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PAIS. País:
01. México
06. Costa Rica
11. Perú
16. Venezuela
24. Guyana
27. Surinam

02. Guatemala
07. Panamá
12. Paraguay
17. Argentina
25. Trinidad & Tobago
28. Bahamas

32. Dominica

33. Antigua y Barbuda

03. El Salvador
08. Colombia
13. Chile
21. Rep. Dom.
26. Belice
29. Barbados
34. San Vicente y
las Granadinas

04. Honduras
09. Ecuador
14. Uruguay
22. Haití
40. Estados Unidos
30. Granada
35. San Cristóbal y
Nieves

05. Nicaragua
10. Bolivia
15. Brasil
23. Jamaica
41. Canadá
31. Santa Lucía

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) Médio (entre 50.000 e 499.000)
(3) Pequeno (menos de 50.000)
UPM. (Unidade Primária de Amostragem): _______________________
PROV. Estado: ____________________
MUNICIPIO. Cidade: ______________________________
UR [PT]. (1) Urbano (2) Rural [Usar definição do censo brasileiro]
TAMANO. Tamanho do lugar:
(1) Capital (área metropolitana)
(2) Cidade grande
(3) Cidade média
(4) Cidade pequena
(5) Área rural
IDIOMAQ. Idioma do questionário: (3) Português
Hora de inicio: _____:_____
FECHA. Data da entrevista: dia: ____ mês:_______ ano: 2019
ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIO LER A FOLHA DE INFORMAÇÃO DO ESTUDO ANTES DE
COMEÇAR A ENTREVISTA
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Q1. Sexo [anote sem perguntar]: (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]
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
Estradas/Rodovias em mau estado
Conflito armado
Corrupção
Crédito, falta de crédito financeiro

19
18
30
13
09

Impunidade
Inflação, altos preços
Os políticos
Mau governo
Meio ambiente

61
02
59
15
10

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

05
56
03
58
23

16
12
14
04
06

Êxodo forçado
Dívida Externa
Discriminação, Preconceito
Uso de drogas
Economia, problemas com, crise de

32
26
25
11
01

Migração
Tráfico de drogas
Gangues, quadrilhas
Pobreza
Protestos populares (greves,
fechamento de estradas,
paralizações, etc.)
Saúde, falta de serviço
Sequestros
Segurança (falta de)
Terrorismo
Terra para cultivar, falta de

22
31
27
33
07

Educação, falta de, má qualidade
Eletricidade, falta de
Explosão demográfica
Guerra contra o terrorismo
Não sabe [NÃO LER]

21
24
20
17
888888

Transporte, problemas com o
Violência
Habitação, moradia
Outro
Não responde [NÃO LER]

60
57
55
70
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]
COSMUN12. Falando de uma forma geral sobre o prefeito de sua cidade [No DF,
governador do Distrito Federal] , o (a) sr./sra. diria que o trabalho que ele (a) vem
realizando é: [Ler alternativas]
(1) Muito bom
(2) Bom
(3) Nem bom nem ruim (regular)
(5) Muito ruim (péssimo).
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica

(4) Ruim

©LAPOP: Página 2 de 43

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]

CP6. Reuniões de alguma
organização religiosa?
Assiste…
CP7. Reuniões de uma
associação de pais e
mestres da escola ou
colégio?
Assiste...
CP8. Reuniões de uma
associação de
bairro ou junta de melhorias
para a comunidade?
Assiste...
CP13. Reuniões de um
partido ou movimento
político? Assiste…

Uma
vez por
semana

Uma
ou
duas
vezes
ao
mês

Uma
ou
duas
vezes
ao
ano

1

2

1

Nunca

Não
sabe
[NÃO
LER]

Não
responde
[NÃO
LER]

3

4

888888

988888

2

3

4

888888

988888

1

2

3

4

888888

988888

1

2

3

4

888888

988888

NSA
[NÃO
LER]

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 CARTÃO “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

Não sabe
[NÃO
LER]
888888

Esquerda

Não
responde
[NÃO
LER]
988888

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]
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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
(2) Não se
(1) Seria
justificaria que
Não
Não se
justificado
Não sabe
os
responde aplica
que os militares
[NÃO
militares
[NÃO
[NÃO
tomassem o
LER]
tomassem o
LER]
LER]
poder por um
(888888)
poder por um
(988888) (999999)
golpe de estado
golpe de estado

QUESTIONÁRIO 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.
(2) Não se
(1) Seria
justificaria que
Não
Não
Não se
justificado
os
sabe
responde aplica
que os militares
militares
[NÃO
[NÃO
[NÃO
tomassem o
tomassem o
LER]
LER]
LER]
poder por um
poder por um (888888) (988888) (999999)
golpe de estado
golpe de estado

QUESTIONÁRIO A
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)

Não se
aplica
[NÃO
LER]
(999999)

QUESTIONÁRIO B
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?

(1) Sim,
justificase.

(2) Não,
não se
justifica.

Não sabe
[NÃO
LER]
(888888)

Não
responde
[NÃO
LER]
(988888)

Não se aplica
[NÃO LER]
(999999)

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
(2) Não
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
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ARM2. Se o(a) sr./sra. pudesse, teria uma arma de fogo como um revólver ou espingarda
para sua proteção?
(1) Sim
(2) Não
(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]
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]
[ENTREGAR CARTÃO “B” AO ENTREVISTADO]
B0. 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
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?
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?
B31. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança no Supremo Tribunal Federal?
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B32. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança na Prefeitura Municipal [No DF, no 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?
[RECOLHER CARTÃO “B”]
M1. Falando em geral do atual governo, como o(a) sr./sra. avalia o trabalho que o
Presidente Jair Bolsonaro está realizando [Ler 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]
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? [Ler 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]
Se você tivesse que realizar uma cirurgia
pelo SUS, o quanto o(a) sr./sra. acha que
seria mais rápido conseguir esta cirurgia
se tivesse o apoio de… [Ler alternativas]
[Repetir “Muito,” “Pouco”,
ou “Nada” para ajudar o entrevistado]
BRABROC1. Seu líder religioso?
BRABROC2. Se tivesse o apoio de um
advogado?
BRABROC3. Se tivesse o apoio de um
político ou alguém ligado a um político?
BRABROC4. Se tivesse o apoio de
alguma outra pessoa?

Muito

Pouco

Nada

Não sabe
[NÃO
LER]

Não
responde
[NÃO
LER]

1
1

2
2

3
3

888888
888888

988888
988888

1

2

3

888888

988888

1
[Siga]

2
[Siga]

3

888888

988888

[Vá para
BRABROV1]

[Vá para
BRABROV1]

[Vá para
BRABROV1]

BRABROC4A. Quem seria esta pessoa?
Anota___________________________
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
Se você tivesse que conseguir vaga em
creche pública para uma criança da sua
família, o quanto o(a) sr./sra. acha que
seria mais rápido conseguir esta vaga se
tivesse o apoio de… [Ler alternativas]
[Repetir “Muito,” “Pouco”,
ou “Nada” para ajudar o entrevistado]
BRABROV1. Seu líder religioso?
BRABROV2. Se tivesse o apoio de um

Muito

Pouco

Nada

Não sabe
[NÃO
LER]

Não
responde
[NÃO
LER]

1
1

2
2

3
3

888888
888888

988888
988888
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Se você tivesse que conseguir vaga em
creche pública para uma criança da sua
família, o quanto o(a) sr./sra. acha que
seria mais rápido conseguir esta vaga se
tivesse o apoio de… [Ler alternativas]
[Repetir “Muito,” “Pouco”,
ou “Nada” para ajudar o entrevistado]
advogado
BRABROV3. Se tivesse o apoio de um
político ou alguém ligado a um político?
BRABROV4. Se tivesse o apoio de
alguma outra pessoa?

Muito

Pouco

Nada

Não sabe
[NÃO
LER]

Não
responde
[NÃO
LER]

1

2

3

888888

988888

1
[Siga]

2
[Siga]

3

888888

988888

[Vá para
BRABRO3/
AB1]

[Vá para
BRABRO3/
AB1]

[Vá para
BRABRO3/
AB1]

BRABROV4A. Quem seria esta pessoa?
Anota___________________________
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica

QUESTIONÁRIO A
[ATENCION: Realizar las preguntas BRABRO3, y BRABRO5A/BRABRO5B a la mitad de
la muestra, y AB1, AB2 y AB5 a la otra mitad]
BRABRO3. Pensando na sua comunidade, existe alguma pessoa que apesar de
não trabalhar para o governo, é próxima de um político e só ajuda os conhecidos dela a
serem atendidos pelo governo?
(1) Sim,
(2) Não
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
[ATENCION: Preguntar BRABRO5A a un 25% de la muestra, y BRABRO5B al otro 25%]
BRABRO5A. Imagine que você tem um problema como falta de vacina no posto de saúde,
você procuraria esta pessoa para pedir ajuda para resolver o seu problema?
(1) Sim
(2) Talvez
(3) Não
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
[ATENCION: Preguntar BRABRO5 a un 25% de la muestra, y BRABRO5B al otro 25%]
BRABRO5B. Imagine que você tem um problema como falta de iluminação na sua rua, você
procuraria esta pessoa para pedir ajuda para resolver o seu problema?
(1) Sim
(2) Talvez
(3) Não
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
[ENTREGAR CARTÃO “C” AO ENTREVISTADO]
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Agora, vamos usar um cartão em que o ponto 1 representa “discorda muito” e o ponto 7
representa “concorda muito”. Um número entre 1 e 7, representa uma pontuação intermediária.
1

2

Discorda muito

3

4

5

6

7

Concorda muito

888888

988888

Não sabe
[NÃO
LER]

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

Agora vou ler algumas frases. Por favor, me diga o quanto concorda ou discorda delas.
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?
[ALEATORIZAR A ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE REDIST1, REDIST2 E REDIST3]
REDIST1. O governo deve gastar mais na ajuda aos pobres. Até que ponto concorda ou
discorda desta frase?
REDIST2A. É correto que os ricos paguem muito em impostos mas recebam pouco em
serviços do Estado. Até que ponto concorda ou discorda desta frase?
REDIST3. A maioria dos desempregados poderia encontrar um trabalho se quisessem. 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?
EFF10. O(A) sr./sra. sente que o governo leva em conta as opiniões de pessoas como você
ao planejar ou alterar serviços públicos como serviços e transferências sociais. Até que ponto
concorda ou discorda desta frase?
EFF11. O(A) sr./sra. acredita que receberia facilmente os benefícios sociais do Estado, caso
precisasse deles. Até que ponto concorda ou discorda desta frase?
Mudando de assunto…
[Continue usando o cartão “C”]

QUESTIONÁRIO A
[Anotar o número 1-7, 888888 = Não sabe, 988888= Não responde, 999999 = Não se aplica]
BRAPRIV1A. Algumas pessoas acreditam que o governo brasileiro deveria privatizar a Petrobrás.
Até que ponto concorda ou discorda desta proposta?
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QUESTIONÁRIO B
[Anotar o número 1-7, 888888 = Não sabe, 988888= Não responde, 999999 = Não se aplica]
BRAPRIV1B. Algumas pessoas acreditam que o governo brasileiro deveria privatizar a Petrobrás. O
Presidente Bolsonaro disse que é a favor desta proposta. E o sr./sra.? Até que ponto concorda ou
discorda desta proposta?

Quando o governo escolhe uma política como na área de educação, saúde ou segurança pública, até
que ponto o(a) sr./sra. concorda ou discorda que o governo deveria levar em consideração...?
1-7
888888 = NS
988888 = NR
999999 = NSA

BRAPP1. A opinião da população?
BRAPP2. Deveria levar em consideração a opinião de organizações, como sindicatos,
associações comunitárias ou religiosas?
BRAPP3. Deveria levar em consideração estudos feitos por professores e cientistas
das universidades?
BRAPP4. Deveria levar em consideração a opinião de partidos políticos?

[Continue usando o cartão “C”]
[Anotar 1-7, 888888 = Não sabe, 988888= Não responde]
DST1B. O governo deve gastar mais dinheiro para fazer cumprir as regulamentações de
construção para tornar 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”]
DRK1. Quão provável seria que o(a) sr./sra. ou alguém na sua família imediata aqui 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]
ENV1CALT. Imagine que o governo federal tenha duas opções para implementar a
proteção do meio ambiente: Por um lado, pode transferir recursos ao governo de sua
cidade para que implemente esta proteção, ou pode transferir recursos a outros grupos,
como ONGs ou organizações comunitárias que podem decidir como implementar e
administrar estas proteções. O governo só pode implementar uma destas opções. Qual
o(a) sr./sra. prefere?
(1) Transferir recursos ao governo da sua cidade
(2) Transferir recursos a ONGs ou organizações comunitárias
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
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ENV2B. 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]
Agora, falando de outros assuntos…
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]
[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

Desaprova fortemente

4

5

6

7

8

9

10

888888
Não
sabe
[NÃO
LER]

988888
Não
responde
[NÃO
LER]

Aprova fortemente

[Anotar 1-10, 888888= Não sabe, 988888 = Não responde]
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 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?
BRAPARAP2. Até que ponto o(a) sr./sra. aprova o direito do PSDB de concorrer nas
eleições para presidente do Brasil?
BRAPARAP3. Até que ponto o sr./sra. aprova o direito do MDB, antigo PMDB, de concorrer
nas eleições para presidente do Brasil?
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BRAPARAP1. Até que ponto o sr./sra. aprova o direito do PT de concorrer nas eleições para
presidente do Brasil?
[RECOLHER CARTÃO “D”]
Não se
aplica,
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)?
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 a mais do que a lei manda?
(ASSINALE 0 OU 1)
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)
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)
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)

Não
sabe
[NÃO
LER]

Não responde
[NÃO LER]

Não

Sim

0

1

888888

988888

0

1

888888

988888

0

1

888888

988888

0

1

888888

988888

0

1

888888

988888

0

1

888888

988888

---

999999

999999

999999

999999
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Não se
aplica,
Não
tentou
ou não
teve
contato

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

Não
sabe
[NÃO
LER]

Não responde
[NÃO LER]

Não

Sim

0

1

888888

988888

0

1

888888

988888

999999

QUESTIONÁRIO A
EXC7. Considerando sua experiência ou o que ouviu falar dos funcionários públicos, a
corrupção dos funcionários públicos é... ? [Ler alternativas]
(1) Muito comum
(2) Algo comum
(3) Pouco comum
(4) Nada comum
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
(999999) Não se aplica [NÃO LER]

QUESTIONÁRIO B
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]
(999999) Não se aplica [NÃO LER]
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EXPERIMENTO 1 – TRATAMIENTOS A-B-C
[NOTA DE PROGRAMAÇÃO: Aplicar cada tratamento a um terço da amostra. Aplicar o mesmo
tratamento no EXPERIMENTO 1 (IMMIG1X) e no EXPERIMENTO 2 (COMCON3X)]
IMMIG1XA. O quanto o(a) sr./sra. concorda com que o governo Brasileiro ofereça serviços
sociais como por exemplo assistência de saúde, educação e habitação aos venezuelanos
que vêm viver ou trabalhar no Brasil? O(A) sr./sra. [Ler alternativas]
(1) Concorda muito
(2) Concorda um pouco
(3) Não concorda nem discorda
(4) Discorda um pouco
(5) Discorda muito
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
(999999) Não se aplica [NÃO LER]
IMMIG1XB. O quanto o(a) sr./sra. concorda com que o governo Brasileiro ofereça serviços
sociais como por exemplo assistência de saúde, educação e habitação aos imigrantes que
vêm viver ou trabalhar no Brasil? O(A) sr./sra. [Ler alternativas]
(1) Concorda muito
(2) Concorda um pouco
(3) Não concorda nem discorda
(4) Discorda um pouco
(5) Discorda muito
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
(999999) Não se aplica [NÃO LER]
IMMIG1XC. O quanto o(a) sr./sra. concorda com que o governo Brasileiro ofereça serviços
sociais como por exemplo assistência de saúde, educação e habitação aos espanhóis que
vêm viver ou trabalhar no Brasil? O(A) sr./sra. [Ler alternativas]
(1) Concorda muito
(2) Concorda um pouco
(3) Não concorda nem discorda
(4) Discorda um pouco
(5) Discorda muito
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
(999999) Não se aplica [NÃO LER]
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EXPERIMENTO 2 – TRATAMIENTOS A-B-C
[NOTA DE PROGRAMAÇÃO: Aplicar cada tratamento a um terço da amostra. Aplicar o mesmo
tratamento no EXPERIMENTO 1 (IMMIG1X) e no EXPERIMENTO 2 (COMCON3X)]
COMCON3XA. E quanto lhe incomodaria ter um venezuelano como vizinho? Lhe incomodaria
muito, algo, pouco ou nada?
(1) Muito
(2) Algo
(3) Pouco
(4) Nada
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
(999999) Não se aplica [NÃO LER]
COMCON3XB. E quanto lhe incomodaria ter um imigrante como vizinho? Lhe incomodaria
muito, algo, pouco ou nada?
(1) Muito
(2) Algo
(3) Pouco
(4) Nada
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
(999999) Não se aplica [NÃO LER]
COMCON3XC. E quanto lhe incomodaria ter um espanhol como vizinho? Lhe incomodaria
muito, algo, pouco ou nada?
(1) Muito
(2) Algo
(3) Pouco
(4) Nada
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
(999999) Não se aplica [NÃO LER]
VB1. O(A) sr./sra. tem título de eleitor?
(1) Sim
(2) Não
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER]
VB2. O(A) sr./sra. votou no primeiro turno nas últimas eleições presidenciais de 2018?
(1) Sim, votou [Siga]
(2) Não votou [Vá para BRALV1B]
(888888) Não sabe [NÃO LER] [Vá para BRALV1B]
(988888) Não responde [NÃO LER] [Vá para BRALV1B]
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VB3N. Em qual dos candidatos o(a) sr./sra. votou para presidente no primeiro turno das
eleições presidenciais de 2018? [NÃO LER ALTERNATIVAS]
(00) Nenhum (foi votar, mas votou em branco)
(97) Nenhum (foi votar, mas anulou seu voto)
(1501) Jair Bolsonaro (PSL)
(1502) Fernando Haddad (PT)
(1503) Ciro Gomes (PDT)
(1504) Geraldo Alckmin (PSDB)
(1505) João Amoêdo (NOVO)
(1506) Cabo Daciolo (PATRI)
(1507) Henrique Meirelles (MDB)
(1508) Marina Silva (REDE)
(1509) Álvaro Dias (PODEMOS)
(1510) Guilherme Boulos (PSOL)
(1511) Vera Lúcia (PSTU)
(1512) José Maria Eymael (DC)
(1513) João Goulart Filho (PPL)
(1577) Outro
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
(999999) Não se aplica (No votou) [NÃO LER]
[Perguntar somente se foi votar- se a resposta a pergunta VB2 foi (01)]
BRALV1A. E o local onde o(a) sr./sra vota...? [Ler alternativas]
(1) É perto da sua casa e você vai a pé
(2) É perto da sua casa, mas você não vai a pé,
(3) É longe da sua casa, mas ainda assim você vai a pé, ou
(4) É longe da sua casa, e você tem que pegar pelo menos uma condução, seja carro,
ônibus, trem ou metrô. [Siga]
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para VB10]
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para VB10]
(999999) [NÃO LER] Não se aplica [Vá para VB10]
[Perguntar somente se não foi votar- se a resposta a pergunta VB2 NÃO foi (01)]
BRALV1B. Mesmo não tendo votado, o local onde o(a) sr./sra. vota...? [Ler alternativas]
(1) É perto da sua casa e você vai a pé,
(2) É perto da sua casa, mas você não vai a pé,
(3) É longe da sua casa, mas ainda assim você vai a pé, ou
(4) É longe da sua casa, e você tem que pegar pelo menos uma condução, seja carro,
ônibus, trem ou metrô.
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para VB10]
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para VB10]
(999999) [NÃO LER] Não se aplica [Vá para VB10]
[Perguntar somente se foi votar- se a resposta a pergunta VB2 foi (01)]
BRALV2. E quanto tempo o(a) sr./sra. levou para ir até o seu local de votação? [Ler
alternativas]
(1) Menos de 15 minutos
(2) Entre 15 e 30 minutos
(3) Mais de 30 até 45 minutos
(4) Mais de 45 minutos até 1 hora
(5) Mais de 1 hora
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
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VB10. Atualmente o(a) sr./sra. simpatiza com algum partido político?
(1) Sim [Continue]
(2) Não [Vá para BRAANTIP1]
(888888) Não sabe [NÃO LER] [Vá para BRAANTIP1]
(988888) Não responde [NÃO LER] [Vá para BRAANTIP1]
VB11. Com qual partido o(a) sr./sra. simpatiza? [NÃO LER 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) DEM (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)
(1514) PSL (Partido Social Liberal)
(1515) NOVO (Partido Novo)
(1577) Outro
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
(999999) Não se aplica [NÃO LER]

*

[ENTREGAR CARTÃO “AP” AO ENTREVISTADO]
Agora, vamos usar um cartão similar, porém o ponto 1 representa “Não gosto de jeito nenhum” e o ponto
10 “Gosto muito”.
1

2

3

4

Não gosto de jeito nenhum

5

6

7

8

9

10

888888
Não
sabe
[NÃO
LER]

988888
Não
responde
[NÃO
LER]

Gosto Muito

Falando sobre partidos políticos, poderia informar o quanto gosta ou não gosta dos
seguintes partidos
BRAANTIP1. PT. Até que ponto gosta ou não gosta? Por favor, leia para mim o número.
BRAANTIP2. PSDB. Até que ponto gosta ou não gosta? Por favor, leia para mim o
número.
BRAANTIP3. MDB, antigo PMDB, Até que ponto gosta ou não gosta? Por favor, leia para
mim o número.
[RECOLHER CARTÃO “AP”]
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QUESTIONÁRIO A
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]
(999999) Não se aplica [NÃO LER]

QUESTIONÁRIO B
POL1EXP. O quanto o(a) sr./sra. se interessa por política: muito, mais ou menos, pouco ou
nada?
(1) Muito
(2) Mais ou menos
(3) Pouco
(4) Nada
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER]
(999999) Não se aplica [NÃO LER]
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]
PRA2N. De maneira geral, o quanto o(a) sr/sra. se sente qualificado(a) ou capacitado(a) para
realizar o trabalho de um político eleito, como por exemplo, um deputado, prefeito ou
vereador? [Ler alternativas]
(1) Muito qualificado(a)
(2) Algo qualificado(a)
(3) Pouco qualificado(a)
(4) Nada qualificado(a)
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
PRA8N. Alguma vez lhe motivaram pessoalmente a sair como candidato(a) em uma eleição
para cargo público?
(1) Sim [Siga]
(2) Não [Vá para PRA10]
(888888) Não sabe [NÃO LER] [Vá para PRA10]
(988888) Não responde [NÃO LER] [Vá para PRA10]
PRA8AN. Quem lhe motivou? [Não ler alternativas. Marcar TODAS as que mencione]
(1) Líderes políticos (nacionais, locais)
(2) Outros líderes ou grupos da comunidade local (não políticos)
(3) Outros líderes ou grupos nacionais
(4) Um programa formal de treinamento de candidatos
(5) Seu chefe, empregador ou patrão
(6) Membros de sua família, amigos ou colegas
(7) Membros dos meios de comunicação
(77) Outros (Especificar) _________________
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
(999999) Não se aplica [NÃO LER]
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PRA10. Imagine que o(a) sr./sra. está considerando sair como candidato(a) em uma eleição
nos próximos anos. O quanto o(a) sr/sra. estaria preocupado(a) por ter que renunciar a sua
renda ou trabalho para sair candidato em uma eleição? [Ler alternativas]
(1) Extremamente preocupado(a).
(2) Seriamente preocupado(a).
(3) Um pouco preocupado(a).
(4) Nada preocupado(a).
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
E mudando de assunto…
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]

QUESTIONÁRIO A
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 por igual
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
(999999) Não se aplica [NÃO LER]
VB52. E quando um político 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
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
(999999) Não se aplica [NÃO LER]
VB58. Até que ponto o(a) sr./sra. concorda com a seguinte frase: Quando a mãe trabalha
fora de casa, os filhos sofrem. [Ler alternativas]
(1) Concorda muito
(2) Concorda
(3) Discorda
(4) Discorda muito
(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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QUESTIONÁRIO B
[ATENCION: Hacer estas preguntas a la mitad de la muestra, y las preguntas BRABRO3,
BRABRO5A/B a la otra mitad]
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 crianças:
AB1. (1) Independência; ou

(2) Respeito aos mais velhos

(3) [NÃO LER] Ambos
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
(999999) Não se aplica [NÃO LER]
AB2. (1) Obediência, ou

(2) Autonomia

(3) [NÃO LER] Ambos
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
(999999) Não se aplica [NÃO LER]
AB5. (1) Criatividade; ou

(2) Disciplina

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

QUESTIONÁRIO B
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.
Não
Não se
Não
responaplica
Muito
Algo
Pouco
Nada
sabe/não
de
[NÃO
confiável
confiável
confiável
confiável
tem
[NÃO
LER]
opinião
LER]
MIL10A. O governo da
China. Na sua opinião
ele é muito confiável,
algo confiável, pouco
1
2
3
4
888888
988888 999999
confiável, nada
confiável, ou não tem
opinião?
MIL10E. O governo
dos Estados Unidos.
Na sua opinião ele é
muito confiável, algo
1
2
3
4
888888
988888 999999
confiável, pouco
confiável, nada
confiável, ou não tem
opinião?
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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]
ED. Qual foi o último ano ou série da escola que o(a) sr./sra. concluiu com aprovação?
_____ Ano do ___________________ (primário, secundário, universidade, superior não-universitário) =
________ total de anos [Usar tabela abaixo para código]
(0) – 0
Nenhum
(1) 1 ano

1° série do primário (2° ano no sistema novo/Ensino Fundamental)

(2) 2 anos

2° série do primário (3° ano no sistema novo/Ensino Fundamental)

(3) 3 anos

3° série do primário (4° ano no sistema novo/Ensino Fundamental)

(4) 4 anos

4° série do primário (5° ano no sistema novo/Ensino Fundamental)

(5) 5 anos

5° série do ginásio (6° ano no sistema novo/Ensino Fundamental)

(6) 6 anos

6° série do ginásio (7° ano no sistema novo/Ensino Fundamental)

(7) 7 anos

7° série do ginásio (8° ano no sistema novo/Ensino Fundamental)

(8) 8 anos

8° série do ginásio (9° ano no sistema novo/Ensino Fundamental)

(9) 9 anos

1° ano do colegial/ Ensino Médio

(10) 10 anos

2° ano do colegial/ Ensino Médio

(11) 11 anos

3° ano do colegial/ Ensino Médio

(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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Q3CN. Qual a sua religião, se tiver? [Não leia as alternativas]
[Se o entrevistado diz que não tem religião, explore para identificar 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 [Siga]
(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) [Siga]
(03) Outra religião oriental não cristã (Muçulmano, Budista, Induísta, Taoísta, Confuciano,
Baha’i) [Siga]
(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, Bola de
Neve, etc) [Siga]
(07) Religiões Tradicionais ou nativas (Santeria, Candomblé, Umbanda, Vodu, Rastafari,
religiões mayas, Santo Daime, Esotérica) [Siga]
(1501) Espírita kardecista [Siga]
(04) Nenhuma (Acredita em uma entidade suprema mas não pertence à religião nenhuma)
[Siga]
(11) Agnóstico ou ateu/não acredita em Deus [VÁ PARA Q5B]
(77) Outra [Siga]
(888888) Não sabe [NÃO LER] [Siga]
(988888) Não responde [NÃO LER] [Siga]
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]
OCUP4A. Ao 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
Q10NEW]
(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]
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[Usar o cartão OCUPOIT como apoio, NÃO mostrar ao entrevistado]
OCUPOIT. Qual é a ocupação ou o tipo de trabalho que realiza? [Explorar: em que
consiste o seu trabalho?] [NÃO ler as alternativas]
(1) Diretores e gerentes
(2) Profissionais científicos e intelectuais
(3) Técnicos e profissionais de nível médio
(4) Pessoal de apoio administrativo
(5) Trabalhadores da área de serviços e vendedores de comércios e mercados
(6) Agricultores e trabalhadores qualificados agropecuários, florestais e da pesca
(7) Operários e artesãos de artes mecânicas e outras funções
(8) Operadores de instalações e máquinas e montadores
(9) Ocupações elementares
(10) Ocupações militares
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
(999999) Não se aplica [NÃO LER]
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]
FORMAL. Por este trabalho, o(a) sr./sra. ou seu empregador faz contribuições para sua
previdência ou aposentadoria?
(1) Sim
(2) Não
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
(999999) Não se aplica [NÃO LER]
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[ENTREGAR CARTÃO “F” AO ENTREVISTADO]
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$400
(02) De R$400 até R$700
(03) De R$701 até R$900
(04) De R$901 até R$1000
(05) De R$1001 até R$1100
(06) De R$1101 até R$1200
(07) De R$1201 até R$1300
(08) De R$1301 até R$1500
(09) De R$1501 até R$1700
(10) De R$1701 até R$2000
(11) De R$2001 até R$2200
(12) De R$2201 até R$2500
(13) De R$2501 até R$2900
(14) De R$2901 até R$3700
(15) De R$3701 até R$5600
(16) Mais de R$5600
(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]
Q10E. Nos últimos dois anos, o salário ou renda de sua casa: [Leia as alternativas]
(1) Aumentou?
(2) Ficou igual?
(3) Diminuiu?
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
Q11N. Qual o seu estado civil? [Ler as alternativas]
(1) Solteiro
(2) Casado
(3) Mora junto (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]
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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 = Nenhum
(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]
GI0N. 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) Algumas vezes por ano
(5) Nunca
(888888) Não sabe [NÃO LER]
(988888) Não responde [NÃO LER]
SMEDIA1. O(A) sr./sra. tem conta no Facebook?
(1) Sim [Siga]
(2) Não [Vá para SMEDIA4]
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para SMEDIA4]
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para SMEDIA4]
SMEDIA2. Com que frequência o(a) sr./sra. vê conteúdo no Facebook? [Ler alternativas]
(1) Diariamente [Siga]
(2) Algumas vezes por semana [Siga]
(3) Algumas vezes por mês [Siga]
(4) Algumas vezes por ano [Siga]
(5) Nunca [Vá para SMEDIA4]
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Siga]
(988888) [NÃO LER] Não responde [Siga]
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
SMEDIA3. Com que frequência o(a) sr./sra. vê informação política no Facebook? [Ler
alternativas]
(1) Diariamente
(2) Algumas vezes por semana
(3) Algumas vezes por mês
(4) Algumas vezes por ano
(5) Nunca
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
SMEDIA4. O(A) sr./sra. tem conta no Twitter?
(1) Sim [Siga]
(2) Não [Vá para SMEDIA7]
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para SMEDIA7]
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para SMEDIA7]
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SMEDIA5. Com que frequência o(a) sr./sra. vê conteúdo no Twitter? [Ler alternativas]
(1) Diariamente [Siga]
(2) Algumas vezes por semana [Siga]
(3) Algumas vezes por mês [Siga]
(4) Algumas vezes por ano [Siga]
(5) Nunca [Vá para SMEDIA7]
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Siga]
(888888) [NÃO LER] Não responde [Siga]
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
SMEDIA6. Com que frequência o(a) sr./sra. vê informação política no Twitter? [Ler
alternativas]
(1) Diariamente
(2) Algumas vezes por semana
(3) Algumas vezes por mês
(4) Algumas vezes por ano
(5) Nunca
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
SMEDIA7. O(A) sr./sra. usa Whatsapp?
(1) Sim [Siga]
(2) Não [Vá para R3]
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para R3]
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para R3
SMEDIA8. Com que frequência o(a) sr./sra. usa o WhatsApp? [Ler alternativas]
(1) Diariamente[Siga]
(2) Algumas vezes por semana [Siga]
(3) Algumas vezes por mês [Siga]
(4) Algumas vezes por ano [Siga]
(5) Nunca [Vá para R3]
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Siga]
(988888) [NÃO LER] Não responde [Siga]
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
SMEDIA9. Com que frequência o(a) sr./sra. vê informação política no WhatsApp? [Ler
alternativas]
(1) Diariamente
(2) Algumas vezes por semana
(3) Algumas vezes por mês
(4) Algumas vezes por ano
(5) Nunca
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
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Poderia dizer-me se em sua casa tem: [Ler todos]
R3. Geladeira (freezer)
R4. Telefone fixo (não
celular)
R4A. Telefone celular (aceita
smartphone/ telefone
inteligente)
R5. Automóvel. Quantos?
[Se não diz quantos,
marcar “um”.]
R6. Máquina de lavar roupa
R7. Forno de microondas
R8. Motocicleta
R12. Água encanada dentro
de casa
R14. Banheiro dentro de
Casa
R15. Computador (aceita
tablet/iPad)
R18. Serviço de Internet dentro
de casa (incluindo celular ou
tablet)
R1. Televisão

R16. TV de tela plana

(0)
Não

(0) Não

(1)
Sim

(888888)
Não sabe
[NÃO LER]

(988888)
Não responde
[NÃO LER]

(0) Não

(1)
Sim

(888888)
Não sabe
[NÃO LER]

(988888)
Não responde
[NÃO LER]

(0) Não

(1)
Sim

(888888)
Não sabe
[NÃO LER]

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

(1)
Um

(2)
Dois

(3)
Três
ou
mais

(888888)
Não sabe
[NÃO LER]

(888888)
(988888)
Não sabe
Não responde
[NÃO LER]
[NÃO LER]
(888888)
(988888)
(0) Não
(1) Sim
Não sabe
Não responde
[NÃO LER]
[NÃO LER]
(888888)
(988888)
(0) Não
(1) Sim
Não sabe
Não responde
[NÃO LER]
[NÃO LER]
(888888)
(988888)
(0) Não
(1) Sim
Não sabe
Não responde
[NÃO LER]
[NÃO LER]
(888888)
(988888)
(0) Não
(1) Sim
Não sabe
Não responde
[NÃO LER]
[NÃO LER]
(888888)
(988888)
(0) Não
(1) Sim
Não sabe
Não responde
[NÃO LER]
[NÃO LER]
(888888)
(988888)
(0) Não
(1) Sim
Não sabe
Não responde
[NÃO LER]
[NÃO LER]
(888888)
(988888)
(0) Não [Vá para
(1) Sim
Não sabe
Não responde
PSC1]
[Siga]
[NÃO LER]
[NÃO LER]
(988888)
(999999)
Não
(888888)
NSA
responde
(0) Não
(1) Sim
Não sabe
[NÃO
[NÃO
[NÃO LER]
LER]
LER]
(0) Não

(1) Sim

Para terminar…
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PSC1. Qual é a principal fonte de água que os membros de sua residência usam para
tomar ou beber? [Não ler alternativas. Marcar somente uma resposta]
[Se mencionar que usa diversas fonte, pedir a mais usada]
[Se disser somente água encanada ou da rede pública, PERGUNTAR se é dentro
(1) ou fora da residência (2)]
(01) Água encanada da rede pública da torneira de dentro da residência
(02) Água encanada da rede pública da torneira de fora da residência
(03) Conexão irregular em encanamento da rede pública
(04) Torneira pública / tubo de água ou tanque público
(05) Poço artesiano / poço de perfuração (com bomba)
(06) Poço escavado coberto / cisterna (sem bomba)
(07) Poço escavado descoberto (sem bomba)
(08) Manancial coberto
(09) Manancial descoberto
(10) Captação de água de chuva
(11) Água engarrafada
(12) Carreta tanque
(13) Caminhão pipa
(14) Rio, arroio, canal, canais de irrigação / rego
(77) Outro
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
PSC2. Qual é a principal fonte de água usada na residência para outras finalidades,
tais como cozinhar e lavar as mãos? [Não ler alternativas. Marcar somente uma
resposta]
[Se mencionar que usa diversas fonte, pedir a mais usada]
[Se disser somente água encanada ou da rede pública, PERGUNTAR se é dentro
(1) ou fora da residência (2)]
(01) Água encanada da rede pública da torneira de dentro da residência [Vá para
PSA18]
(02) Água encanada da rede pública da torneira de fora da residência [Vá para PSA18]
(03) Conexão irregular em encanamento da rede pública [Vá para PSA18]
(04) Torneira pública / tubo de água ou tanque público [Siga]
(05) Poço artesiano / poço de perfuração (com bomba) [Siga]
(06) Poço escavado coberto / cisterna (sem bomba) [Siga]
(07) Poço escavado descoberto (sem bomba) [Siga]
(08) Manancial coberto [Siga]
(09) Manancial descoberto [Siga]
(10) Captação de água de chuva [Siga]
(11) Água engarrafada [Siga]
(12) Carreta tanque [Siga]
(13) Caminhão pipa [Siga]
(14) Rio, arroio, canal, canais de irrigação / rego [Siga]
(77) Outro [Siga]
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para PSA14]
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para PSA14]
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[Perguntar somente se NÃO houver encamento (água encanada) - se a resposta à
pergunta PSC2 NÃO foi (01) (02) ou (03)]
PSA21. Por que a sua residência não está ligada ao sistema de água? [Não ler
alternativas]
(1) O sistema não chega à minha casa
(2) A tarifa cobrada para ligar ao sistema é muito alta
(3) A tarifa cobrada pelo serviço depois de ligar é muito alta.
(4) Acredito que o sistema que utilizo atualmente é melhor
(5) Não quero quebrar meu piso/ precisa de reformas na minha casa para ligar ao
sistema
(6) Estou acostumado com o sistema que utilizo atualmente e prefiro não mudar.
(7) O sistema que utilizo é mais comum neste bairro.
(8) Não há interesse das autoridades/empresa de água para oferecer serviço aqui.
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
[Perguntar PSA18, PSA19, PSA20 somente se houver encamento (água encanada) - se a
resposta à pergunta PSC2 foi (01), (02) ou (03)]
Como o(a) sr./sra. avalia a qualidade de cada um dos seguintes aspectos de seu serviço de água:
PSA18. Limpeza da água. O(A) sr./sra. diria que é…[Ler alternativas]
(1) Muito boa
(2) Boa
(3) Nem boa nem ruim (Regular)
(4) Ruim
(5) Muito ruim.
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
PSA19. Sabor da água. O(a) sr./sra. diria que é… [Ler alternativas]
[ATENÇÃO: A pergunta se refere ao sabor de água recém saída da torneira, sem
ser filtrada ou fervida]
(1) Muito bom
(2) Bom
(3) Nem bom nem ruim (Regular)
(5) Muito ruim.
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica

(4) Ruim

PSA20. A pressão da água em sua residência. O(a) sr./sra. diria que é… [Ler alternativas]
(1) Muito boa
(2) Boa
(3) Nem boa nem ruim (Regular)
(5) Muito ruim.
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica

(4) Ruim
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[Perguntar somente se houver encamento (água encanada) – Se a resposta
àpergunta PSC2 foi (01) (02) ou (03)]
PSC7. Quantos dias por semana a sua residência recebe água encanada da rede
pública?
(0) Menos de uma vez por semana
(1) Um dia por semana
(2) Dois dias por semana
(3) Três dias por semana
(4) Quatro dias por semana
(5) Cinco dias por semana
(6) Seis dias por semana
(7) Sete dias por semana
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
[Perguntar somente se houver encamento (água encanada) – Se a resposta à
pergunta PSC2 foi (01) (02) ou (03)
PSC8. Quantas horas de água ao dia o(a) sr./sra. tem quando recebe esse serviço?
Anotar quantidade de horas ___________________________
[Atenção, se disser em minutos ou fração, arredondar para horas]
[Máximo valor aceito: 24]
[Refere-se ao fornecimento através de encamento (água encanada),
independentemente do sistema de armazenamento doméstico que possa ter]
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
[Perguntar somente se há encanamento (água encanada) – Se a resposta à
pergunta PSC2 foi (01) (02) ou (03)]
PSC9. Durante as últimas quatro semanas, quantas vezes o serviço regular de
abastecimento de água foi interrompido?
[Anotar número] __________________ [Máximo valor aceito: 50]
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
[Perguntar somente se respondeu (1) ou (2) à pergunta PSC2]
PSC10. Em algumas ocasiões, as pessoas não pagam as contas de água por diversas
razões: não acham que seja importante, acham que a água deveria ser grátis ou por que
não podem pagar. Das últimas 6 contas de água que recebeu, o(a) sr./sra. deixou de
pagar alguma?
[Se disser “Sim” perguntar quantas e anotar o número] _______________
[Valores aceitos: 1 - 6]
(0) Não
(7) [NÃO LER] Não pagou porque não recebeu a conta
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
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[PERGUNTAR A TODOS]
PSA14. O(A) sr./sra. ou os membros de sua residência tomam alguma medida para
economizar água? Quais? [Não ler alternativas. Marcar todas que correspondam]
(0) Nenhuma medida
(1) Reduzir o uso em higiene pessoal (encurtar os banhos, fechar a torneira ao escovar
os dentes ou lavar as mãos)
(2) Utilizar o sistema de economizar água da privada (descarga com duplo
acionamento, outros)
(3) Utilizar balde ou bacia ao invés da torneira para lavar pratos, carros, calçadas
(4) Utilizar fontes alternativas (chuva, manancial) para irrigação
(5) Utilizar ciclos curtos em eletrodomésticos (máquina de lavar roupa, máquina de
lavar louça)
(6) Utilizar temporizadores / redutores de pressão
(7) Reutilizar a água (de lavagens ou chuveiro, etc.) para outros fins
(77) Outras medidas
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
PSC11. O banheiro de sua residência...
[Ler alternativas] [Explorar se necessário. Atenção, opções de (1) a (5) e (7)
envolvem ligação à rede ou descarga externa da habitação]
(1) Está ligado ao sistema de esgoto / saneamento [Vá para PSC12]
(7) Está ligado ao sistema de tratamento [Vá para PSC12]
(2) Está ligado à fossa séptica / fossa fora da casa [Vá para PSC12]
(3) É conduzido para fluxo / curso de água [Vá para PSC12]
(4) Outra resposta [fluxo / descarga para outro local] [Vá para PSC12]
(5) É conduzido para fluxo / descarga para local desconhecido / não tem certeza / não
sabe onde [Vá para PSC12]
(6) É conduzido para um poço / fossa/ silo não conectado a qualquer sistema [Siga]
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para PSC12]
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para PSC12]
[Pergunte somente se não há ligação do esgoto para fora de casa, resposta (6) na
pergunta PSC11]
PSC11A. Qual dos seguintes tipos de banheiro é utilizado na sua residência? [Ler
alternativas]
(1) Latrina melhorada com ventilação
(2) Latrina de fossa com louça sanitária
(3) Latrina de fossa sem louça sanitária / poço aberto
(4) Banheiro de compostagem / banheiro seco
(5) Balde
(6) Banheiro / toalete / latrina suspensa
(7) Não usa uma infraestrutura ou usa um arbusto ou um campo
(77) Outro
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
PSC12. O(A) sr./sra. compartilha esse banheiro com outras residências?
(1) Sim
(2) Não
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
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[Se não houver esgoto / saneamento: se a resposta a pergunta PSC11 NÃO foi
(01)]
PSA15. Por que o banheiro da sua residência não está ligado ao sistema de saneamento
ou esgoto? [Não ler alternativas]
(1) O sistema não chega à minha casa
(2) A tarifa cobrada para ligar ao sistema é muito alta
(3) A tarifa cobrada pelo serviço depois de ligar é muito alta.
(4) Acredito que o sistema que utilizo atualmente é melhor
(5) Não quero quebrar meu piso/ precisa de reformas na minha casa para ligar ao
sistema
(6) Estou acostumado com o sistema que utilizo atualmente e prefiro não mudar.
(7) O sistema que utilizo é mais comum neste bairro.
(8) Não há interesse das autoridades/empresa de saneamento para oferecer serviço
aqui.
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
PSC13. Por favor, o(a) sr./sra. poderia me dizer como o lixo desta residência é
descartado?
[NÃO ler alternativas. Marcar todas que se apliquem]
[Explorar se se trata de coleta de lixo domiciliar formal (01) ou informal (02) e para
reciclagem formal (12) ou informal (13)]
(01) Coleta de lixo doméstica (passa serviço municipal / serviço de coleta formal)
(02) Coleta de lixo doméstica (passa serviço de coleta informal / catadores / coletores
ambulantes)
(03) Depositado em lixeiras comunitários do bairro / da comunidade
(04) Levado para o despejo / aterro / lixão municipal
(05) Enterrado
(06) Preparado para compostagem
(07) Queimado
(08) Descartado em terreno baldio / aterro livre ou em curso de água
(09) Descartado em outro / qualquer lugar
(10) Reciclado em sua residência (sem compostagem)
(11) Levado ao centro de reciclagem
(12) Coletado em casa para reciclagem (municipal / formal)
(13) Coletado em casa para reciclagem (informal / catadores / coletores ambulantes)
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
PSA22. Sua casa está conectada à rede elétrica? [Ler alternativas]
(1) Sim, com conexão legal / formal / com medidor [Siga]
(2) Sim, com conexão ilegal / informal (gato) [Vá para PSA16]
(3) Não [Vá para a PSC3]
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Pasa a PSC3]
(988888) [NÃO LER] Não responde [Pasa a PSC3]
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[Perguntar PSA23 e PSA24 somente se tem serviço legal de eletricidade, somente
se a resposta for (1) en PSA22]
Como o(a) sr./sra. avalia a qualidade de cada um dos seguintes aspectos do seu serviço
de eletricidade:
PSA23. Confiabilidade do serviço de eletricidade. O(A) sr./sra. diria que é: [Ler alternativas]
(1) Muito boa
(2) Boa
(3) Nem boa nem ruim (Regular) (4) Ruim
(5) Muito ruim.
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
PSA24. Serviço ao cliente quando há apagões ou interrupções (por exemplo, informações
sobre quando vão acontecer, quanto tempo durará, causas do corte) . O(A) sr./sra diria que
é: [Ler alternativas]
(1) Muito boa
(2) Boa
(3) Nem boa nem ruim (Regular) (4) Ruim
(5) Muito ruim.
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
[Perguntar somente se está conectado a rede eléctrica legal ou ilegal: resposta (1)
ou (2) à PSA22]
PSA16. Pensando no seu consumo de eletricidade no último ano, o(a) sr./sra. tomou
medidas para economizar energia ou pagar menos na sua conta de luz? Quais? [Não ler
alternativas. Marcar todas que correspondam]
(0) Não tomou nenhum medida.
(1) Tomar banhos mais frios ou mais curtos do que gostaria
(2) Evitar usar o ar-condicionado/ventilador durante dias ou noites de calor
(3) Evitar usar o aquecedor elétrico durante os dias ou noites frias
(4) Evitar usar eletrodomésticos (microondas, computador, televisor)
(5) Comprar luminárias ou lâmpadas de LED/baixo consumo
(6) Comprar eletrodomésticos que gastem menos eletricidade (geladeira/refrigerador, arcondicionado, freezer)
(7) Apagar as luzes
(8) Desconectar / desligar eletrodomésticos
(9) Utilizar temporizadores / Evitar consumo em horas de pico / contratar tarifas inteligentes
(10) Utilizar medidor com recarga/ Planos de consumo com limite.
(77) Outras medidas de economia
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
PSC3. Vou mencionar alguns problemas com que muitos brasileiros tem tido que lidar
nos últimos anos. Quais desses o(a) sr./sra. pessoalmente ou alguém da sua residência
enfrentou nos últimos três anos? [Ler alternativas. Marcar todas que se apliquem]
(0) [NÃO LER] Nenhum
(1) Secas que resultam em cortes ou falta de água
(2) Cortes de energia elétrica (luz)
(3) Inundações
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
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PSC4. Quem o(a) sr./sra. acredita que seja o principal responsável pelas secas que
resultam em cortes ou falta de água? [Ler alternativas]
(1) Governo Federal
(2) Governo Estadual
(3) Prefeitura Municipal
(4) Empresa provedora do serviço de água
(5) Mudança climática ou condições climáticas extremas
(6) A gente / Nós mesmos.
(77) [NÃO LER] Outras respostas
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde

PSC5. Quem o(a) sr./sra. acredita que seja o principal responsável pelos cortes de
energia elétrica? [Ler alternativas]
(1) Governo Federal
(2) Governo Estadual
(3) Prefeitura Municipal
(4) Empresa provedora do serviço de energia elétrica
(5) Mudança climática ou condições climáticas extremas
(6) A gente / Nós mesmos.
(77) [NÃO LER] Outras respostas
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde

PSC6. Quem o(a) sr./sra. acredita que seja o principal responsável pelas inundações?
[Ler alternativas]
(1) Governo Federal
(2) Governo Estadual
(3) Prefeitura Municipal
(5) Mudança climática ou condições climáticas extremas
(6) A gente / Nós mesmos
(77) [NÃO LER] Outras respostas
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde

[Somente para quem respondeu (1) ou (2) na pergunta PSC2]
PSA26. Em sua casa, tem medidor / contador (relógio) para saber o quanto se consome
de água? [Ler alternativas. Marcar somente uma resposta]
(0) Não tem medidor / contador
(1) Sim, tem um medidor / contador individual (somente para minha casa)
(2) Sim, tem um medidor / contador mas é coletivo (comunidade / condomínio / edifício)
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica
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PSA25A. Quanto é pago atualmente pelo consumo familiar de água em um mês na sua
residência?
Anotar R$__________________________ [Siga]
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para FORMATQ]
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para FORMATQ]
(999999) [NÃO LER] Não se aplica[Vá para FORMATQ]
PSA25. Pensando no que pagam em sua casa pela água, qual das seguintes
afirmações reflete melhor sua opinião? [Ler alternativas]
(1) O preço que pagamos pela água deveria ser mais baixo
(2) O preço que pagamos pela água deveria ser o mesmo
(3) O preço que pagamos pela água deveria ser mais alto
(888888) [NÃO LER] Não sabe
(988888) [NÃO LER] Não responde
(999999) [NÃO LER] Não se aplica

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 terminada a entrevista, SEM PERGUNTAR, complete as seguintes
perguntas]
NOISE1. Havia mais alguém presente durante a entrevista, além do entrevistado?
(0) Não [Vá para CONOCIM]
(1) Sim, mas em outro cômodo/distante [Siga]
(2) Sim, próximo ao entrevistado, mas sem interferir [Siga]
(3) Sim, interferindo / participando esporadicamente [Siga]
(4) Sim, interferindo muito / colocando em risco a entrevista [Siga]

©LAPOP: Página 34 de 43

NOISE2. Quem estava presente? [Marcar todas que se apliquem]
(1) Esposo/esposa/companheiro(a)
(2) Filho/a (criança)
(3) Filho/a (adulto/a)
(4) Pais/ sogros/ pais adotivos
(5) Outro parente (criança)
(6) Outro parente (adulto)
(7) Outra pessoa não parente (criança)
(8) Outra pessoa não parente (adulto)
(9) Outra criança (vínculo desconhecido)
(10) Outro adulto (vínculo desconhecido)
(888888) Não sabe
(999999) Não se aplica
CONOCIM. Usando a escala apresentada abaixo, por favor qualifique a sua percepção
sobre o nível de conhecimento político do entrevistado
(1) Muito alto
(2) Alto
(3) Nem alto nem baixo
(4) Baixo
(5) Muito baixo
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:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[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
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

Concorda
muito
7
6
5
4
3
2
Discorda
muito
1

©LAPOP: Página 38 de 43

Cartão D

10

Aprova
Fortemente

9
8
7
6
5
4
3
2
Desaprova
Fortemente

1
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Cartão AP

10

Gosto
Muito

9
8
7
6
5
4
3
2
Não gosto de
jeito nenhum

1
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Cartão F

(00) Sem renda
(01) Até R$400
(02) De R$400 até R$700
(03) De R$701 até R$900
(04) De R$901 até R$1000
(05) De R$1001 até R$1100
(06) De R$1101 até R$1200
(07) De R$1201 até R$1300
(08) De R$1301 até R$1500
(09) De R$1501 até R$1700
(10) De R$1701 até R$2000
(11) De R$2001 até R$2200
(12) De R$2201 até R$2500
(13) De R$2501 até R$2900
(14) De R$2901 até R$3700
(15) De R$3701 até R$5600
(16) Mais de R$5600
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Cartão OCUPOIT
[NÃO MOSTRAR, somente para o entrevistador]
1 Diretores e gerentes
Diretores executivos, pessoal diretivo da
administração pública e membros do poder
executivo e dos corpos legislativos
Diretores administradores e comerciais
Diretores e gerentes de produção e operações
Gerentes de hotéis, restaurantes, comércios e
outros serviços
2 Professionais científicos e intelectuais
Profissionais das ciências e da engenharia
Profissionais da saúde
Profissionais de ensino
Especialistas em organização da administração
pública e de empresas
Profissionais de tecnologia da informação e
comunicações
Profissionais em direito, em ciências sociais e
culturais
3 Técnicos e profissionais de nível médio
Profissionais das ciências e da engenharia de
nível médio
Profissionais de nível médio da saúde
Profissionais de nível médio em operações
financeiras e administrativas
Profissionais de nível médio de serviços
jurídicos, sociais, culturais e afins
Técnicos da tecnologia da informação e as
comunicações
4 Pessoal de apoio administrativo
Auxiliar de escritório
Empregados em trato direto com o público
Empregados contáveis e encargados do registro
de materiais
Outro pessoal de apoio administrativo
5 Trabalhadores dos serviços e vendedores
de comércios e mercados
Trabalhadores dos serviços pessoais
Vendedores
Trabalhadores de cuidados pessoais
Pessoal de serviços de proteção (bombeiros,
policiais)

6 Agricultores e trabalhadores qualificados
agropecuários, florestais e pesqueiros
Agricultores e trabalhadores qualificados de
exploração agropecuária com
destino ao mercado
Trabalhadores florestais qualificados,
pescadores e caçadores
Trabalhadores agropecuários, pescadores,
caçadores e coletores de subsistência
7 Operários e artesãos de artes mecânicas e
de outros ofícios
Operários da construção excluindo eletricistas
Operários da metalurgia, construção mecânica e
afins
Artesãos e operários das artes gráficas
Trabalhadores especializados em eletricidade e
eletro-tecnologia
Operários de processamento de alimentos, da
confecção, ebanistas, outros artesãos e afins
8 Operadores de instalações e máquinas e
ensambladores
Operadores de instalações fixas e máquinas
montadores
Condutores de veículos e operadores de
equipamentos pesados móveis
9 Ocupações elementares
Limpadores e assistentes
Peões agropecuários, pesqueiros e florestais
Peões da mineração, construção, indústria
manufatureira e transporte
Ajudantes de preparação de alimentos
Vendedores ambulantes de serviços e afines
Coletores de resíduos e outras ocupações
elementares
10 Ocupações militares
Oficiais das forças armadas
Suboficiais das forças armadas
Outros membros das forças armadas
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Paleta de Cores
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