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NOTES: 
1. Experimental modules (highlighted in gray) are considered supplemental to the 
AmericasBarometer, and not released for a minimum of two years, after that period 
interested parties can contact LAPOP with questions about how to access these data. 
2. The questionnaire was a split-sample design: approximately half the respondents 
were randomly assigned to "Core A" (questions marked in this questionnaire with CA) 
and about half randomly assigned to "Core B" (questions marked in this questionnaire 
with CB). Questions marked with a “T” were included in both questionnaires (Core A 
and Core B). Each dataset contains a variable called “core_a_core_b”, it distinguishes 
the questionnaire that was applied to each respondent. 
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T PAIS. País 
01. Mexico 02. Guatemala 03. El Salvador 04. Honduras 05. Nicaragua   
06. Costa Rica   07. Panama 08. Colombia  09.  Ecuador  10. Bolivia 
11. Peru 12. Paraguay   13. Chile  14. Uruguay  15. Brazil 
16. Venezuela 17. Argentina   21. Dom. Rep. 22. Haiti 23. Jamaica   
24. Guyana   25. Trinidad & Tobago 26. Belize 40. United States  41. Canada 
27. Surinam 28. Bahamas 29. Barbados 30. Grenada 31. Saint Lucia 

32. Dominica 
33. Antigua and 
Barbuda 

34. Saint Vincent 
and the 
Grenadines

35. Saint Kitts and 
Nevis 

 

 

T IDNUM. Número de questionário [designado pelo escritório] 

Para começar… 

T Q2. Quantos anos o(a) sr./sra. tem? ________ anos [Anotar a idade. Não pode ser menor de 16 anos] 
[PROGRAMMING NOTE: If younger than 16: End the interview]

T IDIOMAQ. Idioma da entrevista:        (3) Português  

T FECHA. Date  Dia: ____    Mês:_______    Ano: 2021 

T Q1TB. Para fins estatísticos, o(a) sr./sra. poderia me informar qual é o seu gênero? [NÃO ler as 
alternativas] [Informe apenas se necessário. Qual é o seu gênero: masculino, feminino ou outro?]  
(1) Homem/masculino     (2) Mulher/feminino   (3) Outro 
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T PROV1T. Em qual estado do Brasil o(a) sr./sra. vive? [Se o respondente não está no seu local de 
residência, peça que indique o local de residência mais comum nos últimos 12 meses] [Aprofundar 
se necessário] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe  
(988888) [NÃO LER] Não responde  

T MUNICIPIO1T. Em qual cidade de/do/da (name of state) o(a) sr./sra. vive? [Se o respondente não está 
no seu local de residência, peça que indique o local de residência mais comum nos últimos 12 
meses] [Aprofundar se necessário] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe                 
(988888) [NÃO LER] Não responde 

T UR1NEW. O(A) sr./sra. vive em [Ler as alternativas]? [Se o(a) respondente não estiver no seu lugar 
de residência habitual, peça que responda pelo lugar mais frequente durante os últimos 12 meses.] 
(1) Área urbana de uma cidade 
(2) Um bairro perto da área urbana de uma cidade 
(3) Em um bairro perto de uma área rural 
(4) Em uma zona rural 
(888888) [NÃO LER] Não sabe (988888) [NÃO LER] Não responde 
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T 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 

Conflito armado    30 Inflação, altos preços   02 

Coronavírus / pandemia/ Covid-19 71 Mau governo   15 

Corrupção    13 Meio ambiente   10 

Crédito, falta de crédito financeiro   09 Migração    16 

Delinquência, crime 05 Pobreza    04 

Desemprego/falta de emprego   03 Os políticos  59 

Desigualdade 58 A politica 85 

Desnutrição   23 
Protestos populares (greves, 
fechamento de estradas, 
paralizações, etc.)

06 

Direitos humanos, violações de 56 Saúde, falta de serviço  22 

Dívida externa    26 Sequestros   31 

Economia, problemas com, crise de  01 Segurança (falta de)  27 

Educação, falta de, má qualidade  21 Terra para cultivar, falta de 07 

Eletricidade, falta de  24 Terrorismo    33 

Estradas/Rodovias em mau estado 18 Transporte, problemas com o 60 

Êxodo forçado  32 Uso de drogas; vício em drogas  11 

Gangues, quadrilhas  14 
Vacinas contra a COVID-19 / 
compra de vacinas / a falta de 
vacinas

86 

Guerra contra o terrorismo  17 Violência   
57 

Habitação, moradia 55 
Violência contra a mulher / 
feminicídios

80 

  Outro 70 

[NÃO LER] Não sabe  888888 [NÃO LER] Não responde  988888 
 
Agora vou fazer algumas perguntas sobre o coronavírus. 
 

 Muito 
preocupado 

Mais ou 
menos 

preocupado 

Pouco 
preocupado 

Nada 
preocupado 

[NÃO LER] 
Não sabe  

[NÃO LER] 
Não 

responde

T COVID2AT. Quão preocupado(a) 
o(a) sr./sra. está com a possibilidade de 
que nos próximos 3 meses o(a) sr./sra. 
ou alguém na sua residência fique 
doente com coronavírus? [Ler as 
alternativas] 

1 2 3 4 888888 988888 

 

T IDIO2. O(A) sr./sra. acha que sua situação econômica atual está melhor, igual ou pior que doze meses 
atrás?  
(1) Melhor [Vá para FS2]      (2) Igual [Vá para FS2]        (3) Pior [Continue]       
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para FS2]     (988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para FS2]         
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T IDIO2COV. E isso é principalmente por causa do coronavírus ou por alguma outra razão? 
 
(1) Coronavírus 
(2) Outra razão 
(888888) [NÃO LER] Não sabe                 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica  

 
 

Não Sim 
[NÃO LER] 
Não sabe  

[NÃO LER] 
Não 

responde

T FS2. Nos últimos 3 meses, por falta 
de dinheiro ou outros recursos, alguma 
vez ficaram sem alimento em sua 
casa? 
 

0 
[Vá para 

COVID11N] 

1 
[Continue] 

888888 
[Vá para 

COVID11N] 

988888 
[Vá para 

COVID11N] 

T FS2COVIDN. E isso aconteceu por causa do coronavírus ou por alguma outra razão? 
(1) Coronavírus 
(2) Outra razão 
(888888) [NÃO LER] Não sabe                 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 

T COVID11N. O(A) sr./sra. ou alguém que mora na sua residência necessitou tratamento médico para o 
coronavírus? [Ler as alternativas] 
(1) Sim            (2) Não  
(888888) [NÃO LER] Não sabe  
(988888) [NÃO LER] Não responde  

 
Deixando o tema do coronavírus para trás … 
 

T IT1. E falando das pessoas do seu bairro ou comunidade, o(a) sr./sra. diria que as pessoas do seu bairro são 
muito confiáveis, mais ou menos confiáveis, pouco confiáveis ou nada confiáveis? 
(1) Muito confiáveis            (2) Mais ou menos confiáveis  
(3) Pouco confiáveis       (4) Nada confiáveis           
(888888) [NÃO LER] Não sabe (988888) [NÃO LER] Não responde

 

QUESTIONNAIRE A 
 

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… 

CA JC13. Diante de muita corrupção. [Ler 
as alternativas] (1) Seria 

justificado 
(2) Não se 
justificaria 

[NÃO 
LER] 

Não sabe 
(888888) 

[NÃO 
LER] Não 
responde 
(988888) 

[NÃO LER]
Não se 
aplica 

(999999)
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QUESTIONNAIRE B 
 

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…

CA JC13COVID. Quando há uma 
emergência de saúde pública como 
o coronavírus. [Ler as alternativas] 
 

(1) Seria 
justificado 

(2) Não se 
justificaria 

[NÃO 
LER] 
 Não 
sabe 

(888888)

[NÃO 
LER] 
Não 

responde 
(988888) 

 

[NÃO 
LER] 

 Não se 
aplica 

(999999) 

 

CA 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? [Ler as alternativas] 

(1) Seria 
justificado 

(2) Não se 
justificaria 

[NÃO 
LER] 

 Não sabe 
(888888)  

[NÃO LER] 
Não 

responde 
(988888) 

[NÃO 
LER] 

 Não se 
aplica 

(999999) 

 

QUESTIONNAIRE A 

CA JCCOV1.  O(A) sr./sra. 
acredita que quando há uma 
emergência de saúde pública 
como o coronavírus é 
justificável que o presidente do 
país adie as eleições? 
[Ler as alternativas] 

(1) Seria 
justificado 

(2) Não se 
justificaria 

[NÃO 
LER] 

Não sabe 
(888888) 

[NÃO 
LER] 
Não 

responde 
(988888) 

[NÃO LER] 
 Não se aplica

(999999) 

 

QUESTIONNAIRE B 

CA JCCOV2. O(A) sr./sra. 
acredita que quando há muita 
violência é justificável que o 
presidente do país adie as 
eleições?  
[Ler as alternativas] 

(1) Seria 
justificado 

(2) Não se 
justificaria 

[NÃO 
LER] 

Não sabe 
(888888) 

[NÃO 
LER] 
Não 

responde 
(988888) 

[NÃO LER] 
 Não se aplica 

(999999) 

 

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

 

CB AOJ11. Falando do 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), muito inseguro(a)? 
(1) Muito seguro(a)        (2) Pouco seguro(a)        (3) Pouco inseguro(a)     (4) Muito inseguro(a)         
(888888) [NÃO LER] Não sabe      (988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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QUESTIONNAIRE A 

Vou mencionar algumas coisas que podem 
acontecer durante eleições e pedir para o(a) 
sr./sra. indicar se elas acontecem no Brasil… 

Sempr
e 

Às 
vezes 

Nunc
a 

[NÃO 
LER] 
Não 
sabe  

[DO NOT 
READ] 
 Não 

responde  

[DO NOT 
READ] 

Não se aplica
 

CA COUNTFAIR1. Votos são contados de 
forma correta e justa. O(A) sr./sra. diria que 
isso acontece sempre, às vezes ou nunca?

1 2 3 888888 988888 999999 

CA COUNTFAIR2. Os ricos compram os 
resultados eleitorais. O(A) sr./sra. diria que 
isso acontece sempre, às vezes ou nunca?

1 2 3 888888 988888 999999 

 

QUESTIONNAIRE B 

Vou mencionar algumas coisas que podem 
acontecer durante eleições e pedir para o(a) 
sr./sra. indicar se elas acontecem no Brasil… 

Sempr
e 

Às 
vezes 

Nunc
a 

[NÃO 
LER] 
Não 
sabe  

[NÃO 
LER]  
Não 

responde  

[DO NOT 
READ] 

Não se aplica
 

CA COUNTFAIR3. Políticos podem 
descobrir para quem cada pessoa votou. O(A) 
sr./sra. diria que isso acontece sempre, às 
vezes ou nunca? 

1 2 3 888888 988888 999999 

CA COUNTFAIR4. Alguns governos de 
outros países podem influenciar os resultados 
eleitorais do Brasil. O(A) sr./sra. diria que isso 
acontece sempre, às vezes ou nunca? 

1 2 3 888888 988888 999999 

 
Os países se organizam de diferentes formas para tomar decisões. Vou mencionar algumas dessas formas e 
pedir para o(a) sr./sra. indicar, na sua opinião, qual é a melhor para o Brasil. 
 

QUESTIONNAIRE A 

CA WVSI2. Para decidir que leis devem ser feitas, o que o(a) sr./sra. acha que seria melhor para o Brasil: 
representantes eleitos devem decidir ou os cidadãos devem votar diretamente para decidir cada assunto? 
[Ler as alternativas]  
(1) Representantes eleitos 
(2) Cidadãos votar diretamente 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 

QUESTIONNAIRE B
CA WVSI3. Para decidir que leis devem ser feitas, o que o(a) sr./sra. acha que seria melhor para o Brasil: 
um grupo de especialistas ou representantes eleitos pelo povo? [Ler as alternativas] 
(1) Um grupo de especialistas 
(2) Representantes eleitos  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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QUESTIONNAIRE A
CA CHM1BN. Qual sistema político lhe parece melhor para o Brasil: um sistema que garante acesso a 
uma renda básica e serviços para todos os cidadãos, mesmo que não se possa eleger as autoridades, ou 
poder votar para eleger as autoridades, mesmo que algumas pessoas não tenham acesso a uma renda 
básica e serviços? [Ler as alternativas]  
(1) Renda básica e serviços garantidos, mesmo que não haja eleições, ou 
(2) Eleições, mesmo que algumas pessoas não tenham acesso a uma renda básica e serviços 
(888888) [NÃO LER] Não sabe  
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 

QUESTIONNAIRE B  

CA CHM2BN. Qual sistema político lhe parece melhor para o Brasil: um sistema que garante acesso a 
uma renda básica e serviços para todos os cidadãos, mesmo que eles não possam expressar suas 
opiniões políticas sem medo ou censura, ou um sistema que todos possam expressar suas opiniões 
políticas sem medo e censura, mesmo que algumas pessoas não tenham acesso a uma renda básica e 
serviços? [Ler as alternativas]  
(1) Renda básica e serviços garantidos, mesmo que não possam expressar suas opiniões políticas sem 
medo ou censura, ou 
(2) Liberdade para expressar opiniões políticas, mesmo que algumas pessoas não tenham acesso a uma 
renda básica e serviços 
(888888) [NÃO LER] Não sabe  
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
 

E pensando sobre tipos de 
liderança ... 

Muito bom Bom 
Nem bom, 
nem ruim 

Ruim 
Muito 
ruim 

[NÃO LER] 
Não sabe  

[NÃO 
LER] Não 
responde

T CSES6N. Ter um líder forte no 
governo, mesmo que esse líder 
não cumpra completamente com as 
regras para fazer as coisas. O(A) 
sr./sra. diria que é muito bom, bom,  
nem bom, nem ruim, 
ruim ou muito ruim  
como forma de governo para nosso 
país? 

1 2 3 4 5 888888 988888

 
CA B0T. Vou pedir que o(a) sr./sra. responda as próximas perguntas usando um número de uma escala 
que vai de 1 a 7, onde 1 significa NADA e 7 significa MUITO. Se a sua opinião estiver entre nada e muito, 
o(a) sr./sra. escolheria um número intermediário. Para começar, até que ponto o(a) sr./sra. gosta de ver 
televisão? Diga-me o número.  
[Assegure-se de que o entrevistado entende corretamente] 

1 2 3 4 5 6 7 888888 988888 999999 

Nada Muito
[NÃO 
LER] 
Não 
sabe  

[NÃO 
LER] Não 
responde  

[NÃO 
LER] 

Não se 
aplica 
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[Anotar um número 1-7, 888888 = Não sabe, 988888 = Não responde, 999999 = Not applicable]

CA B2. Até que ponto o(a) sr./sra. tem respeito pelas instituições políticas do Brasil? 

[Repetir: "Usando qualquer número na escala de 1, “nada” a 7, “muito” depois de cada pergunta se 
necessário] 

CA B3. Até que ponto o(a) sr./sra. acredita que os direitos básicos dos cidadãos estão bem protegidos pelo 
sistema político brasileiro? 
[Se necessário, repetir: "Usando qualquer número na escala de 1, “nada” a 7, “muito” depois de cada 
pergunta se necessário”]

CA B4. Ainda usando a escala de 1, “nada” a 7, “muito” ... Até que ponto o(a) sr./sra. se sente orgulhoso(a) 
de viver no sistema político brasileiro? 

CA B6. Até que ponto o(a) sr./sra. acha que se deve apoiar o sistema político brasileiro? 
[Se necessário, repetir: "Usando qualquer número na escala de 1, “nada” a 7, “muito” depois de cada 
pergunta se necessário”] 

[Programming note: if PROV1T = Distrito Federal, display text “no governo Distrital” instead of “na 
Prefeitura do seu município”] 

CA B32. Até que ponto o(a) sr./sra. confia na Prefeitura do seu município? 
[Se necessário, repetir: "Usando qualquer número na escala de 1, “nada” a 7, “muito” depois de cada 
pergunta se necessário”]

CA B47A. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança nas eleições neste país? 
[Se necessário, repetir: "Usando qualquer número na escala de 1, “nada” a 7, “muito” depois de cada 
pergunta se necessário”]

 

CA Já não vamos usar a escala de 1 a 7 e vamos falar sobre outros assuntos. 
 

CA DST1BN. 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? [Ler as alternativas] 

(1) Concorda muito  
(2) Concorda um pouco 
(3) Não concorda, nem discorda  
(4) Discorda um pouco 
(5) Discorda muito  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CA PR3DNR. Quão provável é que pessoas no seu bairro ou vizinhança seriam punidas pelas 
autoridades por construir ou reformar a casa sem licença ou autorização? [Ler as alternativas] 
(1) Nada provável 
(2) Pouco provável 
(3) Mais ou menos provável 
(4) Muito provável 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CA PR3ENR. E se alguém no seu bairro ou vizinhança decide construir ou reformar uma casa, quão 
provável é que alguém o pedirá uma propina ou suborno? [Ler as alternativas] 
(1) Nada provável 
(2) Pouco provável 
(3) Mais ou menos provável 
(4) Muito provável 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
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(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CA DRK1C. Quão provável o(a) sr./sra. pensa que o Brasil possa experimentar um desastre natural, 
como inundações, tempestades, terremotos ou furacões em que possa haver feridos ou mortos nos 
próximos 10 anos? Acredita que seria…?  
[Ler as alternativas] 
(1) Nada provável 
(2) Pouco provável 
(3) Mais ou menos provável 
(4) Muito provável 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde     
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CA DRK1N. Quão provável seria que o(a) sr./sra. ou alguém na sua família imediata aqui no Brasil poderia 
morrer ou ficar seriamente ferido em um desastre natural como inundações, tempestades, terremotos ou 
furacões nos próximos 10 anos? Acredita que seria? [Ler as alternativas] 
(1) Nada provável 
(2) Pouco provável 
(3) Mais ou menos provável 
(4) Muito provável 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CA DRR1. O(A) sr./sra. ou alguém da sua família imediata já foi alguma vez afetado(a) por inundações, 
tempestades, terremotos ou furacões que levaram a ferimentos, ou dano à casa ou outra propriedade aqui 
no Brasil? 
(1) Sim [Continue] 
(2) Não [Vá para M1] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para M1] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para M1] 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CA DRR1A. E em que ano esse desastre natural aconteceu? [Se o(a) respondente tiver vivido mais de 
um desastre, pergunte sobre o mais recente. Se não lembrar o ano, peça por uma estimativa.] 
Anotar: ______   [Programming note: minimum 1900, maximum 2021] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CA DRR1B. E quão afetado fisicamente ou materialmente o(a) sr./sra. ou membros da sua família foram 
devido ao desastre? [Ler as alternativas] 
(1) Muito 
(2) Mais ou menos 
(3) Um pouco 
(4) Nada 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 

CA M1. Falando em geral do atual governo, como o(a) sr./sra. avalia o trabalho que o Presidente Jair 
Bolsonaro está realizando? [Ler as alternativas] 
(1) Muito bom     (2) Bom     (3) Nem bom, nem mau (regular)     (4) Mau     (5) Muito mau (péssimo)                  
(888888) [NÃO LER] Não sabe                      (988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica   
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E, pensando na cidade ou área onde o(a) sr./sra. vive, …

CB SD2NEW2 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 LER] Não sabe                      (988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica (Não utiliza)

CB SD3NEW2. E a qualidade das escolas públicas? O(A) sr./sra. está… [Ler as alternativas] 
(1) Muito satisfeito(a)                     (2) Satisfeito(a)                           
(3) Insatisfeito(a)                            (4) Muito insatisfeito(a)                 
(888888) [NÃO LER] Não sabe                      (988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica  (Não utiliza)

CB SD6NEW2. E a qualidade dos serviços médicos e de saúde públicos? O(A) sr./sra. está… [Ler as 
alternativas] 
(1) Muito satisfeito(a)                     (2) Satisfeito(a)                           
(3) Insatisfeito(a)                           (4) Muito insatisfeito(a)                 
(888888) [NÃO LER] Não sabe                      (988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica (Não utiliza)

CB SD5NEW2. E a qualidade do serviço de água? O(A) sr./sra. está… [Ler as alternativas] 
(1) Muito satisfeito(a)                     (2) Satisfeito(a)                           
(3) Insatisfeito(a)                            (4) Muito insatisfeito(a)                 
(888888) [NÃO LER] Não sabe            (988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica  

 
 

1 2 3 4 5 6 7 888888 988888 

Discorda muito                                                      Concorda muito [NÃO LER]  
Não sabe  

[NÃO LER] 
Não responde

Agora vou ler uma frase. Por favor, me diga sua opinião usando uma escala de 1, que significa “discorda 
muito” a 7, que significa “concorda muito”. O(A) sr./sra. pode usar qualquer número entre 1 e 7. 

T ING4. A democracia tem seus problemas, mas é melhor que qualquer outra forma de governo. Até que 
ponto concorda ou discorda desta frase? [LER SOMENTE SE NECESSÁRIO: Por favor, indique um 
número entre 1 e 7.] 

 
Agora não vamos usar a escala de 1 a 7 e vamos falar sobre outros assuntos. 
 

T ANESTG. Quão confiante o(a) sr./sra. está que o governo nacional está fazendo o que é certo? [Ler as 
alternativas] 
(1) Muito      (2) Mais ou menos      (3)  Pouco      (4) Nada  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  

 

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

CA DEM30. Na sua opinião, o Brasil é uma democracia? [Ler as alternativas] 
(1) Sim             (2) Não 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica   
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Falando sobre sua experiência pessoal com coisas que acontecem no dia-a-dia...  
 

CA EXC6. Nos últimos doze meses, algum funcionário público solicitou ao(à) sr./sra. uma propina (ou 
suborno)?  
(0) Não       (1) Sim           
(888888) [NÃO LER] Não sabe                      (988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica    

 

CB EXC2. Algum policial pediu ao(à) sr./sra. uma propina (ou suborno) nos últimos 12 meses? 
(0) Não       (1) Sim           
(888888) [NÃO LER] Não sabe                      (988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica    

 

CB EXC7NEW. Pensando nos políticos do Brasil, quantos deles o(a) sr./sra. acha que estão envolvidos 
com corrupção? [Ler as alternativas] 
(1) Nenhum 
(2) Menos da metade 
(3) A metade dos políticos 
(4) Mais da metade 
(5) Todos  
(888888) [NÃO LER] Não sabe  
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 

CA Agora vamos falar sobre sua opinião sobre alguns países. Quando falamos de “China”, eu me refiro à 
China continental, a República Popular da China, e não a ilha de Taiwan [TAIÚÃN].  

 
 

Muito 
confiável 

Mais ou 
menos 

confiável 

Pouco 
confiável 

Nada 
confiável 

Não 
sabe/ 

Não tem 
opinião 

[NÃO LER] 
Não 

responde 
 

[NÃO LER] 
Não se 
aplica 

 

CA MIL10A. O 
governo da China. Na 
sua opinião, é muito 
confiável, mais ou 
menos confiável, 
pouco confiável, nada 
confiável, ou não tem 
opinião?  

1 2 3 4 888888 988888 999999 

CA MIL10E. O 
governo dos Estados 
Unidos. Na sua 
opinião, é muito 
confiável, mais ou 
menos confiável, 
pouco confiável, 
nada confiável, ou 
não tem opinião?  

1 2 3 4 888888 988888 999999 
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QUESTIONNAIRE A 

CA CCCH1. Quanta influência o(a) sr./sra. diria que a China tem sobre a economia brasileira? [Ler as 
alternativas] 
(1) Muita [Continue] 
(2) Alguma [Continue] 
(3) Pouca [Continue] 
(4) Nada [Vá para CCCH4] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para CCCH4] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para CCCH4] 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CA CCCH2. O(A) sr./sra. diria que nos últimos 12 meses essa influência da China aumentou, se manteve 
igual ou diminuiu? 
(1) Aumentou 
(2) Se manteve igual 
(3) Diminuiu 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CA CCCH3. E pensando na China e a influência que tem sobre a economia do Brasil. O(A) sr./sra. acha que 
essa influência é ... [Ler as alternativas] 
(1) Positiva 
(2) Nem positiva, nem negativa 
(3) Negativa 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CA CCCH4. Quanta influência o(a) sr./sra. diria que a China tem sobre a política brasileira? [Ler as 
alternativas] 
(1) Muita [Continue] 
(2) Alguma [Continue] 
(3) Pouca [Continue] 
(4) Nada [Vá para EDR] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para EDR] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para EDR] 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CA CCCH5. O(A) sr./sra. diria que nos últimos 12 meses essa influência da China aumentou, se manteve 
igual ou diminuiu? 
(1) Aumentou 
(2) Se manteve igual 
(3) Diminuiu 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CA CCCH6. E pensando na China e a influência que tem sobre a política do Brasil. O(A) sr./sra. acha que 
essa influência é ... [Ler as alternativas] 
(1) Positiva 
(2) Nem positiva, nem negativa 
(3) Negativa  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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QUESTIONNAIRE B 

CA CCUS1. Quanta influência o(a) sr./sra. diria que os Estados Unidos tem sobre a economia brasileira? 
[Ler as alternativas] 
(1) Muita [Continue] 
(2) Alguma [Continue] 
(3) Pouca [Continue] 
(4) Nada [Vá para CCUS4] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para CCUS4] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para CCUS4] 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CA CCUS2. O(A) sr./sra. diria que nos últimos 12 meses essa influência dos Estados Unidos aumentou, se 
manteve igual ou diminuiu? 
(1) Aumentou 
(2) Se manteve igual 
(3) Diminuiu 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CA CCUS3. E pensando nos Estados Unidos e a influência que tem sobre a economia do Brasil. O(A) 
sr./sra. acha que essa influência é ... [Ler as alternativas] 
(1) Positiva 
(2) Nem positiva, nem negativa 
(3) Negativa 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CA CCUS4.  Quanta influência o(a) sr./sra. diria que os Estados Unidos tem sobre a política brasileira? [Ler 
as alternativas] 
(1) Muita [Continue] 
(2) Alguma [Continue] 
(3) Pouca [Continue] 
(4) Nada   [Vá para EDR] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para EDR] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para EDR] 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CA CCUS5. O(A) sr./sra. diria que nos últimos 12 meses essa influência dos Estados Unidos aumentou, se 
manteve igual ou diminuiu? 
(1) Aumentou 
(2) Se manteve igual 
(3) Diminuiu 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CA CCUS6. E pensando nos Estados Unidos e a influência que tem sobre a política do Brasil. O(A) sr./sra. 
acha que essa influência é ...  [Ler as alternativas] 
(1) Positiva 
(2) Nem positiva, nem negativa 
(3) Negativa 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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CB Falando sobre outros assuntos ... 
 

[PROGRAMMING NOTE: LOCK ALL TRADE* EXPERIMENTS BY GENDER] 
TRADE5  

[PROGRAMMING NOTE: Apply TRADE5A to 50% of the cases, and TRADE5B to the other 50% of the 
cases] 

 
 

QUESTIONNAIRE A  

CB TRADE5A. Que influência o(a) sr./sra. acha que maior contato com ideias, pessoas e produtos de 
outros países tem sobre a cultura do Brasil? Em geral, tem uma… 
[Ler as alternativas]  
(1) Influência positiva 
(2) Influência negativa 
(3) Não tem influência 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 

QUESTIONNAIRE B  

CB TRADE5B. Que influência o(a) sr./sra. acha que maior contato com ideias, pessoas e produtos de 
outros países tem sobre a cultura do Brasil? Em geral, tem uma… 
[Ler as alternativas]  
(2) Influência negativa 
(1) Influência positiva 
(3) Não tem influência  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 

TRADE1 
[PROGRAMMING NOTE: Apply TRADE1A to 50% of the cases, and TRADE1B to the other 50% of the 

cases] 

 

QUESTIONNAIRE A 

CB TRADE1A. O que o(a) sr./sra. acredita que especialistas em assuntos econômicos pensam sobre 
comércio com outros países? [Ler as alternativas]  
(1) A maioria acredita que comércio é benéfico para a economia de um país 
(2) Alguns acreditam que é benéfico, outros acreditam que é prejudicial para a economia de um país 
(3) A maioria acredita que comércio é prejudicial para a economia de um país 
(888888) Não sabe ou não pensou muito sobre o assunto 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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QUESTIONNAIRE B 

CB TRADE1B. O que o(a) sr./sra. acredita que especialistas em assuntos econômicos pensam sobre 
comércio com outros países? [Ler as alternativas]  
(3) A maioria acredita que comércio é prejudicial para a economia de um país 
(2) Alguns acreditam que é benéfico, outros acreditam que é prejudicial para a economia de um país 
(1) A maioria acredita que comércio é benéfico para a economia de um país 
(888888) Não sabe ou não pensou muito sobre o assunto  
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
TRADE2 

[PROGRAMMING NOTE: Apply TRADE2A - TRADE2E, each to 20% of the sample] 

 
TRADE2A 

[PROGRAMMING NOTE: Apply TRADE2A to 20% of the sample. Within this 20%, apply TRADE2AA to 
50%, and TRADE2AB to the other 50%] 

 

QUESTIONNAIRE A 

CB TRADE2AA. O Brasil compra e vende produtos para outros países. Qual é a sua opinião sobre o 
comércio exterior entre o Brasil e outros países? O(A) sr./sra… [Ler as alternativas]  
(1) Apoia expandir esse comércio 
(2) Apoia restringir esse comércio  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
QUESTIONNAIRE B 

CB TRADE2AB. O Brasil compra e vende produtos para outros países. Qual é a sua opinião sobre o 
comércio exterior entre o Brasil e outros países? O(A) sr./sra… [Ler as alternativas]  
(2) Apoia restringir esse comércio  
(1) Apoia expandir esse comércio 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
TRADE2B 

[PROGRAMMING NOTE: Apply TRADE2B to 20% to the sample. Within this 20%, apply TRADE2BA to 
50%, and TRADE2BB to the other 50%] 

 

QUESTIONNAIRE A 

CB TRADE2BA. O Brasil compra e vende produtos para outros países. Restringir o comércio exterior 
pode reduzir os empregos em empresas que vendem produtos a outros países. Qual é a sua opinião sobre 
o comércio exterior entre o Brasil e outros países? O(A) sr./sra… [Ler as alternativas]  
(1) Apoia expandir esse comércio 
(2) Apoia restringir esse comércio  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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QUESTIONNAIRE B 

CB TRADE2BB. O Brasil compra e vende produtos para outros países. Restringir o comércio exterior 
pode reduzir os empregos em empresas que vendem produtos a outros países. Qual é a sua opinião sobre 
o comércio exterior entre o Brasil e outros países? O(A) sr./sra… [Ler as alternativas]  
(2) Apoia restringir esse comércio  
(1) Apoia expandir esse comércio 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
TRADE2C 

[PROGRAMMING NOTE: Apply TRADE2C to 20% of the sample. Within this 20%, apply TRADE2CA to 
50%, and TRADE2CB to the other 50%] 

 

QUESTIONNAIRE A 

CB TRADE2CA. O Brasil compra e vende produtos para outros países. Expandir o comércio exterior pode 
reduzir os empregos em empresas que competem com produtos importados de outros países. Qual é a sua 
opinião sobre o comércio exterior entre o Brasil e outros países? O(A) sr./sra…  [Ler as alternativas]  
(1) Apoia expandir esse comércio 
(2) Apoia restringir esse comércio  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
QUESTIONNAIRE B 

CB TRADE2CB. O Brasil compra e vende produtos para outros países. Expandir o comércio exterior pode 
reduzir os empregos em empresas que competem com produtos importados de outros países. Qual é a sua 
opinião sobre o comércio exterior entre o Brasil e outros países? O(A) sr./sra…  [Ler as alternativas]  
(2) Apoia restringir esse comércio  
(1) Apoia expandir esse comércio 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
TRADE2D 

[PROGRAMMING NOTE: Apply TRADE2D to 20% of the sample. Within this 20%, apply TRADE2DA to 
50%, and TRADE2DB to the other 50%] 

 

QUESTIONNAIRE A 

CB TRADE2DA. O Brasil compra e vende produtos para outros países. Expandir o comércio exterior pode 
reduzir os empregos em empresas que competem com produtos importados de outros países. Qual é a sua 
opinião sobre o comércio exterior entre o Brasil e outros países se o governo compensar os trabalhadores 
afetados? O(A) sr./sra…  [Ler as alternativas]  
(1) Apoia expandir esse comércio 
(2) Apoia restringir esse comércio  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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QUESTIONNAIRE B 

CB TRADE2DB. O Brasil compra e vende produtos para outros países. Expandir o comércio exterior pode 
reduzir postos de trabalho em empresas que competem com produtos importados de outros países. Qual é 
a sua opinião sobre o comércio exterior entre o Brasil e outros países se o governo compensar os 
trabalhadores afetados? O(A) sr./sra… [Ler as alternativas]  
(2) Apoia restringir esse comércio  
(1) Apoia expandir esse comércio 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
TRADE2E 

[PROGRAMMING NOTE: Apply TRADE2A to 20% of the sample. Within this 20%, apply TRADE2EA to 
50%, and TRADE2EB to the other 50%] 

 

QUESTIONNAIRE A 

CB TRADE2EA. O Brasil compra e vende produtos para outros países. Expandir o comércio exterior pode 
aumentar os empregos em empresas que vendem produtos para outros países. Qual é a sua opinião sobre 
o comércio exterior entre o Brasil e outros países? O(A) sr./sra…  [Ler as alternativas]  
(1) Apoia expandir esse comércio 
(2) Apoia restringir esse comércio  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
QUESTIONNAIRE B 

CB TRADE2EB. O Brasil compra e vende produtos para outros países. Expandir o comércio exterior pode 
aumentar os empregos em empresas que vendem produtos para outros países. Qual é a sua opinião sobre 
o comércio exterior entre o Brasil e outros países? O(A) sr./sra…  [Ler as alternativas]  
(2) Apoia restringir esse comércio  
(1) Apoia expandir esse comércio 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
TRADE3 

[PROGRAMMING NOTE: Apply TRADE3A to 50% of the cases, and TRADE3B to the other 50% of the 
cases] 

 

QUESTIONNAIRE A 

CB TRADE3A. Na sua opinião, qual seriam as consequências da expansão do comércio do Brasil com 
outros países? [Ler as alternativas]  
(1) Um aumento no emprego 
(2) Uma queda no emprego 
(3) Não haveria mudanças no emprego  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 



©LAPOP: Page 18 of 32 

QUESTIONNAIRE B 

CB TRADE3B. Na sua opinião, qual seriam as consequências da expansão do comércio do Brasil com 
outros países? [Ler as alternativas]  
(2) Uma queda no emprego 
(1) Um aumento no emprego 
(3) Não haveria mudanças no emprego  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
 

TRADE4 
[PROGRAMMING NOTE: Apply TRADE4A to 50% of the cases, and TRADE4B to the other 50% of the 

cases] 
 

QUESTIONNAIRE A 

CB TRADE4A. Na sua opinião, quais seriam as consequências da expansão do comércio do Brasil com 
outros países? [Ler as alternativas]  
(1) Uma maior variedade de produtos com preço acessível 
(2) Uma menor variedade de produtos com preço acessível  
(3) Não haveria mudanças nos produtos disponíveis   
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
 

QUESTIONNAIRE B 

CB TRADE4B. Na sua opinião, quais seriam as consequências da expansão do comércio com outros 
países? [Ler as alternativas]  
(2) Uma menor variedade de produtos com preço acessível  
(1) Uma maior variedade de produtos com preço acessível 
(3) Não haveria mudanças nos produtos disponíveis   
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
Falando de outros assuntos ... 
 

CB PSA27. Água é um recurso limitado, caro de fornecer e necessário. Com qual das seguintes frases o(a) 
sr./sra. concorda mais? [Ler as alternativas. Selecione apenas UMA resposta.] 
[PROGRAMMING NOTE: Randomize order of answers] 
(1) Todos devem pagar o mesmo preço pelo litro de água.  
(2) Os ricos devem pagar um preço mais alto pelo litro de água, para que os pobres possam pagar um 
preço mais baixo. 
(3) As pessoas que usam muita água devem pagar mais por cada litro de água do que as pessoas que 
consomem menos água.  
(888888) [NÃO LER] Não sabe            
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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Experiment AGUA_PRECIO 

[PROGRAMMING NOTE: Apply PSA25NA-PSA25NC, each to 33.3% of the sample] 
 

CB PSA25NA. No ano 2010, a Organização das Nações Unidas, a ONU, declarou que acesso à água e 
saneamento básico é um direito humano. Pensando no preço que as pessoas no seu bairro pagam pela 
água, qual das seguintes frases melhor representa sua opinião? [Ler as alternativas] 
(1) O preço da água deveria ser mais baixo 
(2) O preço da água deveria ser igual ao que é atualmente  
(3) O preço da água deveria ser mais alto 
(888888) [NÃO LER] Não sabe  
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CB PSA25NB. Por causa da COVID-19, muitas autoridades na América Latina decidiram que companhias 
de água não devem cortar os serviços por conta da falta de pagamento para garantir o acesso à água 
durante a emergência.  
 
Pensando no preço que as pessoas no seu bairro pagam pela água, qual das seguintes frases melhor 
representa sua opinião? [Ler as alternativas] 
(1) O preço da água deveria ser mais baixo 
(2) O preço da água deveria ser igual ao que é atualmente  
(3) O preço da água deveria ser mais alto  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CB PSA25NC. Pensando no preço que as pessoas no seu bairro pagam pela água, qual das seguintes 
frases melhor representa sua opinião? [Ler as alternativas] 
(1) O preço da água deveria ser mais baixo 
(2) O preço da água deveria ser igual ao que é atualmente  
(3) O preço da água deveria ser mais alto  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
Experiment AGUA_AHORRO 

[PROGRAMMING NOTE: Apply PSA14NA - PSA14NC, each to 33.3% of the sample] 

CB PSA14NA. Uma das estratégias mais importantes para combater o coronavírus é lavar as mãos 
frequentemente com água e sabão por mais de 20 segundos.  
 
Com isso em mente, quão importante é para o(a) sr./sra. hoje tomar medidas para economizar água? [Ler 
as alternativas] 
(1) Muito importante  
(2) Mais ou menos importante 
(3) Nem muito importante, nem pouco importante 
(4) Não muito importante 
(5) Nada importante  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CB PSA14NB. A Organização das Nações Unidas, ONU, estima que em 2050, quase 6 bilhões de pessoas 
viverão em áreas com escassez de água por pelo menos um mês por ano. 
 
Com isso em mente, quão importante é para o(a) sr./sra. hoje tomar medidas para economizar água? [Ler 
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as alternativas] 
(1) Muito importante  
(2) Mais ou menos importante 
(3) Nem muito importante, nem pouco importante 
(4) Não muito importante 
(5) Nada importante  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CB PSA14NC. Quão importante é para o(a) sr./sra. hoje  tomar medidas para economizar água? [Ler as 
alternativas] 
(1) Muito importante  
(2) Mais ou menos importante 
(3) Nem muito importante, nem pouco importante 
(4) Não muito importante 
(5) Nada importante  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
 

Os governos tem recursos limitados.  
 
 CB SOC2AN1. Na sua opinião, em 

qual das seguintes áreas o governo 
brasileiro deveria investir mais 
dinheiro primeiro? 
[Ler as alternativas] 
[PROGRAMMING NOTE: 
Randomize order of alternatives] 
 

CB SOC2AN2. E em qual área 
deveria investir dinheiro em segundo 
lugar? [Ler as alternativas] 
[PROGRAMMING NOTE: Repeat in 
order generated for SOC2AN1] 
 
[PROGRAMMING NOTE: Do not 
show category selected in 
SOC2AN1] 

Educação 1 1 

Saúde 2 2 

Água 3 3 

Eletricidade  4 4 

Transporte e rodovias 5 5 

Assistência social 6 6 

Meio-ambiente 7 7 

[NÃO LER] Não sabe            
 

888888 888888 

[NÃO LER] Não responde 988888 988888 

[NO LEER] Não se aplica 999999 999999 
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CB SOC2ACOR. E agora pensando sobre corrupção, em qual das seguintes áreas o(a) sr./sra. acredita que 
tem mais corrupção? [Ler as alternativas. Selecione apenas uma resposta] 
[PROGRAMMING NOTE: Randomize order of answers] 
(1) Educação 
(2) Saúde 
(3) Água 
(4) Eletricidade 
(5) Transporte e rodovias 
(6) Assistência social 
(7) Meio-ambiente 
(888888) [NÃO LER] Não sabe            
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 

T EDR. Qual é o nível de educação mais alto que o(a) sr./sra. alcançou? [Ler as alternativas] 
(0) Nenhum 
(1) Primário / Ensino Fundamental (incompleto ou completo) 
(2) Secundário / Ensino Médio / colegial (incompleto ou completo) 
(3) Ensino Superior / Bacharelado / Faculdade (incompleto ou completo) 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 

 

CB OCUP4A. Ao que o(a) sr./sra. se dedica atualmente? O(A) sr./sra. está… [Ler as alternativas] 
(1) Trabalhando?  
(2) Não está trabalhando neste momento, mas tem trabalho?  
(3) Está procurando emprego ativamente?  
(4) É estudante?  
(5) Se dedica aos afazeres de sua casa?  
(6) É aposentado(a) ou incapacitado(a) permanentemente para trabalhar?  
(7) Não trabalha e não está procurando emprego? 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 

CB Q10NEWT. Qual é a renda familiar mensal da sua residência, incluindo as remessas do exterior e a 
renda de todos os adultos e filhos que trabalham? [Ler as alternativas]  
[Se não entende perguntar: Quanto dinheiro entra no total em sua casa por mês?]  
 
(151) Entre R$0 e R$900 
(152) Entre R$901 e R$1200 
(153) Entre R$1201 e R$1800 
(154) Entre R$1801 e R$3000 
(155) Mais que R$3000 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 

CA 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 LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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CB Q11N. Qual é o seu estado civil? [Ler as alternativas] 
(1) Solteiro(a) 
(2) Casado(a)                               
(3) União estável (vive junto)                     
(4) Divorciado(a)                  
(5) Separado(a)                                                                    
(6) Viúvo(a)  
(7) União civil  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CB Q12C. Quantas pessoas no total vivem em sua casa neste momento?  ___________          
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

CB Q12BN. Quantos meninos e meninas menores de 13 anos vivem no seu domicílio agora ? _____ 
[Continue] 
00 = Nenhum [Vá para ETID]                   
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para ETID]                   
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para ETID]                  

 
 

CB COVIDEDU1. Algum desses menores teve a educação escolar afetada por causa da pandemia? [Ler as 
alternativas] [Selecionar todas que se apliquem] [PROGRAMMING NOTE: It is multiple selection] 
(1) Não, porque ainda não tem idade escolar ou porque não frequentam a escola por outra razão [Vá para 
ETID] 
(2) Não, as aulas continuaram normalmente [Vá para ETID] 
(3) Sim, eles foram para aulas virtuais ou remotas [Continue] 
(4) Sim, eles mudaram para uma combinação entre aulas virtuais e presenciais [Continue] 
(5) Sim, eles deixaram totalmente de ir para a escola [Vá para ETID] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para ETID] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para ETID] 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
CB COVIDEDU2. O(A) sr./sra. acredita que o governo tem oferecido um aprendizado à distância efetivo 
para a população durante o fechamento das escolas? [Ler as alternativas] 
(1) Sim 
(2) Não 
(888888) [NÃO LER] Não sabe  
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 

T ETID. O(A) sr./sra. se considera uma pessoa branca, negra, parda, indígena ou amarela? [Se diz Afro-
Brasileira ou preta, marcar (4) Negro (Preta)] 
(1) Branca               (3) Indígena          (4) Negro (Preta)  
(5) Pardo           (1506) Amarela           (7) Outra                   
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 

T GI0N. Com que frequência o(a) sr./sra. presta atenção às notícias, seja na TV, rádio, jornais ou na 
internet? [Ler as alternativas]:    
(1) Diariamente            (2) Algumas vezes por semana         (3) Algumas vezes ao mês     
(4) Algumas vezes por ano         (5) Nunca                           
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 

 
 



©LAPOP: Page 23 of 32 

 
Para fins estatísticos, o(a) sr./sra. poderia me dizer se em sua casa tem: [Ler todos os itens] 

T R3. Geladeira (0) Não (1) Sim 
[NÃO LER] 

(888888)   
Não sabe       

[NÃO LER] 
(988888)  

Não responde 

T R4. Telefone fixo (não celular) (0) Não (1) Sim 
[NÃO LER] 

(888888)   
Não sabe       

[NÃO LER] 
(988888)  

Não responde 

T R6. Máquina de lavar roupa (0) Não (1) Sim 
[NÃO LER] 

(888888)  Não 
sabe           

[NÃO LER] 
(988888)  

Não responde

T R7. Forno de microondas (0) Não (1) Sim 
[NÃO LER] 

(888888)   
Não sabe       

[NÃO LER] 
(988888)  

Não responde 

T R15. Computador, laptop, 
tablet, ou iPad  

(0) Não (1) Sim 
[NÃO LER] 

(888888)   
Não sabe       

[NÃO LER] 
(988888)  

Não responde

T R18N. Serviço de internet 
banda larga dentro de casa 

(0) Não 
[Continue] 

(1) Sim 
[Vá para 

R16] 
[Mark 1 
on R18 

automati
cally]

[NÃO LER] 
(888888)   
Não sabe       

 [NÃO LER] 
(988888)  

Não responde 

T R18. Serviço de Internet 
dentro de casa incluindo celular 
ou tablet 

(0) Não (1) Sim 
[NÃO LER] 

(888888)   
Não sabe       

[NÃO LER] 
(988888)  

Não responde 

T R16. TV de tela plana (0) Não (1) Sim 
[NÃO LER] 

(888888)   
Não sabe       

[NÃO LER] 
(988888)  

Não responde

T R27. Serviço de TV a cabo ou 
satélite 

(0) Não (1) Sim 
[NÃO LER] 

(888888)   
Não sabe       

[NÃO LER] 
(988888)  

Não responde
 
CB PSC1N. Qual é a principal fonte de água que os membros de sua residência usam para tomar ou 
beber? [NÃO leia as 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 PSC1C4] 
(02) Água encanada da rede pública da torneira de fora da residência (quintal) [Vá para PSC1C4] 
(04) Torneira pública ou comunitária / tubo de água ou tanque público [Vá para PSC1C4] 
(05) Poço artesiano / cacimba/ poço de perfuração (com bomba) [Vá para PSC1C4] 
(06) Poço escavado coberto / cisterna (sem bomba) [Vá para PSC1C4] 
(07) Poço escava descoberto (sem bomba) [Vá para PSC1C4] 
(08) Manancial coberto [Vá para PSC1C4] 
(10) Captação de água da chuva [Vá para PSC1C4] 
(11) Água engarrafada [Vá para PSC1C1] 
(13) Caminhão pipa [Vá para PSC1C4] 
(14) Rio, arroio, canal, canais de irrigação / rego [Vá para PSC1C4] 
(77) Outro [Vá para PSC1C4] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para PSC1C4] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para PSC1C4] 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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CB PSC1C1. De quem o(a) sr./sra. compra a água engarrafada que é consumida na sua residência? [NÃO 
ler as alternativas] [Marcar somente uma resposta. Se o(a) respondente mencionar mais de um, 
pergunte de onde compram mais frequentemente] 

(01) De uma distribuidora de água  
(02) De um caminhão que faz entrega 
(03) Em um supermercado 
(04) Em uma loja 
(77) Outra resposta  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
CB PSC1C2. Quem é a pessoa que geralmente compra a água para a sua residência? [NÃO ler as 
alternativas. Marcar somente uma resposta] 

(01) Respondente 
(02) Marido / parceiro 
(03) Esposa / parceira 
(04) Pai / sogro  
(05) Mãe / sogra 
(06) Filho 
(07) Filha 
(08) Irmão / cunhado 
(09) Irmã / cunhada 
(10) Avô 
(11) Avó 
(12) Outro parente (homem) 
(13) Outro parente (mulher) 
(14) Empregado doméstico / empregado (homem) 
(15) Empregada doméstica / empregada (mulher) 
(16) Outra pessoa (homem) 
(17) Outra pessoa (mulher) 
(18) Qualquer um que estiver lá 
(19) Ninguém, o motorista entregador deixa 
(77) Outro 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
CB PSC1C3 Por que o(a) sr./sra. consome água engarrafada em casa? [NÃO ler as alternativas. Marcar 
somente uma resposta] 

(01) Por melhor gosto 
(02) Por melhor coloração 
(03) Por melhor qualidade 
(04) Para evitar contaminação   
(05) Para evitar contaminação química (arsênio, chumbo, pesticidas, ferrugem, minerais, etc.) 
(06) Para evitar contaminação biológica (cianobactéria, coliformes, etc.) 
(07) Para sempre ter água disponível para beber 
(08) Por hábito, sempre bebemos 
(77) Outro 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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[PROGRAMMING NOTE: Ask to all] 
CB PSC1C4. Aproximadamente, quanto foi gasto em água engarrafada em sua residência no ultimo mês, 
se é que alguma água engarrafada foi consumida, mesmo que não seja o que geralmente tomam?  
Anotar [R$ Real] ______________ 
(977777) Nada foi gasto porque nenhuma água engarrafada foi consumida 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

[PROGRAMMING NOTE: Ask to those who do NOT consume bottled water (answers 01, 02, 04, 05, 
06, 07, 08, 10, 13, 14 and 77 in PSC1N). Attention, answer 01 is an EXCLUSIVE ANSWER]  
CB PSC1T1. Na sua residência, fazem algum tipo de tratamento de água para beber? [Ler as 
alternativas. Marcar todas que se apliquem] 
 
(01) Nada é feito / Se bebe como vem da torneira [Vá para PSC1T4] 
(02) Um filtro de água ou purificador é usado [Vá para PSC1T2] 
(03) A água é fervida [Vá para PSC1T2] 
(04) Cloro / hipoclorito/ água sanitária é adicionado [Vá para PSC1T2] 
(05) Iodo é adicionado [Vá para PSC1T2] 
(06) Limão, ervas, ou sabores são adicionados [Vá para PSC1T2] 
(77) Outro tratamento [Vá para PSC1T2] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para PSC2N] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para PSC2N] 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
 
CB PSC1T2. Quem é a pessoa que geralmente faz o tratamento de água na sua residência? [NÃO ler as 
alternativas. Marcar todas que se apliquem] 

(01) Respondente 
(02) Marido / parceiro 
(03) Esposa / parceira 
(04) Pai / sogro  
(05) Mãe / sogra 
(06) Filho 
(07) Filha 
(08) Irmão / cunhado 
(09) Irmã / cunhada 
(10) Avô 
(11) Avó 
(12) Outro parente (homem) 
(13) Outro parente (mulher) 
(14) Empregado doméstico / empregado (homem) 
(15) Empregada doméstica / empregada (mulher) 
(16) Outra pessoa (homem) 
(17) Outra pessoa (mulher) 
(18) Qualquer um que estiver lá 
(19) Ninguém, é feito sozinho / um sistema automático (filtro)  
(77) Outro 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
CB PSC1T3 Por que a água para beber (tomar) é tratada na sua residência?  [NÃO ler as alternativas. 
Marcar somente uma resposta] 

(01) Por melhor gosto 
(02) Por melhor coloração 
(03) Por melhor qualidade 
(04) Para evitar contaminação   
(05) Para evitar contaminação química (arsênio, chumbo, pesticidas, ferrugem, minerais, etc.) 
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(06) Para evitar contaminação biológica (cianobactéria, coliformes, etc) 
(07) Para sempre ter água disponível para beber 
(77) Outro 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
CB [PROGRAMMING NOTE: Ask only to those who do not treat the water: answer 01 on PSC1T1 
and who do not buy bottled water (an answer other than (11) on PSC1N)] 
PSC1T4 Por que nenhum tratamento é feito na água para beber (tomar)? [NÃO ler as alternativas. 
Marcar somente uma resposta] 
(01) Não é necessário / Está bem como ela é 
(02) O gosto é bom como ela é  
(03) A água da torneira tem mais minerais-nutrientes  
(04) Falta de tempo 
(05) Pela falta de recursos (cloro, iodo, etc.) 
(77) Outro 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
[PROGRAMMING NOTE: Ask to all] 
[PROGRAMMING NOTE: Do not add the response categories codes in order to simplify the reading 
process in the questions capturing data from this one.] 
CB PSC2N. Qual é a principal fonte de água usada na sua residência para outras finalidades como se 
banhar e lavar as mãos? [NÃO ler as 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 PSC2R1] 
(02) Água encanada da rede pública da torneira de fora da residência (quintal) [Vá para PSC2R1] 
(04) Torneira pública ou comunitária / tubo de água ou tanque público [Vá para PSC2F1] 
(05) Poço artesiano / cacimba/ poço de perfuração (com bomba) [Vá para PSC2F1] 
(06) Poço escavado coberto / cisterna (sem bomba) [Vá para PSC2F1] 
(07) Poço escava descoberto (sem bomba) [Vá para PSC2F1] 
(08) Manancial coberto [Vá para PSC2F1] 
(10) Captação de água da chuva [Vá para PSC12N] 
(11) Água engarrafada [Vá para PSC12N] 
(13) Caminhão pipa [Vá para PSC2C1] 
(14) Rio, arroio, canal, canais de irrigação / rego [Vá para PSC2F1] 
(77) Outro [Vá para PSC12N] 

(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para PSC12N]    
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para PSC12N] 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
CB PSC2R1. Aproximadamente, quanto o(a) sr./sra. pagou pela conta de água no último mês?  
[Atenção: se necessário, ajude o(a) respondente a calcular a quantia mensal se o pagamento for 
seminal, bi-semanal ou de outra forma] 
 
[Anotar - R$ Real] ____________ [Continue] 
(977777) Não consegue dizer, porque é paga junto com outras despesas comuns [Continue] 
(999888) Não consegue dizer, porque outra pessoa paga pelo(a) respondente [Continue] 
(999555) Respondente não paga por serviços de água porque está acertado informalmente [Vá para PSC7N] 
(999666) Outra resposta [Continue] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para PSC7N] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para PSC7N] 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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CB PSC2R2. Quem é a pessoa que geralmente paga pelos serviços de água na sua residência? [NÃO Ler 
as alternativas. Marcar todas que se apliquem] 
(01) Respondente 
(02) Marido / parceiro 
(03) Esposa / parceira 
(04) Pai / sogro  
(05) Mãe / sogra 
(06) Filho 
(07) Filha 
(08) Irmão / cunhado 
(09) Irmã / cunhada 
(10) Avô 
(11) Avó 
(12) Outro parente (homem) 
(13) Outro parente (mulher) 
(14) Empregado doméstico / empregado (homem) 
(15) Empregada doméstica / empregada (mulher) 
(16) Outra pessoa (homem) 
(17) Outra pessoa (mulher) 
(18) Qualquer um que estiver lá 
(19) Ninguém (debito automático / vem nos custos comuns)  
(99) Não paga pela água consumida  
(77) Outro 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
[PROGRAMMING NOTE: Ask only to those who responded truck/ tank (answer 13 on PSC2N]  
CB PSC2C1. Quanto gastaram em sua residência no último mês comprando água de um caminhão pipa?  
 
[Anotar - R$ Real] ____________ 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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[PROGRAMMING NOTE: Ask only to those who responded truck/ tank (answer 13 on PSC2N] 
CB PSC2C2. Quem é a pessoa que geralmente espera e/ou recebe a água que vem do caminhão pipa em 
sua residência? [NÃO ler as alternativas. Marcar todas que se apliquem] 
 
(01) Respondente 
(02) Marido / parceiro 
(03) Esposa / parceira 
(04) Pai / sogro  
(05) Mãe / sogra 
(06) Filho 
(07) Filha 
(08) Irmão / cunhado 
(09) Irmã / cunhada 
(10) Avô 
(11) Avó 
(12) Outro parente (homem) 
(13) Outro parente (mulher) 
(14) Empregado doméstico / empregado (homem) 
(15) Empregada doméstica / empregada (mulher) 
(16) Outra pessoa (homem) 
(17) Outra pessoa (mulher) 
(18) Qualquer um / Quem estiver em casa 
(19) Ninguém / O pessoal do caminhão que leva   
(77) Outro 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
[PROGRAMMING NOTE: Ask only to those who responded 04, 05, 06, 07, 08 or 14 in PSC2N] 
CB PSC2F1. A água que o(a) sr./sra. recebe dessa maneira tem uma conexão direta com sua casa ou 
quintal? [Ler as alternativas] 
 
(01) Não [Vá para PSC2F2] 
(02) Sim, só chega até o quintal [Vá para PSC9N] 
(03) Sim, chega até dentro da casa [Vá para PSC9N] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para PSC9N]           
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para PSC9N] 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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[PROGRAMMING NOTE: Ask only to those who responded 04, 05, 06, 07, 08 or 14 on PSC2N] 
CB PSC2F2. Quem é a pessoa que geralmente vai pegar (buscar) a água que é usada em sua residência? 
[NÃO Ler as alternativas. Marcar todas que se apliquem]  
 
(01) Respondente 
(02) Marido / parceiro 
(03) Esposa / parceira 
(04) Pai / sogro  
(05) Mãe / sogra 
(06) Filho 
(07) Filha 
(08) Irmão / cunhado 
(09) Irmã / cunhada 
(10) Avô 
(11) Avó 
(12) Outro parente (homem) 
(13) Outro parente (mulher) 
(14) Empregado doméstico / empregado (homem) 
(15) Empregada doméstica / empregada (mulher) 
(16) Outra pessoa (homem) 
(17) Outra pessoa (mulher) 
(18) Qualquer um / Quem estiver em casa 
(19) Ninguém  
(77) Outro 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
[PROGRAMMING NOTE: Ask only to those who responded 04, 05, 06, 07, 08 or 14 on PSC2N] 
[PROGRAMMING NOTE: The text of the question is provided by the answer to PSC2N between these 
options: 04, 05, 06, 07, 08 or 14 on PSC2N] 
CB PSC2F3. Como o(a) sr./sra. extrai/puxa a água do [Resposta indicada na pergunta PSC2N]? [NÃO 
Ler as alternativas. Marcar todas que se apliquem] 
 
(1) Com um balde 
(2) Com uma bomba manual  
(3) Com uma bomba elétrica 
(77) Outro 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
[PROGRAMMING NOTE: Ask only to those who responded 04, 05, 06, 07, 08 or 14 on PSC2N] 
[PROGRAMMING NOTE: The text of the question is provided by the answer to PSC2N between these 
options: 04, 05, 06, 07, 08 or 14 on PSC2N] 
CB PSC2F4. Que outros gastos o(a) sr./sra. tem para extrair/puxar água do [Resposta indicada na 
pergunta PSC2N]? [NÃO Ler as alternativas. Marcar todas que se apliquem] 
 
(01) Eletricidade / energia para perfuração 
(02) Pagamento da torneira pública 
(03) Pagamento ao dono do terreno onde o poço se encontra o poço 
(77) Outro 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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[PROGRAMMING NOTE: Ask only if there is an aqueduct / pipe / pipe - If the answer to question 
PSC2N was (01) or (02)] 
CB PSC7N. No último mês, quantos dias por semana o(a) sr./sra. recebeu água da rede pública? [NÃO 
Ler as alternativas]  

(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 
[PROGRAMMING NOTE: Ask only if there is an aqueduct / pipeline - If the answer to question PSC2N 
was (01) or (02)] 
CB PSC8N. No último mês, nos dias que o(a) sr./sra. recebeu água, quantas horas por dia o(a) sr./sra. 
recebeu de 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 encanamento (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 
[PROGRAMMING NOTE: The question text is fed by the PSC2N answer among all the valid answers] 

[PROGRAMMING NOTE: Ask to all] 
CB PSC9N. No ultimo mês, houve alguma vez que sua casa não teve água suficiente do/da [inserir 
resposta de PSC2N] quando o(a) sr./sra. precisou? 
(1) Sim 
(2) Não 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
[PROGRAMMING NOTE: Ask to all] 
CB PSC14. Se não há água ou o(a) sr./sra. sabe que será cortada, o que o(a) sr./sra. faz para receber 
água? [Ler as alternativas. Marcar somente uma resposta] 
(01) Nada – Sempre tem água 
(02) Tenta usar o menos possível 
(03) Coleta água de barril / tanque / caixa com antecedência 
(04) Compra água engarrafada 
(05) Paga o caminhão pipa, caminhão de água 
(06) Vai à casa do vizinho / de um parente 
(08) Faz uma reclamação / reivindicação com a empresa de água 
(77) Outro  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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CB PSC12N. Sua residência tem banheiro ou vaso sanitário? [Ler as alternativas] 
(1) Sim, de uso exclusivo da residência [Vá para PSC11N]  
(2) Sim, compartilhado com outras residências [Vá para PSC11N]  
(3) Não tem [Vá para PSC11AN] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para PSC13N] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para PSC13N] 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica  
CB PSC11N. O banheiro ou vaso sanitário utilizado na sua residência é…   
[Ler alternativas] [Explorar se necessário. Atenção, opções de (1) a (5) e (7) envolvem ligação à rede 
ou descarga externa da habitação]  
 
(01) Vaso ligado ao sistema de esgoto / saneamento [Vá para PSC15] 
(02) Vaso ligado à fossa séptica / fossa fora da casa [Vá para PSC16] 
(03) Vaso ligado à fossa / poço / silo não conectado a qualquer sistema de tratamento [Vá para PSC13N]  
(04) Vaso ligado à outro lugar [fluxo / descarga para outro local] [Vá para PSC13N] 
(05) Latrina melhorada com ventilação [Vá para PSC13N]  
(06) Latrina de fossa sem louça sanitária / poço aberto [Vá para PSC13N] 
(07) Banheiro de compostagem / banheiro seco [Vá para PSC13N] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para PSC13N]   
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para PSC13N] 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
[PROGRAMMING NOTE: Ask only if it does NOT have a bathroom, answered (3) in PSC12N] 
CB PSC11AN. O(A) sr./sra. mencionou que sua residência não tem banheiro. O que os membros da sua 
residência usam para fazer suas necessidades? [NÃO Ler as alternativas] 
(1) Usam banheiro / vaso público ou emprestado 
(2) Usam um arbusto ou campo ou jogá-lo fora 
(77) Outro  
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

[PROGRAMMING NOTE: Ask only to those who responded “sewer”, answer (01) on PSC11N] 
CB PSC15. O(A) sr./sra. sabe o destino da água do esgoto depois que vai pro sistema de saneamento? 
[NÃO Ler as alternativas] 
(1) Vai para a estação de tratamento 
(2) Vai para a corrente de água 
(3) Contamina o subsolo 
(4) Vaza pelos canos 
(5) Contamina a água   
(7) Outra resposta 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

[PROGRAMMING NOTE: Ask only to those who responded “septic tank”, answer (02) on PSC11N] 
CB PSC16. Alguma vez a fossa séptica da sua residência foi esvaziada / drenada? 
[Ler as alternativas] 
(1) Não, nunca 
(2) Sim, uma vez 
(3) Sim, mais de uma vez 
(77) Outra resposta 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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CB PSC13N. Por favor, o(a) sr./sra. poderia me dizer como o lixo da sua 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)]  
 
(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 comunitárias do bairro / da comunidade 
(04) Levado para o despejo / aterro / lixão municipal 
(05) Enterrado 
(07) Queimado 
(11) Levado ao centro de reciclagem 
(12) Coletado em casa para reciclagem (municipal / formal) 
(13) Coletado em casa para reciclagem (informal / catadores / coletores ambulantes)  
(77) Outra resposta 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

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

T 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 

 

T PLATFORM. Por favor, indique a plataforma usada para essa entrevista. 
(1) Face-a-face  
(2) Telefone  
(3) Internet  

T TI. Duração da entrevista [minutos] _____________ 

T SEXI.  Anote seu gênero: (1) Homem      (2) Mulher 
  
 

As informações acima, por serem verdadeiras, seguem assinadas abaixo por mim.  
Assinatura do entrevistador(a) __________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 


