relacionados à tuberculose. 
 

 

TBQ1 Uma pessoa está tossindo por três semanas e apresenta febre e dor no peito. De 
acordo com o que você sabe, estes sintomas são de tuberculose?  

(1) Sim 
(2) Não 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

TBQ2. Uma pessoa apresenta perda de peso e suores durante a noite. De acordo com o que 
você sabe, estes sintomas são de tuberculose? 

(1) Sim 
(2) Não 

(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          
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TBQ3. Uma pessoa apresenta problemas digestivos e dor de estômago. De acordo com o que 
você sabe, estes sintomas são de tuberculose? 

(1) Sim 
(2) Não 

(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

HB2A. Se você suspeitase que está com tuberculose, você procuraria atendimento médico ou 
esperaria um tempo para ver se os sintomas desaparecem? 

(1) Procuraria atendimento medico 
(2) Esperaria um tempo para ver se os sintomas  desaparecem 

(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

HB2B. Se um médico ou um profissional da saúde lhe dissesse que provavelmente você está 
com tuberculose, mesmo que você não tenha apresentado sintomas, você procuraria 
atendimento médico ou esperaria um tempo para ver se você desenvolve/apresenta algum 
sintoma? 

(1) Procuraria atendimento medico 
(2) Esperaria um tempo para ver se você desenvolve/apresenta algum sintoma  

(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

TBK7A. Eu vou ler para você duas frases. Por favor, me diga qual delas você acha que se 
encaixa melhor sobre quais pessoas desenvolvem tuberculose. [Ler alternativas] 
(1) Pessoas que vivem em locais sujos e com muita gente, como desabrigados, usuários de 
drogas, profissionais do sexo e prisioneiros. Estas são pessoas que estão sob um alto risco de 
desenvolver tuberculose.  
(2) O local onde as pessoas vivem ou trabalham não afetam o desenvolvimento de 
tuberculose. Qualquer pessoa pode desenvolver a doença. 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

TBK9. De acordó com o que você saiba, em que medida os tratamentos não convencionais, 
como por exemplo, remédios a base de ervas ou plantas, descanso em casa e orações, 
podem ser eficazes na cura da tuberculose? 
(1) Muito eficaz 
(2) Eficaz 
(3) Nem eficaz nem ineficaz 
(4) Ineficaz 
(5) Muito ineficaz 
(6) [NÃO LER] Não existe cura para tuberculose 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER] 

 

 
[Programming note: for TBS3-4 and ZIK3-4 Series, random assignment to module TBS3-
4 or moduleZIK3-4 for a 50-50 random split in the sample.] 
 

 

Agora eu gostaria de ler algumas frases em relação às pessoas que tiveram Tuberculose  

TBS3A. Digamos que uma pessoa na sua área foi diagnosticada com Tuberculose. Se esta 
pessoa, ao retornar para casa, compartilhar essa informação com outras pessoas na 
comunidade, você acha que as pessoas iriam: [Ler alternativas] 
(1) Evitar contato com esta pessoa, mesmo que isso signifique ser pouco amigável 
(2) Evitar esta pessoa, porém ser amigável quanto o contato com ela for necessário 
(3) Oferecer suporte e ajuda para ele ou ela 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER] 
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TBS4A. É importante evitar o contato com pessoas que tem Tuberculose para não pegar os 
germes da doença. [Ler alternativas] 
(1) Concordo 
(2) Discordo 

(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

TBS4B. As pessoas que tem Tuberculose devem se sentir envergonhadas da doença. [Ler 
alternativas] 
 
(1) Concordo 
(2) Discordo 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

TBS4C. As pessoas que tem Tuberculose merecem estar doentes devido à maneira que elas 
vivem e ao comportamento imoral que elas apresentam. [Ler alternativas] 
 
(1) Concordo 
(2) Discordo 

 (888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

TBS4D. Se eu estivesse em um transporte público, eu não gostaria de me sentar ao lado de 
alguém com Tuberculose. [Ler alternativas] 
 
(1) Concordo 
(2) Discordo 

(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

 
Agora eu gostaria de ler algunas frases em relação às pessoas que tiveram Zika  
ZIK3A. Digamos que uma pessoa na sua área foi diagnosticada com Zika. Se esta pessoa, ao 
retornar para casa, compartilhar essa informação com outras pessoas na comunidade, você 
acha que as pessoas iriam: [Ler alternativas] 
(1) Evitar contato com esta pessoa, mesmo que isso signifique ser pouco amigável 
(2) Evitar esta pessoa, porém ser amigável quando o contato com ela for necessário 
(3) Oferecer suporte e ajuda para ele ou ela 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER] 

 

ZIK4A. É importante evitar o contato com pessoas que tem Zika para não pegar os germes da 
doença. [Ler alternativas] 

(1) Concordo 
(2) Discordo 

(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

ZIK4B. As pessoas que tem Zika devem se sentir envergonhadas da doença 
. [Ler alternativas] 
(1) Concordo 
(2) Discordo 

(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

ZIK4C. As pessoas que tem Zika merecem estar doentes devido à maneira que elas vivem e 
ao comportamento imoral que elas apresentam. [Ler alternativas] 
(1) Concordo 
(2) Discordo 

 (888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          
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ZIK4D. Se eu estivesse em um transporte público, eu não gostaria de me sentar ao lado de 
alguém com Zika. [Ler alternativas] 
(1) Concordo 
(2) Discordo 

 (888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

 
TBS1. Você tem algum amigo, familiar ou alguém próximo que alguma vez já foi diagnosticado 
com Tuberculose? 
(1) Sim 
(2) Não 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde  [NÃO LER]          

 

 
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] 
(0) - 0 Nenhum 

(1) 1 ano 1° ano do primário (2° ano no sistema novo) 

(2) 2 anos 2° ano do primário (3° ano no sistema novo) 

(3) 3 anos 3° ano do primário (4° ano no sistema novo) 

(4) 4 anos 4° ano do primário (5° ano no sistema novo) 

(5) 5 anos 5° ano do primário (6° ano no sistema novo) 

(6) 6 anos 6° ano do primário (7° ano no sistema novo) 

(7) 7 anos 7° ano do primário (8° ano no sistema novo) 

(8) 8 anos 8° ano do primário (9° ano no sistema novo) 

(9) 9 anos 1° ano do secundário 

(10) 10 anos 2° ano do secundário 

(11) 11 anos 3° ano do secundário 

(12) 12 anos 1° ano da universidade /superior não universitário 

(13) 13 anos 2° ano da universidade /superior não universitário 

(14) 14 anos 3° ano da universidade /superior não universitário 

(15) 15 anos 4° ano da universidade /superior não universitário 

(16) 16 anos 5° ano da universidade 

(17) 17 anos 6° ano da universidade ou mais 

(888888) Não sabe [NÃO 
LER] 

  

(988888) Não responde 
[NÃO LER] 
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ED2. E qual foi o último ano da escola que a sua mãe terminou? [NÃO LEIA AS 
ALTERNATIVAS] 
(00) Nenhum 
(01) Primário incompleto 
(02) Primário completo 
(03) Secundário incompleto 
(04) Secundário completo 
(05) Técnico/Tecnológico incompleto 
(06) Técnico/Tecnológico completo 
(07) Universitário incompleto 
(08) Universitário completo  
(888888) Não sabe [NÃO LER]   
(988888) Não responde [NÃO LER]   

 

 

 
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 
(888888) Não sabe [NÃO LER]         (988888) Não responde [NÃO LER]   

 

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  
(888888) Não sabe [NÃO LER]          (988888) Não responde [NÃO LER] 
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[Usar cartão “Q3C” como apoio. NAO mostrar o cartão ao entrevistado] 

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 pertence à alternativa 4 ou 11] 

[Se o entrevistado diz "Cristão" ou "Evangélico", explore para verificar se é 
católico (opção 1), pentecostal (opção 5) ou evangélico não-pentecostal (opção 2). 
Se não tiver certeza, selecione (2).] 
 
(01) Católico  
(02) Protestante Tradicional ou Evangélica não pentecostal (Batista, Calvinista, Luterano, 
Metodista, Presbiteriano, Discípulo de Cristo, Anglicano, Episcopal, Igreja Cristã 
Reformada, Igreja Morava, Menonita, Irmãos em Cristo; Igreja do Nazareno) 
(03) Outra religião oriental não cristã (Muçulmano, Budista, Induísta, Taoísta, 
Confuciano, Baha’i)  
(05) Evangélica pentecostal (Pentecostal, Igreja de Deus, Assembleias de Deus, Igreja 
Universal do Reino de Deus, Igreja Quadrangular, Igreja de Cristo, Congregação Cristã, 
Adventista, Adventista de Sétimo Dia, Sara Nossa Terra, Carismático não Católico, etc)  
(06) Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ou SUD (Mórmon) 
(07) Religiões Tradicionais ou nativas (Santeria, Candomblé, Umbanda, Voodoo, 
Rastafari, religiões mayas, Santo Daime, Esotérica) 
(1501) Espírita kardecista  
(10) Judeu (Ortodoxo, reforma, conservador)  
(12) Testemunha de Jeová  
(04) Nenhuma (Acredita em uma entidade suprema mas não pertence à religião 
nenhuma) 
(11) Agnóstico ou ateu/não acredita em Deus 

 (77) Outra  
(888888) Não sabe [NÃO LER]    
(988888) Não responde [NÃO LER]  

 

BRAREL2. No ultimo ano, o(a) sr./sra. ouviu sua liderança religiosa falar sobre o 
impeachment da ex - presidenta Dilma Rousseff?  
(1) Sim [Siga]                       (2) Não [VÁ PARA OCUP4A] 
(888888) Não sabe [NÃO LER] [VÁ PARA OCUP4A]           
(988888) Não responde [NÃO LER] [VÁ PARA OCUP4A] 

 

BRAREL2A. As suas lideranças religiosas falaram a favor, contra, ou nem a favor nem 
contra o impeachment? 

(1) A favor               
(2) Contra            
(3) Não falou nem a favor, nem contra (neutro)  
(4) Apresentaram opiniões diferentes/conflitantes [NÃO LER]  
(888888) Não sabe [NÃO LER]                         (988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica  [NÃO LER] 
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OCUP4A. A o que o(a) sr./sra. se dedica atualmente? O(A)( sr./sra. está: [Leia 
alternativas]  
(1) Empregado(a)? [Siga] 
(2) Não está empregado neste momento, mas tem trabalho? [Siga]  
(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 Q10G] 
(7) Não trabalha e não está procurando emprego? [Vá para Q10NEW] 
(888888) Não sabe [NÃO LER] [Vá para Q10NEW]              
(988888) Não responde [NÃO LER] [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? 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 

 

 
[ENTREGAR CARTÃO “F” AO ENTREVISTADO] 
 

[PERGUNTAR SÓ SE TRABALHA OU ESTÁ APOSENTADO (VERIFICAR OCUP4A)] 
Q10G. E quanto dinheiro 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$700 
(02) De R$700 até R$950 
(03) De R$951 até R$1050 
(04) De R$1051 até R$1200 
(05) De R$1201 até R$1350 
(06) De R$1351 até R$1500 
(07) De R$1501 até R$1750 
(08) De R$1751 até R$1950 
(09) De R$1951 até R$2150 
(10) De R$2151 até R$2350 
(11) De R$2351 até R$2550 
(12) De R$2551 até R$3150 
(13) De R$3151 até R$3800 
(14) De R$3801 até R$4950 
(15) De R$4951 até R$6700 
(16) Mais de R$6700 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica (Nem trabalha nem está aposentado) [NÃO LER] 
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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$700 
(02) De R$700 até R$950 
(03) De R$951 até R$1050 
(04) De R$1051 até R$1200 
(05) De R$1201 até R$1350 
(06) De R$1351 até R$1500 
(07) De R$1501 até R$1750 
(08) De R$1751 até R$1950 
(09) De R$1951 até R$2150 
(10) De R$2151 até R$2350 
(11) De R$2351 até R$2550 
(12) De R$2551 até R$3150 
(13) De R$3151 até R$3800 
(14) De R$3801 até R$4950 
(15) De R$4951 até R$6700 
(16) Mais de R$6700 
  
(888888) Não sabe [NÃO LER]    
(988888) Não responde [NÃO LER] 

 

 
[RECOLHER CARTÃO “F”] 
 

Q14. O(A) sr./sra. tem intenção de ir morar ou trabalhar em outro país nos próximos três 
anos? 
(1) Sim                         (2) Não        
(888888) Não sabe [NÃO LER]              (988888) Não responde [NÃO LER] 

 

Q10D. O salário ou renda que o sr./sra. recebe e o total da renda da família: [Ler 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            
(888888) Não sabe [NÃO LER]     
(988888) Não responde [NÃO LER]  

 

Q10E. Nos últimos dois anos, o salário ou renda de sua casa: [Leia opções] 
(1) Aumentou?                        
(2) Ficou igual?  
(3) Diminuiu?  
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
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BRASOCLASS2. Nos últimos tempos tem-se falado muito que muitas pessoas mudaram 
de classe social. Considerando os últimos 8 anos até hoje, qual era a sua classe social há 8 
anos atrás? Você diria que era: [Ler as alternativas] 
(1) Alta        (2) Média alta         (3) Média-média    (4) Média baixa    (5) Baixa   
(888888) Não sabe [NÃO LER]                   (988888) Não responde [NÃO LER]            

 

MOV1. E hoje, o(a) sr./sra. se descreveria como pertencendo à classe…? [Ler as 
alternativas]  
(1) Alta        (2) Média alta         (3) Média    (4) Média baixa    (5) Baixa   
(888888) Não sabe [NÃO LER]                       (988888) Não responde [NÃO LER]                  

 

BRAFS2. Nos últimos 3 meses, por falta de dinheiro ou outros recursos, alguma vez faltou 
alimento em sua casa? 
(1) Sim  (2) Não 
(888888) Não sabe [NÃO LER]              (988888) Não responde [NÃO LER]                  

 

BRAFS8. Nos últimos 3 meses, por falta de dinheiro ou outros recursos, alguma vez o(a) 
sr./sra. ou algum adulto em sua casa comeu só uma vez por dia ou deixou de comer por um 
dia todo? 
(1) Sim  (2) Não 
(888888) Não sabe [NÃO LER]  (988888) Não responde [NÃO LER]           

 

 
Q11N. Qual o seu estado civil? [Ler as alternativas] 
(1) Solteiro                                                                             (2) Casado 
(3) Amigado(a) (casado na prática mas não no papel)         (4) Divorciado 
(5) Separado                                                                         (6) Viúvo 
(7) União Civil                
(888888) Não sabe [NÃO LER]  (988888) Não responde [NÃO LER] 

 

Q12C. Quantas pessoas no total vivem em sua casa neste momento?________________     
(888888) Não sabe [NÃO LER]        (988888) Não responde [NÃO LER]    

 

Q12BN. Quantos meninos e meninas menores de 13 anos vivem no seu domicílio agora? 
____________________ 
00 = Ninguno,                   
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde [NÃO LER]        

 

Q12. O(A) sr./sra. tem filhos? Quantos? [Contar todos os filhos do(a) entrevistado(a), 
que vivam ou não no domicílio] _________________  
[VALOR MÁXIMO ACEITO: 20] [Siga] 
(00 = Nenhum) [Vá para VAC1]        
(888888) Não sabe [NÃO LER]    [Siga] 
(988888) Não responde [NÃO LER]  [Siga] 

 

Quantos filhos homens e quantas filhas mulheres? 
Q12M. [Anotar o número de filhos homens] ______________________ 
Q12F. [Anotar o número de filhas mulheres] ______________________ 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica (Não tem filhos) [NÃO LER]  

 

VAC1. Pensando em mães, pais, ou aqueles que cuidam de crianças que o(a) sr.(sra.) conhece 
neste bairro/comunidade, o(a) sr.(sra.) sabe se eles se importam que as crianças tenham 
tomado todas as vacinas? 
(1) Sim  (2) Não 
(888888) Não sabe [NÃO LER]              (988888) Não responde [NÃO LER]           

 

ETID. O(A) sr./sra. se considera uma pessoa branca, negra, parda, indígena ou amarela? 
[Se diz Afro-brasileira, codificar como (4) Negro (Preta)] 
(1) Branca           (3) Indígena           (4) Negro (Preta)           (5) Pardo     
(1506) Amarela   (7) Outra 
(888888) Não sabe [NÃO LER]           (988888) Não responde [NÃO LER] 
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WWW1. Falando de outras coisas, com que frequência o(a) sr./sra. usa a Internet? [Leia 
as alternativas] 
(1) Diariamente 
(2) Algumas vezes por semana 
(3) Algumas vezes ao mês 
(4) Raramente 
(5) Nunca    
(888888) Não sabe [NÃO LER]             (988888) Não responde [NÃO LER] 

 

 
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 por semana           (3) Algumas vezes ao mês 
(4) Raramente                 (5) Nunca           
(888888) Não sabe [NÃO LER]                    (988888) Não responde [NÃO LER] 

 

 
PR1. A moradia (casa ou apartamento) onde o(a) sr./sra. vive é… [Leia as alternativas]: 

(1) Alugada  
(2) Própria [Se o entrevistado estiver em dúvida, dizer “totalmente paga ou sendo 

paga a prestações”]  
(3) Emprestada/cedida ou compartilhada/dividida 
(4) Outra situação  
(888888) Não sabe [NÃO LER]   
(988888) Não responde [NÃO LER]   

 

 

 
Para terminar, poderia dizer-me se em sua casa tem: [Ler todos]  
R3. Geladeira (freezer) 

(0) Não 

(1) Sim (888888)  
Não sabe 

[NÃO LER] 
 

(988888)  
Não responde 

[NÃO LER] 
 

R4. Telefone fixo (não 
celular) 

(0) Não 

(1) Sim (888888)  
Não sabe 

[NÃO LER] 
 

(988888) 
 Não responde 

[NÃO LER] 
 

R4A. Telefone celular (aceita 
smartphone/ telefone 
inteligente) 

(0) Não 
(1) Sim (888888)  

Não sabe 
[NÃO LER] 

(988888)  
Não responde 

[NÃO LER] 
R5. Automóvel. Quantos? 
[Se não diz quantos, 
marcar “um”.] 

(0) 
Não 

(1) 
Um 

 (2) 
Dois 

(3) Três 
ou mais 

(888888)  
Não sabe 

[NÃO LER] 

(988888)  
Não responde 

[NÃO LER]
R6. Máquina de lavar roupa 

(0) Não 
(1) Sim (888888)  

Não sabe 
[NÃO LER] 

(988888)  
Não responde 

[NÃO LER]
R7. Forno de microondas 

(0) Não 
(1) Sim (888888)  

Não sabe 
[NÃO LER] 

(988888) 
 Não responde 

[NÃO LER] 
R8. Motocicleta 

(0) Não 
(1) Sim (888888)  

Não sabe 
[NÃO LER] 

(988888)  
Não responde 

R12. Água encanada dentro 
de casa (0) Não 

(1) Sim (888888)  
Não sabe 

[NÃO LER] 

(988888) 
 Não responde 

[NÃO LER]
R14. Banheiro dentro de 
Casa (0) Não (1) Sim 

(888888)  
Não sabe 

[NÃO LER] 

(988888)  
Não responde 

[NÃO LER] 
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R15. Computador (aceita 
tablet/iPad) (0) Não  (1) Sim 

(888888)  
Não sabe 

[NÃO LER] 

(988888)  
Não responde 

[NÃO LER]
R18. Serviço de Internet 
dentro de casa (incluindo 
telefone ou tablet) 

(0) Não (1) Sim 
(888888)  
Não sabe 

[NÃO LER] 

(988888) 
 Não responde 

[NÃO LER] 
R1. Televisão 

(0) Não [Vá para 
ZIKPAMPHLET] 

(1) Sim 
[Siga] 

(888888)  
Não sabe 

[NÃO LER] 

(988888)  
Não responde 

[NÃO LER] 
R16. TV de tela plana 

(0) Não (1) Sim 

(888888) 
Não 
sabe 
[NÃO 
LER]

(988888) 
Não 

responde 
[NÃO 
LER] 

(999999) 
NSA 
[NÃO 
LER] 

 
ZIKPAMPHLET. Ao longo de nossa entrevista, eu perguntei a você algumas questões sobre o Zika, 
um vírus transmitido por um mosquito, que tem sido relacionado à microcefalia no Brasil. Não há 
nenhum indício ou evidência de que larvicidas (substâncias que matam as larvas dos mosquitos) ou 
vacinas causam o Zika. Da mesma forma, ainda não temos prova de que mosquitos geneticamente 
modificados (criados em laboratório ou em cativeiro) transmitem o Zika. A doença é transmitida pela 
picada de mosquitos infectados ou pelo contato sexual com alguém infectado. Você deve se 
precaver e se proteger do Zika 
 
[Se respondiu sim a ZIKPAMPH, distribuir panfleto] 

 
Estas são todas as perguntas que tenho. Muito obrigado(a) por sua colaboração. 
 
 

FORMATQ. Por favor anote em que formato foi preenchido ESTE questionário 
específico. 
(1) Papel 
(2) ADGYS 
(3) Windows PDA 
(4) STG 
 

 

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 _______ : ______  
 

[Uma vez que terminada a entrevista, SEM PERGUNTAR, complete as seguintes 
perguntas]  
CONOCIM. Usando a escala apresentada abaixo, por favor qualifique a sa percepção 
sobre o nível de conhecimento político do entrevistado 
(1) Muito alto       (2) Alto          (3) Nem alto nem baixo        (4) Baixo     
(5) Muito baixo 
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DESORDEM FÍSICA 
Até que ponto diria que a área ao 
redor do domicílio pesquisado é 
afetada por…? 

 

Nada Pouco Algo Muito 

IAREA1. Sujeira na rua/estrada ou ao 
redor 

(1) (2) (3) (4) 

IAREA2. Buracos na rua/estrada (1) (2) (3) (4) 

IAREA3. Casas que tenham grades 
de metal nas janelas (inclui cercas de 
arame, arame farpado, e similare) 

(1) (2) (3) (4) 

 
 

DESORDEM SOCIAL 
Até que ponto diria que a área ao 
redor do domicílio pesquisado é 
afetada por…? 

Nada Pouco Algo Muito 

IAREA4. Jovens ou crianças 
vagando pelas ruas, fazendo nada (1) (2) (3) (4) 

IAREA6. Pessoas 
alcolizadas/bêbadas ou dragadas nas 
ruas 

(1) (2) (3) (4) 

IAREA7. Pessoas discutindo de 
maneira aggressiva ou violenta na 
rua (falando alto, com raiva) 

(1) (2) (3) (4) 

Até que ponto diria que a área ao 
redor do domicílio pesquisado é 
afetada por…? 

    

ZIKAREA1.  Há telas nas janelas ou 
mosquiteiros visíveis 

(1) (2) (3) (4) 

ZIKAREA2. Há água parada dentro 
da casa ou a até 25 metros em frente 
ou ao redor da casa 

(1) (2) (3) (4) 

 
 

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: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
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[Não se aplica para uso de PDA/Android] Assinatura da pessoa que digitou os dados _____________ 
[Não se aplica para uso de PDA/Android] Assinatura da pessoa que verificou os dados ____________ 
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Cartão A (L1) 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Esquerda 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 N 

 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Meio  
ambiente 
é  
prioridade 

Crecimiento 
econômico 

é
prioridade
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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 G 
 
 

     
   

  10 
Gosto 
Muito 

         9   

        8    

       7     

      6      

     5       

    4        

   3         

  2          
Desgosto 

Muito 1    
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Cartão H 
 

 
 

China  

Coréia do Sul 

Estados Unidos 

Índia 

Japão 

México 

Rússia 

Cingapura 

Venezuela 
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Cartão F 
 
 
 

(00) Sem renda 
(01) Até R$700 
(02) De R$700 até R$950 
(03) De R$951 até R$1050 
(04) De R$1051 até R$1200 
(05) De R$1201 até R$1350 
(06) De R$1351 até R$1500 
(07) De R$1501 até R$1750 
(08) De R$1751 até R$1950 
(09) De R$1951 até R$2150 
(10) De R$2151 até R$2350 
(11) De R$2351 até R$2550 
(12) De R$2551 até R$3150 
(13) De R$3151 até R$3800 
(14) De R$3801 até R$4950 
(15) De R$4951 até R$6700 
(16) Mais de R$6700 
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Cartão Q3C 
[NÃO MOSTRAR, só para o entrevistador] 

 
 

[Usar cartão “Q3C” como apoio. NAO mostrar o cartão ao entrevistado] 

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 pertence à alternativa 4 ou 11] 

[Se o entrevistado diz "Cristão" ou "Evangélico", explore para verificar se é 
católico (opção 1), pentecostal (opção 5) ou evangélico não-pentecostal (opção 2). 
Se não tiver certeza, selecione (2).] 
 
(01) Católico  
(02) Protestante Tradicional ou Evangélica não pentecostal (Batista, Calvinista, Luterano, 
Metodista, Presbiteriano, Discípulo de Cristo, Anglicano, Episcopal, Igreja Cristã 
Reformada, Igreja Morava, Menonita, Irmãos em Cristo; Igreja do Nazareno) 
(03) Outra religião oriental não cristã (Muçulmano, Budista, Induísta, Taoísta, 
Confuciano, Baha’i)  
(05) Evangélica pentecostal (Pentecostal, Igreja de Deus, Assembleias de Deus, Igreja 
Universal do Reino de Deus, Igreja Quadrangular, Igreja de Cristo, Congregação Cristã, 
Adventista, Adventista de Sétimo Dia, Sara Nossa Terra, Carismático não Católico, etc)  
(06) Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ou SUD (Mórmon) 
(07) Religiões Tradicionais ou nativas (Santeria, Candomblé, Umbanda, Voodoo, 
Rastafari, religiões mayas, Santo Daime, Esotérica) 
(1501) Espírita kardecista  
(10) Judeu (Ortodoxo, reforma, conservador)  
(12) Testemunha de Jeová  
(04) Nenhuma (Acredita em uma entidade suprema mas não pertence à religião 
nenhuma) 
(11) Agnóstico ou ateu/não acredita em Deus 

 (77) Outra  
(888888) Não sabe [NÃO LER]    
(988888) Não responde [NÃO LER]  
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Paleta de Cores 
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