
 

 1    

 
FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO                                                                                Quests T, A, B  
 

Proj. 31/ julho 2012  – CLASSES EMERGENTES NA CULTURA POLÍTICA NACIONAL 
 

Data:  ______ /______ / 2012 DIA DA ENTREVISTA 
 1.  Dom.     2.  2ªf       3.  3ªf       4.  4ªf 
 5.  5ªf           6.  6af        7.  Sáb. 

N.º processamento |___|___|___|___|
  

Hora início:                      Fim:       Nº Qst (por entrevistadora)  |____|____|   

Duração entrevista.: _________min Entrevistadora:        N.º entrevistadora  |____|____|____| 
  

Checador/a: Codificador/a: Crítica:   
 Coordenação responsável:   Estado local da pesquisa:  _______ |____|____| 

 
  Cidade: _____________________________  Distrito/ bairro/ vila: __________________________  
 
  Nº setor Censitário =>                                                      

     Nº cidade |____|____|____| 
    Nº ponto |____|____|____| 

NATUREZA:      1. Capital           2. RM              3. Interior                             ÁREA:       1. Urbana           2. Rural   
 

Bom dia/ boa tarde. Meu nome é..., trabalho para..., estamos fazendo uma pesquisa para conhecer a opinião         
dos brasileiros e brasileiras sobre alguns assuntos importantes. Você poderia me dar uma entrevista?                            

(se o/a entrevistado/a perguntar, seja sincero/a, diga que leva cerca de 40 min.) 
 
P.Filtro  -  Você mora aqui nesta casa?  – Caso NÃO, não faça a entrevista. Se SIM, prossiga 
 
  V1. SEXO     
    1 masc      
    2  fem   

 V2. Qual é a sua idade? 1   16  a  19  anos 3    30 a 39 anos 5    50 a 59 anos 7    70 ou mais 
        (anote)  2   20  a  29 anos 4    40 a 49 anos 6    60 a 69 anos  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO (leitura integral obrigatória – leia devagar) 

 Antes de começar, gostaria de informar três coisas:  
   - primeiro, que as suas respostas não vão ser identificadas, elas serão somadas com as das pessoas que  
  estamos entrevistando em todo o Brasil;  
- segundo, sempre que não souber uma resposta ou preferir não responder alguma pergunta, não tem problema,  
  é só falar que não sabe ou que não quer responder e nós passamos para a pergunta seguinte;   - e terceiro, que nenhuma pergunta tem resposta certa ou errada, o que vale é a sua opinião, o que você  
  pensa sobre cada coisa que eu perguntar. O mais importante, então, é que você seja sincero/a.  
  Você aceita participar desta pesquisa? 
 
P1. Primeiro gostaria de saber como você se sente como brasileiro/a: você diria que sente orgulho ou vergonha        de ser brasileiro/a? (pausa) Muito ou um pouco? 
 

1. muito orgulho                    2. um pouco de orgulho             3. muita vergonha              4. um pouco de vergonha  
5. em parte orgulho, em parte vergonha (esp.)              6. nem orgulho, nem vergonha (esp.)               7. não sabe    

 
P2. Vamos falar um pouco sobre política. Você diria que o que acontece na política influi ou não na sua vida?  
      (se sim) Influi muito ou um pouco? 
 

        1.  Influi muito                    2.  Influi um pouco                    3.  Não influi                4.  Não sabe 
 
P3. E você, influi ou não na política? (se sim)  Muito ou um pouco?  
         1.  Influi muito                    2.  Influi um pouco                    3.  Não influi                4.  Não sabe  
 
P4a. (se influi muito) De que forma você influi na política? (explore) De quais outras formas você influi na política? 
 
|____|____|____|____________________________________________________________________________________________ 
 
|____|____|____|____________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|____________________________________________________________________________________________ 
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P4b.  (se influi um pouco ou não influi na política) Na sua opinião o que precisaria mudar para que você pudesse ter  
         (mais) influência na política? 
 
|____|____|____|____________________________________________________________________________________________ 
 
|____|____|____|____________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|____________________________________________________________________________________________ 
 
|____|____|____|_______________________________________________________________________________   99 Não sabe  
P5a. Na sua opinião, qual destas formas de atuação (mostre CARTAO 5) pode ajudar mais a mudar ou a  
        melhorar as coisas no Brasil? (pausa)     P5b. E em 2º lugar? (RUs – anote no quadro abaixo, uma por coluna) 
 

 P5c. E qual dessas cinco formas de atuação (continue mostrando CARTAO 5) que te atrai mais, ou seja,            qual que você faria (ou já faz) se pudesse escolher? (anote uma alternativa na última coluna do quadro abaixo)  
         

FORMAS DE ATUAÇÃO a. 
1a lugar 

b 
2a lugar 

P5c. 
mais atrai 

             A atuação em associações ou coletivos que se organizam por alguma causa 1 1 1 
A militância em partidos políticos 2 2 2 

 A atuação pela Internet, opinando sobre assuntos importantes                    
ou cobrando os políticos e governantes  3 3 3 

A atuação em conselhos, conferências, audiências públicas ou outros canais de 
participação desse tipo  4 4 4 

A participação em mobilizações de rua e outras ações diretas 5 5 5 
Outras respostas (espontânea – anote):   
 

6 6 6 
Nenhuma  7 – PPP.6   7 
Não sabe  8 – PPP.6 8 8 

 
P6. (se nenhuma ou não sabe na P5a. - código 7 ou 8 na 1ª coluna do quadro acima) Na sua opinião, o que as  
       pessoas deveriam fazer para ajudar a mudar as coisas para melhor no Brasil? 
 
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|______________________________________________________________________________   99. não sabe 
 
 P7. Vou falar de alguns tipos de associações, entidades, grupos e movimentos, e gostaria que você me  
       dissesse se você já participou de algum, mesmo que informalmente, ou se gostaria ou não de participar.  
       [cite a primeira entidade, conforme RODÍZIO, mostre CARTÃO 7 e pergunte]:  
          ..., você participa atualmente, já participou antes mas não participa mais, nunca participou mas gostaria,    
              ou nunca participou nem gostaria de participar?  
   

ASSOCIAÇÕES, ENTIDADES, MOVIMENTOS OU GRUPOS 
 

observe RODÍZIO – leia cada item, começando pelo item assinalado (A, F ou K), 
deixando os itens o e p sempre para o final PA
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A. Associação comunitária, de moradores ou sociedade de amigos do bairro 1 2 3 4 
b. Associação profissional ou sindicato de trabalhadores 1 2 3 4 

c. Associação estudantil, grêmio, centro acadêmico ou união de estudantes 1 2 3 4 
d. Associação de defesa do consumidor 1 2 3 4 

e. Clube, associação esportiva, recreativa ou de lazer 1 2 3 4 
     

F. Grupo de defesa do meio ambiente ou ecológico 1 2 3 4 
g. Grupo religioso que se reúne para ações assistenciais ou políticas 1 2 3 4 
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      h. Grupo ou associação de trabalho voluntário não religioso. (se sim) Para qual    
          atividade? (se mais de um, anote sobre atual ou último): 

 
1 2 3 4 

i. Grupo artístico ou cultural (música, hip hop, grafite/pichação,                                            
bandas, teatro, dança, literatura, fotografia, vídeo, cinema etc.) 1 2 3 4 

j. Entidade ou grupo de mídias livres ou alternativas                                                         (rádios, murais, revistas, jornais locais, blogs etc.). 1 2 3 4 
     

K. Alguma cooperativa (de crédito, produção, serviço, consumo etc.) 1 2 3 4 
     l. Conselho ou movimento ligado a saúde, moradia, educação ou transportes.    
     (se sim) Qual tema? (se mais de um, anote atual ou último): 
 

1 2 3 4 
    m. Entidade ou movimento em defesa de grupos discriminados – mulheres,          negros, indígenas, LGBT, crianças e adolescentes, pessoas com necessidades   
        especiais, idosos ou outro. (se sim) De qual? (se mais de um, anote atual ou último):  

1 2 3 4 

     n. Partido político. De qual? (se mais de um, anote atual ou último): 
 1 2 3 4 
                   o. Entidade, grupo ou movimento por alguma outra causa. Por qual causa?              (se mais de um, anote atual ou último): 
 

1 2 3 4 
              p. Algum outro grupo com o qual você se identifica. (Ex.: skinheads, punks,   
   torcida organizada etc.). Qual? (se mais de um, anote atual ou último): 
 

1 2 3 4 
 
P8. Vou falar algumas atividades ligadas à política e gostaria que você me dissesse quais você costuma fazer.  
        Com que freqüência você... (leia uma frase de cada vez, aplicando o RODÍZIO) ... :  
        sempre, de vez em quando ou nunca? 
 ATIVIDADES – Aplique o RODÍZIO – leia cada item, começando pelo item 

assinalado (A, D ou G), deixando sempre o item k para o final SEMPRE DVQ NUNCA 
A. lê ou assiste noticiário sobre política 1 2 3 

b. conversa com outras pessoas sobre política 1 2 3 
c. faz pedidos para políticos ou funcionários públicos 1 2 3 

D. participa de associações ou grupo comunitário para tentar resolver  
    problemas do seu bairro ou cidade        1     2         3 

e. participa de reuniões de algum movimento ou causa social 1 2 3 
f. quando tem eleição, tenta convencer outras pessoas a votar                                        

nos candidatos que você acha bons 1 2 3 
G. quando tem eleição, faz trabalho voluntário para um candidato ou partido 1 2 3 

h. assina manifestos de protesto ou de reivindicações 1 2 3 
     i. participa de manifestações a favor ou contra o governo ou por alguma causa  1 2 3 

j. participa de reuniões de partidos políticos 1 2 3 
    

          k. participa de alguma outra atividade política? (se sim) Quais? (anote):  
 

1 2 3 
 
P9A. Quando o assunto é política, muita gente fala em atitudes ou idéias de esquerda e de direita.  
         Você se considera: (leia de 1 a 3, até a interrogação)  
       1. de direita 2. de centro   ou 3. de esquerda ?                 4. não sabe 
       5. Outras respostas (anote)_____________________________________________________________________________ 
 P10A. Neste desenho tem várias posições (Mostre CARTÃO 10A): do 1, que representa a extrema-esquerda,              
        ao 7, que é a extrema-direita. Onde você se colocaria, considerando as suas próprias idéias?   
        (se precisar) Qual destes quadradinhos corresponde melhor à posição política onde você acha que está? 
  E S Q U E R D A                  D I R E I T A não 

sabe Outras respostas (anote): 
10A. 
entrevistado/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
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P9B. Quando o assunto é política, muita gente fala em atitudes ou idéias de esquerda e de direita.  
         Você se considera de direita ou de esquerda? 
       1. de direita  3. de esquerda   3. de centro (espontânea)              4. não sabe 
       5. Outras respostas (anote)_____________________________________________________________________________ 
 P10B. Neste desenho tem várias posições (Mostre CARTÃO 10B): do 1, que representa a extrema-direita, ao 7,  
          que é a extrema- esquerda. Onde você se colocaria, considerando as suas próprias idéias?   
        (se precisar) Qual destes quadradinhos corresponde melhor à posição política onde você acha que está? 
 P10c. E falando agora dos partidos, em qual desses pontos você colocaria as posições políticas do PT?     
P10d. E qual desses pontos representa melhor as posições políticas do atual DEM, antes PFL? 
P10e. E onde você colocaria o PSDB? 
P10f. E o PSOL, da ex-senadora Heloisa Helena? 
P10g. E o PSD, do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab?  

     D I R E I T A                 E S Q U E R D A não sabe Outras respostas (anote): 
10B. 
entrevistado/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
10c. PT 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
10d. DEM/PFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
10e. PSDB 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
10f. PSOL 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
10g. PSD 1 2 3 4 5 6 7 8 9   

 
P11. Pelo que você sabe ou ouviu falar, o que é ser de esquerda e ser de direita na política?  
    (pausa) Quais são as diferenças que existem entre a esquerda e a direita na política?      (explore) O que identificam quem é politicamente de esquerda e quem é de direita?  
                                                       a. ESQUERDA: 
 
|____|____|____|____________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|____________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|____________________________________________________________________________________________ 
 
|____|____|____|_______________________________________________________________________________   99 Não sabe 
                                                       b. DIREITA: 
 
|____|____|____|____________________________________________________________________________________________ 
 
|____|____|____|____________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|____________________________________________________________________________________________ 
 
|____|____|____|_______________________________________________________________________________   99 Não sabe 
 P12.  Vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse se concorda ou se discorda de cada uma delas:  
         (tanto se concorda como se discorda, pergunte) Totalmente ou em parte? 
 

              FRASES – observe RODÍZIO – leia cada item, 
começando pelo item assinalado (A, D, G ou J) CONCORDA 

total/e.  em parte 
 DISCORDA  

total/e.    em parte 
Não conc. 
nem disc. 
(espont.) 

NÃO 
SABE 

A. para se manter a ordem, as leis devem ser obedecidas   
    sempre, mesmo se forem injustas 1 2 3 4 5 6 

b. política é uma coisa que deve ser feita só por 
profissionais, como os deputados e senadores 1 2 3 4 5 6 

c. é justo que as pessoas mais inteligentes ganhem  
bem mais que as pessoas menos inteligentes  1 2 3 4 5 6 

D. o governo só deveria cuidar de serviços essenciais, 
quanto menos governo melhor 1 2 3 4 5 6 
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e. por mais que estude ou trabalhe, quem nasce pobre nunca vai se dar bem 1 2 3 4 5 6 
f. tudo o que a sociedade produz deveria ser distribuído entre todos com a maior igualdade possível 1 2 3 4 5 6 

G. não adianta querer se juntar aos outros, para se dar bem 
é melhor caminhar sozinho 1 2 3 4 5 6 
h. as coisas no Brasil só vão mudar com uma revolução 

ou pela força 1 2 3 4 5 6 
i. por mais que se queira mudar as coisas, sempre vão 

existir ricos e pobres 1 2 3 4 5 6 
J. As empresas privadas são indispensáveis para o 

desenvolvimento do país 1 2 3 4 5 6 
k. A livre concorrência é o principal fator para o 

crescimento econômico  1 2 3 4 5 6 
l. A privatização de empresas estatais trouxe mais problemas que benefícios para o país 1 2 3 4 5 6 

 P13. Na sua opinião, qual destas políticas (mostre CARTÃO 13) é a mais importante, que o governo deveria  
        garantir em primeiro lugar? (pausa) E em 2º lugar? (pausa) E em 3º lugar? 
 

 1a LUGAR 
(única) 

2a LUGAR 
(única) 

3º LUGAR 
(única) 

a. Proteção à propriedade privada 1 1 1 
b. Segurança contra o crime 2 2 2 
c. Proteção do meio ambiente 3 3 3 
d. Educação pública de qualidade 4 4 4 
e. Saúde pública de qualidade 5 5 5 
f. Esgoto e água tratada para todos  6 6 6 
g.  Renda mínima para os mais pobres 7 7 7 
h. Aposentadoria  8 8 8 
i. Seguro desemprego 9 9 9 
j. Trabalho para todos 10 10 10 
k. Moradia digna para todos 11 11 11 
       Outras (anote): 12 12 12 

Não sabe  13 13 13 
Nenhuma 14 14 14 

 
P14. Pensando no combate às injustiças sociais, qual destas três frases (mostre CARTÃO 14) se aproxima mais         do que você pensa sobre o socialismo: (ESTIMULADA – leia até item 3, enumerando as alternativas): 
 1. Um, o socialismo nunca foi uma boa solução para combater as injustiças sociais; 

2. Dois, o socialismo já foi uma boa solução, mas não tem mais futuro; 
3. Três, o socialismo continua sendo uma alternativa para combater as injustiças sociais. 

      4. Outras respostas (anote):_______________________________________________________________  5. Não sabe 
 
P15. Você diria que a distribuição de renda e riqueza no Brasil hoje é: (leia de 1 a 3, até a interrogação) 
       1. muito injusta  2.  em parte injusta, em parte justa ou      3. bastante justa?               
      4. Outras respostas (anote):_______________________________________________________________  5. Não sabe 
  P16. Falando agora de tipos de governo, gostaria que você dissesse qual destas três frases (mostre CARTÃO 16)  
       se aproxima mais do que você pensa: (ESTIMULADA – leia até item 3, enumerando as alternativas)  
 1. Um, a democracia é sempre melhor do que qualquer outra forma de governo; 

2. Dois, em certas situações, é melhor uma ditadura do que um regime democrático; 
3. Três, tanto faz se o governo é uma democracia ou uma ditadura.  
      4. Outras respostas (anote):_______________________________________________________________  5. Não sabe 
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P17.  Sobre a atuação do governo, você é a favor ou contra que ele possa...? (pausa) Totalmente ou em parte? 
 

SIGA O RODÍZIO A FAVOR 
total/e.    em parte 

CONTRA  
total/e.    em parte 

Não a favor. nem contra/ 
depende (esp.) Ñ SABE 

a. proibir greves 1 2 3 4 5 6 
b. intervir nos sindicatos 1 2 3 4 5 6 
c. proibir a existência de algum partido 1 2 3 4 5 6 
d. censurar jornais, TVs e rádio 1 2 3 4 5 6 
e. fechar o Congresso Nacional 1 2 3 4 5 6 

 
P18. Na sua opinião o que seria melhor para resolver os problemas do Brasil: (leia até item 2) 
        1. a atuação de um líder forte que coloque as coisas no lugar ou  
       2. a participação da população nas decisões importantes do governo? 
       3. Outras respostas (anote):______________________________________________________________  4. Não sabe 
 
P19. De um modo geral, você confia totalmente, confia até certo ponto ou não confia:  
       (leia um item de cada vez, começando de acordo com o rodízio - mostre CARTÃO 19)  

                       INSTITUIÇOES   – observe RODÍZIO –  leia cada item, começando pelo item assinalado (A, E, I ou M) total- mente certo ponto não confia Não sabe/ não resp. 
A. no governo federal  1 2 3 4 

b. nos deputados e senadores do Congresso Nacional  1 2 3 4 
c. nos juízes e tribunais de justiça 1 2 3 4 

d. na TV, rádio e imprensa  1 2 3 4 
E. nas Forças Armadas – Exército, Marinha e Aeronáutica  1 2 3 4 

f. na polícia civil 1 2 3 4 
g. na polícia militar 1 2 3 4 

h. no movimento sindical 1 2 3 4 
I. nos partidos políticos  1 2 3 4 

j. nos empresários 1 2 3 4 
k. nos vereadores da sua cidade 1 2 3 4 

l. na sua família 1 2 3 4 
M. nas igrejas e padres católicos 1 2 3 4 

m. nas igrejas e pastores evangélicos 1 2 3 4 
n. nos movimentos populares 1 2 3 4 

o. nos movimentos de sem-terras 1 2 3 4 
 
P20. De um modo geral, como você costuma se informar sobre política? (ESPONTÂNEA, não leia as alternativas) 
    (Múltipla - EXPLORE) Por onde mais ou de que jeito você se informa, por exemplo, quando tem eleições? P20b. E desses meios que você costuma usar para se informar sobre a política, qual é o principal? 
                                                                  20a. MEIOS 

1. notícias na TV aberta. Qual?  1 Globo   2 outras: 6. Internet (portais/ blogs/ twiter etc.) 
2. notícias na TV a cabo 7. Propaganda do horário político eleitoral gratuito 
3. notícias nas rádios 8. Em conversas com familiares/ amigos/ colegas 
4. Jornal impresso. 9. Na igreja, missa ou culto/ pelo padre ou pastor 
5. Revista semanal. Qual? (anote): 
 

10. Outros (descreva): 
 

11. Não costuma se informar sobre política 20b. PRINCIPAL:     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
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P21. Pensando na atuação da Justiça no Brasil, você diria que, de um modo geral, os juízes, promotores e  
       tribunais de Justiça têm tido um desempenho ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?  
 (se regular pergunte): Regular mais para bom ou regular mais para ruim? 
 1. Ótimo         3. Regular para bom 5. Regular para ruim 7. Péssimo 
2. Bom 4. Regular-regular/ não sabe se mais para bom ou ruim 6. Ruim            8. Não sabe 

 
22. Na sua opinião, quais são os principais problemas da Justiça no Brasil?  
      (espontânea - EXPLORE) O que mais deveria melhorar no trabalho ou no atendimento da Justiça? 
 
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|______________________________________________________________________________   99. não sabe  
P23. Pensando na atuação do Congresso Nacional, na sua opinião, os atuais senadores e deputados federais  
        estão tendo um desempenho ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? 
 (se regular pergunte): Regular mais para bom ou regular mais para ruim? 
 1. Ótimo         3. Regular para bom 5. Regular para ruim 7. Péssimo 
2. Bom 4. Regular-regular/ não sabe se mais para bom ou ruim 6. Ruim            8. Não sabe 

 
P24. Na sua opinião, qual são os principais problemas do Congresso Nacional no Brasil?  
       (espontânea - EXPLORE) O que mais deveria mudar para melhorar o Congresso Nacional? 
 
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|______________________________________________________________________________   99. não sabe 
 
P25. Falando agora do governo federal, a presidenta Dilma completou 1 ano e 7 meses de mandato.  
        Na sua opinião, o governo Dilma está sendo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?  
 (se regular pergunte): Regular mais para bom ou regular mais para ruim? 
 1. Ótimo         3. Regular para bom 5. Regular para ruim 7. Péssimo 
2. Bom 4. Regular-regular/ não sabe se mais para bom ou ruim 6. Ruim            8. Não sabe 

 P26. Por que? (após pausa, EXPLORE) Por quais motivos você acha que o governo da Dilma está sendo...  
        (cite resposta da P25)... ? 
 
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|______________________________________________________________________________   99. não sabe 
 
P27. Qual destas frases (mostre CARTÃO 27) representa melhor o seu caso em relação ao governo Dilma:  
         (ESTIMULADA – leia até item 4, enumerando as alternativas): 
 1. Um, você votou na Dilma e está gostando do que ela vem fazendo; 

2. Dois, você votou nela mas está arrependido/a; 
3. Três, você não votou na Dilma, mas está gostando do seu governo; 
4. Quatro, você não votou nela e não gosta do seu governo. 

       5. Outras respostas (anote):_____________________________________________________________________ 
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P28. Na sua opinião, Dilma vem fazendo um governo melhor, igual ou pior do que fez Lula?  
        (se ‘melhor’ ou ‘pior’, após PAUSA, pergunte) Muito ou um pouco? 
     1.  está muito melhor    2.  está um pouco melhor 3. está muito pior 4. está um pouco pior                  5. não teve mudanças            6. Não sabe     7. Outras respostas (anote):_________________________________ 
 
P29. Desde o fim dos governos militares, em 1985, já aconteceram várias eleições presidenciais.  
    (Veja a IDADE do/a entrevistado/a e aplique a partir da pergunta correspondente. Anote respostas no quadro abaixo) 
 a. [38 anos ou mais] Em quem você votou no 1º turno na eleição de 1989: em Fernando Collor, Lula,           

Leonel Brizola, Mario Covas, Paulo Maluf ou em outro? 
 b. [38 anos ou mais] E em quem você votou no 2º turno na eleição de 1989: no Collor ou no Lula? 

 c. [33 anos ou mais] Em quem você votou para presidente na eleição de 1994: em Fernando Henrique, Lula,  
Leonel Brizola, Orestes Quércia, Enéas ou em outro? 

 d. [29 anos ou mais] Em quem você votou para presidente na eleição de 1998: em Fernando Henrique, Lula, 
Ciro Gomes ou em outro? 

 e. [25 anos ou mais] Em quem você votou no 1º turno na eleição de 2002: em José Serra, Lula, Ciro Gomes, 
Garotinho ou em outro? 

 f. [25 anos ou mais] E em quem você votou no 2º turno na eleição de 2002: no Serra ou no Lula? 
 g. [21 anos ou mais] Em quem você votou no 1º turno na eleição de 2006: em Geraldo Alckmin, Lula,   Heloisa Helena ou em outro?  
 h. [21 anos ou mais] E em quem você votou no 2º turno na eleição de 2006: no Alckmin ou no Lula? 
 i. [17 anos ou mais] Em quem você votou no 1º turno na eleição de 2010: em José Serra, Dilma Rousseff,     

Marina Silva ou em outro? 
 j. [17 anos ou mais] E em quem você votou no 2º turno na eleição de 2010: no Serra ou na Dilma? 

 

IDA
DE

 
= 

ou
 >

 
qu

e...
 ELEIÇÃO PRINCIPAIS CANDIDATOS Outro Branco/  

Nulo 
Não lembra 

 se votou ou em quem votou 
Tinha título 
e não votou 

Não tinha 
Não tem título 

Recusa/ Não 
respondeu 

38 a. 1º turno  
   de 1989 

F. Collor 
      1 

 Lula 
    2 

L. Brizola 
3 

M. Covas 
4 

P. Maluf 
5 6 7 8  9 10 11 

38 b. 2º turno  
   de 1989 

F. Collor 
      1 

 Lula 
    2   

 7 8  9 10 11 
33 c. eleição  

   de 1994 
    FHC 
      1 

 Lula 
    2 

L. Brizola 
3 

O. Quércia 
4 

Enéas 
5 6 7 8  9 10 11 

29 d. eleição  
   de 1998 

    FHC 
      1 

 Lula 
    2 

Ciro G. 
3 6 7 8  9 10 11 

25 e. 1º turno     de 2002    Serra       1  Lula     2 Ciro G. 3 Garotinho 4 6 7 8  9 10 11 
25 f. 2º turno  

   de 2002 
   Serra 
      1 

 Lula 
    2   

 7 8  9 10 11 
21 g. 1º turno  

   de 2006 
 Alckmin 
      1 

 Lula 
    2 

Heloisa H. 
3 6 7 8  9 10 11 

21 h. 2º turno  
de 2006, 

 Alckmin 
      1 

 Lula 
    2   

 7 8  9 10 11 
17 i)  1º turno 

de 2010 
   Serra 
      1 

 Dilma 
    2 

Marina S. 
3 6 7 8  9 10 11 

17 j)  2º turno 
de 2010 

   Serra 
      1 

 Dilma 
    2   

 7 8  9 10 11 
 P30. Você é a favor ou contra ...(cite cada item do quadro abaixo) ...? (se a favor ou contra) Totalmente ou em parte? 

 

FRASES – observe RODÍZIO – 
leia cada item, começando pelo item assinalado (A, C e E) 

A FAVOR Nem a favor 
nem contra 

CONTRA Não 
sabe Total mente Em parte Total- mente Em  Parte   

A. que casais de gays e de lésbicas possam adotar crianças? 1 2 3 4 5 6 
b. a prisão das mulheres que fazem aborto? 1 2 3 4 5 6 

C. a reserva de cotas para negros e indígenas nas Universidades? 1 2 3 4 5 6 
d. a prisão das pessoas que usam maconha? 1 2 3 4 5 6 

E. o respeito aos direitos humanos dos presos e criminosos? 1 2 3 4 5 6 
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f. o uso de crucifixos e outros símbolos religiosos                         

em paredes de órgãos públicos 1 2 3 4 5 6 
g. a Comissão da Verdade, que quer esclarecer as mortes e  

     desaparecimentos do período da ditadura militar  1 2 3 4 5 6 
 
P31. Em relação à Comissão da Verdade, instalada em maio passado pelo governo Dilma, você diria que:         (leia até a interrogação) 
             1. sabe bem o que é      2. já ouviu falar, mas não sabe bem o que faz    ou    3. nunca tinha ouvido falar?  
P32. É comum que existam grupos de pessoas com ideias diferentes da maioria da população. Na sua opinião,  
        essas pessoas que pensam diferente dos outros: (mostre CARTÃO 32 e leia até item 3, enumerando as alternativas): 
     1. Um, devem obedecer a vontade da maioria, deixando de lado as suas ideias; 
    2. Dois, podem ter suas idéias, desde que não tentem convencer os demais ou 
    3. Três, podem ter suas idéias e tentar convencer os outros? 
     4. Outras respostas (anote):_______________________________________________________________  5. Não sabe 
 
P33. Na sua opinião, os grupos e pessoas ...(cite cada item do quadro abaixo) ...:           (em seguida, mostrando CARTÃO 33, leia as alternativas enumerando-as. Anote no QUADRO abaixo) 
         ... um, deveriam obedecer a maioria, deixando de lado as suas ideias;  
         dois, podem ter suas idéias mas não deveriam tentar convencer os outros, ou  
         três, podem ter suas idéias e tentar convencer a outros? 
 

FRASES – observe RODÍZIO – 
leia cada item, começando pelo item assinalado (A, C e E) 

obe 
decer 

maioria 
Não 

tentar 
convencer 

podem 
tentar 

convencer 
Não 
Sabe 

A. que não acreditam que Deus existe... 1 2 3 4 
b. que defendem que casais de gays e de lésbicas possam adotar crianças... 1 2 3 4 

C. que são contra a prisão das mulheres que fazem aborto... 1 2 3 4 
d. que apóiam a reserva de cotas para negros e indígenas nas Universidades... 1 2 3 4 
E. que são contra a prisão das pessoas que usam maconha... 1 2 3 4 

f. que defendem os direitos humanos dos presos e criminosos... 1 2 3 4 
g. que são contra o uso de crucifixos em paredes de órgãos públicos... 1 2 3 4 

 
P34. Na sua  opinião, é bom ou é ruim para a democracia que as Igrejas interfiram nas leis sobre o aborto? 
 

     1. é bom             2. É ruim             3. em parte bom, parte ruim             4. não sabe  
P35.  Atualmente, quando uma pessoa menor de 18 anos comete um crime ela não recebe a mesma punição que  
       uma pessoa com 18 anos ou mais. Na sua opinião, a idade mínima para que um jovem receba a mesma pena  
       que um adulto: (leia até a interrogação) 
    1. deve ficar como é hoje, aos 18 anos         2. deve diminuir       ou    3. deve aumentar?            4. Não sabe 
  (se disse que deve diminuir ou aumentar, pergunte:) 35b  Para quantos anos?  _________ anos (anote) 
 P36. Na sua opinião, qual destes tipos de violência (CARTÃO 36) deveria ser combatido em primeiro lugar?  
       (pausa) E em 2º lugar? (pausa) E em 3º lugar? (Caso fale todas, peça para que diga as 3 principais) 
 

 1º lugar 2º lugar 3º lugar 
Violência policial  1 1 1 

Violência doméstica contra idosos 2 2 2 
Discriminação de pessoas com deficiência  3 3 3 

Violência contra mulheres 4 4 4 
Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes 5 5 5 

Trabalho escravo  6 6 6 
Discriminação contra lésbicas, gays, travestis e transexuais 7 7 7 

Trabalho infantil  8 8 8 
Discriminação racial de negros e indígenas  9 9 9 
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Tortura nas delegacias e presídios 10 10 10 

Nenhuma (espontânea) 11 11 11 
Não sabe 12 12 12 

 
 P37. Você conhece pessoalmente algum caso de alguém que sofreu algum tipo de tortura?  
         (Se sim) Quantos casos de pessoas diferentes você conhece? 
     1. Não conhece – PPP.40                            2. Sim, conhece________caso(s) de pessoas que sofreram tortura 
 

P38. [se mais de um caso, pedir para responder P38 e P39 falando da pessoa mais próxima, do caso mais grave e mais recente]  
        Qual é a sua relação com essa pessoa? O que essa pessoa é (ou era) sua? 
       1. é o/a próprio/a entrevistado/a           2. familiar/ parente: _________________ (anote o parentesco) 
      3. amiga/ conhecida                              4. outras respostas (anote):_________________________________ 
 
P39. Qual foi o motivo da tortura? Por favor, descreva o que foi que aconteceu:   
 

 a. O motivo:  

 b. O que aconteceu: 
   

 

 c. Quem foi o(s) agressor(es):  

 
d. Onde:  

 
 

                   e. Faz____ dia(s)  OU  _____ mês(es)   OU  ____ ano(s)   
INSTRUÇÃO: garanta que o relato tenha as cinco informações: o motivo, o que aconteceu, quem torturou, onde e há quanto tempo              
 P40. Hoje existem cerca de 30 partidos políticos no Brasil. Na sua opinião:  
       (estimulada e única – mostre CARTÃO 40 e leia devagar as alternativas de 1 a 4, enumerando-as) 
 

1. um, é bom para o Brasil ter muitos partidos como tem hoje,    2. dois, seria melhor ter menos partidos   
     3. três, seria melhor se só tivesse um único partido,       ou      4. quatro, seria melhor se não existissem partidos? 
 
 5. Outras respostas (anote): ________________________________________________________________   6. Não sabe 
 P41. Qual é o partido político que você prefere? Por qual você tem mais simpatia?  
        (resposta ESPONTÂNEA e única – se citar  mais de um, pergunte: De qual desses você gosta mais?) 
  

P
M
D
B 

P
T 

P
S
D
B 

D
E
M 

- P
F 
L 

P
P
S 

P
D
T 

P
T
B 

P
R 
- 
P
L 

P
S
O
L 

P
S
B 

P
V 

P
S
D 

     
Outros 
(anote): 

Nomes/ 
referências 

(anote): gosta de todos/ 
votaria em qq 

um/ não rejeita 
nenhum 

Nenhum
/ rejeita 
todos 

Não  
sabe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

P42.(Códigos 1 a 15) Por que você prefere ou tem simpatia pelo ...(repita resposta da P.41) ...?  
         (Cód. 16 ou 17): O que faz você... [se 16] não gostar de nenhum? ... [se 17] ficar na dúvida de qual gosta?          (Explore) Por quais outros motivos você ... (repita resposta da P.41) ...? 
 
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|______________________________________________________________________________   99. não sabe 
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P43a. (Se TEM preferência, cód. 1 a 14) Desde quando você gosta ou tem preferência pelo... (partido citado na P.41):  
         desde que ele surgiu, desde que você acompanha a política ou você passou a preferir esse partido depois?  
         (anote alternativa abaixo, necessariamente o ANO e, se for o caso, um ACONTECIMENTO) 
      1. sempre gostou, desde que esse partido surgiu........ 43b. Em que ano? (anote):______________  9. não lembra 
     2. sempre gostou, desde que acompanha política....... 43b. Em que ano? (anote):______________  9. não lembra                
           3. passou a gostar desse partido depois...................... 43b. Em que ano? (anote):______________  9. não lembra 
 
     43c. (se depois) O que aconteceu que fez você gostar do ... (cite resposta da P.41) ...? 
 
     |____|____|  anote o acontecimento: _______________________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________________________________________________ 
 P44. (se hoje NÃO TEM partido de preferência - cód 15 a 17 na P41) Você já teve preferência por algum partido antes?  
                                                                                        (se sim) Por qual partido?  
 

P
M
D
B 

P
T 

P
S
D
B 

DE
M 

- P
F L 

P
P
S 

P
D
T 

P
T
B 

P
R 
- 
PL 

P
S
O
L 

P
S
B 

P
V 

PS
D 

  Outros (anote): Nomes/ referências 
(anote): 

Nunca 
teve/ sempre 

rejeitou 
todos 

Não 
sabe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 
 

P45. (se já teve preferência antes – cód 1 a 14 na P.44) Por que você deixou de gostar desse partido? 
 
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|______________________________________________________________________________   99. não sabe 
 
P46a. Quais são os partidos políticos de que você não gosta hoje? (espontânea e múltipla - Anote no quadro abaixo) P46b. E qual é o partido em que você não votaria nos candidatos dele de jeito nenhum? (espontânea e única) 
 

 
P
M
DB 

P
T 

P
S
DB 

D
E
M 

- PF 
L 

P
P
S 

P
D
T 

P
T
B 

P
R 
- 
P
L 

P
S
OL 

P
S
B 

P
V 

P
S
D 

Outros 
(anote) 

Nomes/ referências 
(anote) 

gosta de 
todos/ 
votaria em qq 

um/ não rejeita 
nenhum 

Não 
sabe 

46a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 
46b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 

 
P47. Agora gostaria que você me dissesse qual destes partidos (mostre CARTÃO 47) está mais perto                        
        de cada coisa que vou falar. Na sua opinião, qual desses partidos:   
 

FRASES – observe RODÍZIO – 
leia cada item, começando                         

pelo item assinalado (A, C, E e G) 

P
M
D
B 

P
T 

P
S
D
B 

D
EM 

P
SD 

P
D T 

P
P 

P
S
O
L 

P
SB 

 
Outros 

partidos, 
nomes e 

referências 
(anote): 

T
O
DO
S 

NE
N
H
U
M 

N
Ã
O
  S
AB
E 

A. Tem mais políticos honestos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
b. É mais democrático internamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

C. Defende mais os ricos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
d. Defende mais os pobres  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

E. É mais aberto à participação da população 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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f.  Defende melhor os interesses do Brasil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

G. Tem mais políticos corruptos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
h.  Faz mais oposição ao governo Dilma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
P48. Na sua opinião, a oposição que o... (partido citado no item h) ...faz contra o governo Dilma:                                   
       (ler até a interrogação, enumerando as alternativas)  
 

   1. Um, é uma oposição responsável, preocupada mais com os interesses do país e do povo, ou 
   2. Dois, é irresponsável, disposta a fazer qualquer coisa para prejudicar o governo Dilma? 
   3.  Outras respostas (anote): ______________________________________________________________  4.  não sabe 
 
P49. E qual destes partidos (mostre CARTÃO 47) está mais perto de cada coisa que vou falar.  
        Na sua opinião, qual desses partidos:   
 

FRASES – observe RODÍZIO – 
leia cada item, começando                                 

pelo item assinalado (I, K, M e O) 

PM
D
B 

P
T 

PS
D
B 

D
E
M 

P
S
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P
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P
P 
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O
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P
S
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 Outros 
partidos, 
nomes e referências 
(anote): 

T
O
D
OS 

N
EN
H
U
M 

N
Ã
O
  S
AB
E 

I. É diferente de todos os outros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
j. Tem mais o apoio dos empresários 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

K. Tem mais o apoio dos movimentos sociais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
l. O que tem idéias mais modernas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

M.  Manda mais no país hoje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
n. O que tem idéias mais ultrapassadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

O. Faz os melhores governos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
p. Tem mais potencial de crescimento no futuro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
P50a. Desde que Lula foi eleito presidente, você diria que de lá para cá o Partido dos Trabalhadores, o PT,  
          mudou ou não mudou? (anote alternativa 1, 2 ou 3 à esquerda, faça a P50b correspondente e anote abaixo)  
     1. sim, mudou.......... P50b. Você acha que o PT mudou para melhor ou para pior? (pausa) Muito ou um pouco? 
      2. não mudou........... P50b. Na sua opinião, o PT não ter mudado é bom ou é ruim? 
      3. não sabe se o PT mudou ou não......... P50b. Na sua opinião, o PT hoje está melhor ou pior do que era antes? 
      
[reposta da P.50b]: 
       1.  mudou muito para melhor       2.  mudou um pouco para melhor       3.  mudou um pouco para pior     
       4.  mudou muito para pior            5.  mudou em parte para melhor, em parte para pior 
       6.  não mudou e é bom         7.  não mudou e é ruim                         8. não sabe se está melhor ou pior que antes 
 
       9. Outras respostas (anote): _______________________________________________________________________________ 
 
P51. (TODOS) Na sua opinião porque o PT... (ler resposta da P.50b) ...? Você poderia citar exemplos?  
 
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|______________________________________________________________________________   99. não sabe  
 



 

 1   

 
P52. Com qual das seguintes afirmações sobre o PT você concorda mais: (leia até item 2, enumerando as alternativas) 
       1.  um, desde o governo Lula, pouco a pouco o PT está contrariando tudo que defendia antes, ou     
      2.  dois, o PT mudou quando chegou no governo, mas não abriu mão das suas idéias e princípios. 
      3.   Outras respostas (anote): ___________________________________________________________   4. Não sabe 
 
P53. Tem mais de 15 anos que o PT é o partido com maior número de simpatizantes no eleitorado nacional.  
   Qual das seguintes frases se aproxima mais do que você acha que vai acontecer com o PT nos próximos anos:  
   (leia alternativas de 1 a 3, enumerando-as) 
 1. um, o PT vai ter mais apoio da população e crescer ainda mais,    

2. dois, o PT vai ficar do tamanho que tem hoje  ou   
3. três, o PT vai perder apoio e diminuir em número de simpatizantes? 

            4.   Outras respostas (anote): _________________________________________________________   5. Não sabe 
 
P54. Por que você acha que o PT vai... (cite resposta da P.53) ...? (explore) Por quais outras razões? 
 
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|______________________________________________________________________________   99. não sabe 
 
P55. Quando acabar o governo Dilma, vai fazer 12 anos que o PT estará governando o Brasil. Na sua opinião,  
   o que será melhor que aconteça depois de 2014: (mostre CARTÃO 55 e leia alternativas de 1 a 3, enumerando-as) 
 1. um, que o PT continue no comando do país por mais tempo, para continuar o que vem fazendo,    

2. dois, que o PT apoie algum partido aliado, para que mude em parte o que tem sido feito, ou    
3. três, que o PT deixe o governo totalmente, para que os partidos da oposição possam mudar bastante 

o que vem sendo feito? 
        4. Outras respostas (anote): ____________________________________________________________   5. Não sabe 
 
P56. Agora vamos falar um pouco de corrupção. Pelo que você sabe ou ouviu falar, em qual destes governos          (mostre CARTÃO 56) teve mais casos de corrupção? E em 2º lugar?  
 

 Sarney Collor Itamar FHC Lula Dilma Todos Nenhum Não sabe 
1º lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2º lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
P57. Com qual das seguintes frases sobre a corrupção no Brasil você concorda mais:  
    (mostre CARTÃO 57 e leia até item 3, enumerando as alternativas) 
     1. hoje aparecem mais denúncias porque a corrupção aumentou desde o governo Lula;  
    2. hoje fazem mais denúncias porque tem gente que não gosta do Lula nem da Dilma, mas sempre teve  
        muita corrupção, até mais em outros governos; 
      3. hoje aparecem mais denúncias porque o governo Dilma combate mais a corrupção. 
    4. Outras respostas (anote): ______________________________________________________________   5. Não sabe 
 
P58. Mudando um pouco de assunto, muitas vezes as pessoas falam em classes sociais. A qual classe social  
        você diria que pertence? 
 
|____|____|____________________________________________________________________________________ 99. não sabe 
 
P59. Você diria que pertence: (leia até a interrogação) 
     1. à classe trabalhadora                   2. à classe média          ou               3. classe empresarial?      
     4. Outras respostas (anote):___________________________________________________________  5. Não sabe 
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P60. Você diria que pertence: (leia até a interrogação) 
     1. ao povo                                          2. à classe média          ou               3. à elite?      
     4. Outras respostas (anote):___________________________________________________________  5. Não sabe 
 
P61a. Considerando esta lista (mostre CARTAO 61), a qual dessas classes sociais você diria que pertence:  
     1. muito pobre    2. pobre     3. média baixa      4. média-média     5. média alta      6. rica     ou    7. muito rica?      
     8. Outras respostas (anote):___________________________________________________________  9. Não sabe 
 
P61b. E a que classe social pertenciam seus pais ou a família que te criou, quando você era criança?  
          (Continue mostrando CARTAO 61). 
     1. muito pobre    2. pobre     3. média baixa      4. média-média     5. média alta      6. rica     ou    7. muito rica?      
     8. Outras respostas (anote):___________________________________________________________  9. Não sabe 
 
P62. Considerando como você e sua família vivem, você diria que hoje pertence à classe: (leia até a interrogação) 
     1. A      2. B     3. C     4. D    ou      5. E?    6. Outras (anote):__________________________________   7. Não sabe 
 
P63a. E considerando esta numeração (mostre CARTÃO 63), onde 1 corresponde às pessoas mais pobres  
          e 7 corresponde às pessoas mais ricas, onde você se classificaria nessa escala hoje?  
 P63b. E onde você diria que estavam seus pais ou a família que te criou quando você era criança?  
                                    MAIS POBRES           MAIS RICAS 
28a. entrevistado/a  
        hoje 1 2 3 4 5 6 7 8  não sabe 9  Outras respostas (anote):  

28b. quando criança 1 2 3 4 5 6 7 8  não sabe 9  Outras respostas (anote):  
 
P64. Comparando com cerca de 8 ou 10 anos atrás, você diria que sua vida hoje está melhor, está pior ou não  
           teve mudanças?   (se ‘melhor’ ou ‘pior’, após PAUSA, pergunte) Muito ou um pouco? 
     1.  está muito melhor    2.  está um pouco melhor 3. está muito pior 4. está um pouco pior      
            5. não teve mudanças            6. Não sabe     7. Outras respostas (anote):_________________________________ 
 
P65. Por que?  
 |____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|______________________________________________________________________________   99. não sabe  
P66. Independente do que você gostaria, o que você acha que vai acontecer de verdade nos próximos 5 anos:  
       a sua vida vai melhorar, vai piorar ou vai ficar como está?  
P67. E o Brasil nos próximos 5 anos, vai melhorar, vai piorar ou vai ficar como está?  
P68. E o mundo, vai melhorar, vai piorar ou vai ficar como está? 
  VAI MELHORAR VAI PIORAR VAI FICAR IGUAL NÃO SABE 

67. a vida pessoal 1 2 3 4 
68. o Brasil 1 2 3 4 
69. o mundo 1 2 3 4 

 
P69.  Por que você acha que nos próximos anos a sua vida pessoal vai... (cite resposta da P.67) ...? 
 |____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
 
|____|____|____|____________________________________________________________________________ 
 
|____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
 |____|____|____|________________________________________________________________   99. não sabe 
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P70a. Na sua opinião, qual destes fatores (mostre CARTÃO 70) foi o mais importante para que sua vida esteja ...  
         (cite resposta da P.64) ... do que há  8 ou 10 anos antes? (RU)  
P70b. E o que você acha que vai ser mais importante para que a sua vida melhore daqui pra frente? (RU) 
  

 
P71. Vou falar alguns bens e serviços que você ou alguém no seu domicílio pode ter e, em caso positivo,          gostaria que você dissesse mais ou menos quanto tempo atrás foi adquirido.  
        Você ou alguém na sua casa tem: ... (cite cada bem) ...? (se sim) Quantos tem na casa? 
       [se + de 1, O mais novo] Foi comprado faz mais de 10 anos, entre 5 e 10 anos ou faz menos de 5 anos?  
 

BENS E SERVIÇOS Não tem Tem 
(quantos) 

Tempo de aquisição do último 
+ de 10 anos de 5 a 10 anos menos de 5 anos Não sabe 

a. Automóvel de passeio 9  1 2 3 4 
b. Moto de passeio 9  1 2 3 4 
c. TV de plasma 9  1 2 3 4 
d. TV por assinatura  9  1 2 3 4 
e. Computador de mesa  9  1 2 3 4 
f. Notebook  9  1 2 3 4 
g. Máquina de lavar roupa  9  1 2 3 4 
h. Máquina de lavar louça 9  1 2 3 4 
i. Celular 9  1 2 3 4 
k. Plano de aposentadoria    
    ou previdência privada 9  1 2 3 4 
j. Casa própria 9  1 2 3 4 

 P72. Agora vou falar algumas atividades de lazer que você pode já ter feito e, em caso positivo, gostaria que 
        você dissesse mais ou menos quando foi a primeira vez que você fez cada uma delas.  
        Alguma vez você já foi: ... (cite cada bem) ...? (se sim) Quantas vezes? 
        Quando foi a primeira vez faz mais de 10 anos, entre 5 e 10 anos ou faz menos de 5 anos?  
 

ATIVIDADES DE LAZER Não  Sim 
(quantas) 

Quando fez pela primeira vez 
+ de 10 anos de 5 a 10 anos menos de 5 anos Não sabe 

a. a uma peça de teatro  9  1 2 3 4 
b. a um museu de arte  9  1 2 3 4 
c. a uma palestra ou debate 9  1 2 3 4 
d. a uma biblioteca            
    (fora da escola) 9  1 2 3 4 
e. ver um ballet ou dança 9  1 2 3 4 

 P70a 
Antes 

P70b Daqui 
para frente 

a. O seu esforço pessoal  1 1 
b. O apoio da família  2 2 
c. As políticas de governo  3 3 
d. O apoio dos amigos ou de conhecidos 4 4 
e. O apoio de entidades assistenciais 5 5 
f. A sua participação em organizações ou movimentos sociais  6 6 
g. Você ter capacidade de fazer coisas inovadoras 7 7 
h. Mudanças no sistema econômico 8 8 
i. Outros (espontânea – Anote): 9 9 

j. Todos (espontânea) 10 10 
k. Nenhum (espontânea) 11 11 

l. Não sabe 12 12 
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f. viajou de avião no Brasil 9  1 2 3 4 
g. viajou pro exterior 9  1 2 3 4 
h. fez um curso por hobbie 9  1 2 3 4 

  
P73. Comparando com 3 ou 4 anos atrás, você diria que sua vida hoje está melhor, está pior ou não teve  
          mudanças?   (se ‘melhor’ ou ‘pior’, após PAUSA, pergunte) Muito ou um pouco? 
     1.  está muito melhor    2.  está um pouco melhor 3. está muito pior 4. está um pouco pior      
            5. não teve mudanças            6. Não sabe     7. Outras respostas (anote):_________________________________ 
 
P74. Por que?  
 |____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|___________________________________________________________________________________________  
|____|____|____|______________________________________________________________________________   99. não sabe 
 
P75. Considerando o dinheiro que você ganhou nos últimos 2 ou 3 anos, você diria que: (leia até a interrogação) 
 1. conseguiu poupar algum dinheiro    2. gastou tudo mas não fez dívidas ou   3. gastou tudo e ainda fez dívidas? 
     
4. Outras respostas (anote):________________________________________________________________  5. Não sabe 
 
P76. Nos últimos 2 ou 3 anos, alguma vez por falta de dinheiro você...(leia itens abaixo): 
  SIM NÃO 

NÃO TEM/ 
NÃO SE 
APLICA 

a. Deixou de pagar o aluguel ou prestação de um imóvel 1 2 3 
b. Deixou de pagar alguma prestação de crediário 1 2 3 
c. Deixou de pagar contas de água, luz, gás, telefone 1 2 3 
d. Pagou apenas o mínimo do cartão de crédito 1 2 3 
e. Sacou dinheiro com cartão de crédito 1 2 3 
f. Usou o limite do cheque especial 1 2 3 
g. Pegou empréstimo em banco ou financeiras 1 2 3 
h. Pegou empréstimo com amigos ou parentes 1 2 3 
i. Pegou empréstimo com agiotas 1 2 3 

   
P77. Quando precisa de atendimento médico, atualmente o que você faz (leia até interrogação, item 4): 
    1. usa plano de saúde particular       2. usa convênio de empresa ou sindicato (próprio ou de familiar) 
    3. paga médico ou hospital particular  ou      4. usa o serviço público do SUS?     
    5. Outras respostas (anote):_______________________________________________________ 
 
P78. (se usa plano de saúde ou convênio médico) Quando foi a primeira vez que você (ou familiar do qual é  
        dependente) adquiriu um convênio médico ou plano de saúde? Há quantos anos mais ou menos? 
    (ANOTE)   __________anos OU ____________meses 
 
P79. Falando da sua situação econômica hoje, você diria que o dinheiro que você e sua família ganham:          (leia até item 4, enumerando as alternativas na sequência) 
 

    1. um, é mais do que suficiente                                       2. dois, é exatamente o que vocês precisam para viver 
    3. três, não é suficiente, às vezes falta, ou                     4. quatro, é muito pouco, trazendo muitas dificuldades? 
         4. Outras respostas (anote):______________________________________________________________  5. Não sabe 
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P80a. Atualmente você faz algum trabalho remunerado? (SE NÃO TRABALHA) Qual é a sua ocupação principal:  
           você é estudante, é aposentado(a), é dona(o)-de-casa ou está desempregado(a)? 
 

NÃO PEA PEA 
1. Só estuda (FAÇA P.80b) 4. Está desempregado(a) (FAÇA  P.80b) 
2. Aposentado(a)/pensionista (FAÇA P.80b) 5. Trabalha – PPP.81 
3. Dona(o)-de-casa (FAÇA P.80b) 6. Outros (anote):___________________________ 
P80b. Você faz alguma atividade em que você ganha dinheiro, mesmo que de vez me quando? 
           1. Sim (PROSSIGA)        2. Não (PULE P/ P. 90) 

 
P81. (SE TRABALHA) No seu trabalho (principal)/ nessa atividade você é (mostre CARTÃO trabalho e leia alt. até 9):   
 1  servidor público/a  2 Assalariado/a com carteira assinada 3 Assalariado/a sem carteira assinada 
 4  Conta-própria regular 
    (autônomo que recolhe ISS) 

 5  Conta-própria temporário                    
 (bico/ free lancer/ diarista sem registoro etc.) 

6  Autônomo universitário  
                             (profissional liberal) 

 7  Empreendedor individual          (pessoa jurídica)  8  Empregador/a (+ de 2 empregados)    9  ou auxiliar de família sem  
     remuneração fixa? 

10  Outras situações (descreva): 
 
P82. Há quanto tempo você está na condição de ... (cite resposta da P.81) ...?  Há ______anos OU ________ meses 
 
P83. Seu trabalho (principal) é no setor de: ...(leia até a interrogação): 
 1. indústria  2. comércio   3.  serviços ou  4.  na agricultura/ pecuária?  
 
P84. Qual é a sua ocupação principal?  ______________________________ 
 
P85. Você diria que o cargo ou função que ocupa hoje: (leia até a interrogação, enumerando as alternativas)  
 1  corresponde à sua qualificação 2    é superior à sua qualificação, ou  

3  é inferior à sua qualificação?  4    Não sabe 
 
P86. (TODOS PEA – P.80 = 4 ou 5) Qual destas frases representa melhor o que você sente hoje em relação a          trabalho e emprego? Você diria que está: (MOSTRE CARTÃO 86 e leia até a interrogação, enumerando) 
 1. Um, tranqüilo/a, pois na sua área ou função não tem risco de desemprego ou de faltar trabalho 

2. Dois, um pouco preocupado/a, pois tem um risco médio de desemprego ou de faltar trabalho 
3. Três, bem preocupado/a, pois na sua área tem muito risco de desemprego e falta de trabalho?       
 
4.   Outras respostas (anote):______________________________________________________    6.   Não sabe 

 
P87. Em média, quantas horas por semana você trabalha neste seu trabalho principal? __________horas  
P88. Aproximadamente, qual foi sua renda em seu trabalho principal no último mês?    
  R$ ____________________                                                99. recusa 
 P89. Além deste, você tem algum outro trabalho remunerado ou renda?  
 1. Sim  2.  Não                     3. às vezes 
 P90. (TODOS) Somando tudo que você ganhou, considerando salários, benefícios, pensões, aposentadorias  
        ou qualquer outra fonte de renda, de quanto foi aproximadamente a sua renda pessoal no mês passado?  
      R$____________ (anote valor citado e na faixa correspondente abaixo – Se necessário mostre CARTÃO RENDA INDIVIDUAL) 
 

1. Até R$ 622,00 6. Mais de R$ 3.110,00 a R$ 4.354,00 11. Mais de R$ 18.660,00 a R$ 31.100,00 
2. Mais de R$ 622,00 a R$ 1.244,00 7. Mais de R$ 4.354,00 a R$ 6.220,00 12. Mais de R$ 31.100,00 
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3. Mais de R$ 1.244,00 a R$ 1.866,00 8. Mais de R$ 6.220,00 a R$ 9.330,00 13 não tem renda 
4. Mais de R$ 1.866,00 a R$ 2.488,00 9. Mais de R$ 9.330,00 a R$ 12.444,00 14. não sabe 
5. Mais de R$ 2.488,00 a R$ 3.110,00 10. Mais de R$ 12.444,00 a R$ 18.660,00 15. recusa 

 
P91.  Você ou alguém que mora neste domicílio, participa ou recebe benefício do Bolsa Família ou de algum   
         outro programa social, seja do governo federal, do estadual ou da prefeitura?           (se sim) De quais programas? (para cada programa citado) Quem recebe esse benefício?  
 

PROJETOS 
V91 – beneficiados/as 

    Entrevis      Outro no       Não/ 
    -tado/a       domicílio    ninguém 

1  Bolsa Família  1                    2                   3        
2  Outro  (anote):   1                    2                   3         
    Outro  (anote):   1                    2                   3        

 
P92. Quantas pessoas moram com você aqui nesta casa, contando com você?______________ 
        (Se mora sozinho assinale chefe da família = 1 na linha do/a entrevistado/a e Pule P/ P. 95) P93a. Para cada uma delas, você pode me dizer qual o grau de parentesco que ela tem com você? 
         (depois de preencher a coluna com grau de parentesco/ relação, pergunte sobre cada morador/a)  
P93b. Qual é a idade?  
P93c. (se 10 anos ou mais) Atualmente ele/a faz algum trabalho remunerado? 
P93d. (se sim) Qual é aproximadamente a renda desta pessoa com o trabalho? 
P93e. Ela possui alguma (outra) fonte de renda, como pensões, benefícios, aluguéis ou outra renda?  P93f. (se sim) E qual é aproximadamente a renda que ela obtém com essas outras fontes (somadas)? 
P93g. Quem você diria que é chefe de família no domicílio? (espontânea e múltipla) 
 

a. 
Grau de parentesco ou 

relação com 
entrevistado/a 

b. Idade 
até 11 meses = 
cod. 101  

 c. Trabalha  e. Outra fonte de renda g. Chefe  
família (RM) Sim    Não  d. Renda Sim    Não  f. Renda 

 Próprio/a entrevistado/a       1 
   1 2 R$ 1 2 R$ 2 
   1 2 R$ 1 2 R$ 3 
   1 2 R$ 1 2 R$ 4 

   1 2 R$ 1 2 R$ 5 
   1 2 R$ 1 2 R$ 6 
   1 2 R$ 1 2 R$ 7 
   1 2 R$ 1 2 R$ 8 
   1 2 R$ 1 2 R$ 9 
   1 2 R$ 1 2 R$ 10 
   1 2 R$ 1 2 R$ 11 

   1 2 R$ 1 2 R$ 12 
 

TOTAL      
 
 
P94. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, considerando salários,  
   benefícios, aposentadorias ou qualquer outra fonte, de quanto foi aproximadamente a renda familiar em sua   
   casa no mês passado? [somar renda apenas de familiares ou pessoas com que partilha despesas alimentares] 
      R$____________ (anote valor citado e na faixa correspondente abaixo – Se necessário mostre CARTÃO RENDA FAMILIAR) 
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1. Até R$ 622,00 6. Mais de R$ 3.110,00 a R$ 4.354,00 11. Mais de R$ 18.660,00 a R$ 31.100,00 
2. Mais de R$ 622,00 a R$ 1.244,00 7. Mais de R$ 4.354,00 a R$ 6.220,00 12. Mais de R$ 31.100,00 
3. Mais de R$ 1.244,00 a R$ 1.866,00 8. Mais de R$ 6.220,00 a R$ 9.330,00 13 não tem renda 
4. Mais de R$ 1.866,00 a R$ 2.488,00 9. Mais de R$ 9.330,00 a R$ 12.444,00 14. não sabe 
5. Mais de R$ 2.488,00 a R$ 3.110,00 10. Mais de R$ 12.444,00 a R$ 18.660,00 15. recusa 

 
P95. Você sabe ler e escrever? (se sim) Escrever e ler qualquer palavra é uma atividade que você considera           (leia até a interrogação): 
        1.  fácil      2.  difícil        ou         3.  você sabe ler e escrever apenas seu nome?      4. não sabe ler 
 P96. Você está estudando atualmente? (SE NÃO) Você nunca foi à escola, parou de estudar ou terminou? 
 

  1.  está estudando......... 2.  parou de estudar .....................3. terminou os estudos........PROSSIGA       
  4.  nunca foi à escola........................................................................................................PPP.101a    
 
P97. (se estuda ou estudou) Qual foi a última série ou ano de escola que você completou?  
 

Do Ensino Fundamental   1. 1ª série      2. 2ª         3. 3ª        4. 4ª      5. 5ª      6. 6ª      7. 7ª     8. 8ª série 
Do Ensino Médio   9. 1º ano       10. 2º     11. 3º      12. 4º ano     (Normalista ou técnico) 
Do Ensino Superior  13. 1º ano      14. 2º     15. 3º      16. 4º     17. 5º ano          18. pós-graduação (compl. ou inc.) 

 
P98. (se estuda)  Você está em uma escola (faculdade) pública ou particular? 

           (se estudou) No último ano que você completou, você estava em escola (faculdade) pública ou particular?                             1.  pública          2.  particular  
 
     P99. (se estuda/ estudou) Considerando todos os seus anos de estudo (se superior incompleto ou mais, diga antes  
             da faculdade, ou seja, até o ensino médio), você estudou:  

       1.  só em escola pública       2. só em escola particular ou    3.  estudou em escola pública e particular? 
 
P100a. (se estuda ou estudou em particular) E você paga/va a mensalidade integral ou tem/ve alguma bolsa de     
          estudo ou desconto? 

    1. Paga/va integral  2.  Tem/ve bolsa de estudos/ desconto  
 P100b. (se bolsa/ desconto) Essa bolsa ou desconto é//foi concedida pela própria escola, ou é/era de algum  
          programa de governo? (se programa) Qual? 

    1. Pela escola 2.  Programa de governo. (anote qual):         1. ProUni     2. FIES     3. Outro: ______________ 
 

 P101a. Pensando nos seus pais ou responsáveis que te criaram, até que ano da escola sua mãe completou?  
     P101b. E seu pai/ padrasto?  

   não 
estudou 

Fundamental  (até 4a série) 
Fundamental 
 (até 8a série) 

Médio (compl. 
ou incompleto) 

Superior (compl. 
ou inc.) pós-graduação 

(compl. ou inc.)  
Não sabe 

P83a.  mãe 1  2  3  4  5  6  7 
P83b.  pai  1  2  3  4  5  6  7 
 

P102. E em relação à Internet, você: (leia até a interrogação) 
        1. não sabe o que é..............................2. sabe o que é, mas nunca usou...........PPP.104     
 
       3. usou algumas vezes  ou..................4. usa sempre?.........................................PROSSIGA 
 P103. (se já usou Internet) Onde você costuma acessar a Internet, mesmo que de vez em quando? (esp. e múltipla) 
     1  em casa                                   2  no trabalho                      3  na escola         
  4  Lan house                                     5  em tele-centros gratuitos       6  qualquer lugar com wi-fi         
  7  no celular/ internet móvel     8. Outros locais (anote):__________________________________ 
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Para terminar vou fazer algumas perguntas apenas para a classificação da sua entrevista 
 
V3a. Você mora ou já morou no seu domicílio com alguma pessoa com deficiência? 
V3b. Você mora ou já morou com alguma pessoa homossexual, bissexual, travesti ou transexual? 
V3c. Você mora ou já morou com algum adolescente ou adulto que esteja preso ou já tenha sido detido?  
V3d. Você mora ou já morou com alguma pessoa que trabalha ou já trabalhou na polícia militar, civil,  
         na guarda municipal ou nas Forças Armadas? 

 V4. Você tem religião? (anote respostas de V4a, V4b e V4c no mesmo quadro abaixo) 
1. sim 2. Não 

 
V4a. (se sim) Vou falar algumas religiões para que você me diga quais pratica (resposta múltipla. Leia até item 7.                               Não pergunte diretamente “qual é a sua religião. Depois faça V4b)  
      V4b. Você freqüenta, mesmo que de vez em quando, alguma outra religião? (se sim) Quais? (resposta múltipla).  
  V4c. (se NÃO TEM religião) Você acredita na existência de Deus? (veja a resposta mais adequada, de 10 a 12)  
 

1 evangélica (se sim) Qual é a sua igreja? (anote):_________________________________________ 
2 umbanda 3 candomblé    4 espírita kardecista               5 judaica [6] católica [marque só abaixo, 8 ou 9] 
7 ou outra religião? (anote):  
 (Se católica) Você é praticante ?     8. sim     9. não 
10. não tem religião  
      mas ACREDITA em Deus   

11. É ateu(ia) 
      NÃO ACREDITA em Deus   

12. É agnóstico/a 
      não sabe se Deus existe ou não     

 
V5a. No Brasil tem gente de várias cores ou raças. Qual é sua cor ou raça?  
           (ESPONTÂNEA e única – NÃO leia as alternativas)  

1  branca...........  2  preta................. 3  parda..... 4  amarela.... 5  indígena.         ......   →  Pule para V.12  
 6  morena   7  negra  8  mulata    9  asiática 10  mestiça  }  PROSSIGA 11  morena clara  12  morena escura 13  outra (anote): 

 
V5b. Pensando nas seguintes categorias, você diria que a sua cor ou raça é: (leia até interrogação, itens 1 a 5): 
 

1  branca 2  preta 3  parda 4  amarela ou 5  indígena?             6 Outra (anote):__________________ 
 
V6. E considerando as combinações de cor ou raça dos seus pais, avós ou até onde você tem  
        conhecimento da sua família, qual das alternativas que eu vou citar se aproxima mais do seu caso?  
        Você tem combinação das cores ou raças: (leia até a interrogação, do item 1 ao 9): 
  1  negra e branca    2  branca e indígena   3  só branca   4  só negra  5  negra, branca e indígena  
 6  negra e indígena  7  asiática e branca   8  só asiática  9  ou só indígena? 10  Outra (anote): 

 
 [V7]. Compare o tom de pele do/a entrevistado/a com o tom da sua pele. Em relação a você, o/a entrevistado/o é:    
  1 muito + claro/a que você    2 um pouco + claro/a     3 mesmo tom   4 um pouco + escuro/a    5 muito + escuro que 
você 
 V8. Qual é o seu estado conjugal atual? Você é...(situação DE FATO - leia até a interrogação, alternativa 5) 
   1. casado/a no civil (papel assinado)                 2. amigado(a) /casado(a) sem registro (mora c/ parceiro/a)  
  3. separado/a (desquitado/a ou divorciado/a)               4. solteiro/a   ou                 5. viúvo/a?   
 

 mora morava NÃO  mora morava NÃO 
a. Pessoa com deficiência  1 2 3 c. Adolescente/ adulto infrator 1 2 3 

b. Homo, bi, travesti ou trans  1 2 3 d. Policial ou militar 1 2 3 
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V9. Considerando os relacionamentos íntimos que você tem tido, já teve ou gostaria de ter, você diria  
        que sente atração sexual: (leia só até a interrogação) 
    1  só por mulheres         2  só por homens ou      3  por mulheres e homens?     4  por ninguém (espontânea) 
       5. Outras respostas (anote):__________________________________________________________   6. Não sabe 
 
V10a. Só para fins de classificação social, por favor, você poderia me dizer quantos/as... [cite cada item]... tem  
          na sua casa… [RU] 
V10b. E até que ano de escola o chefe da família cursou? 
 ITENS DE CONFORTO Tem: Quantidade ESCOLARIDADE CHEFE FAM CLASSIFICAÇÃO 
  1 2 3 4 5+ Grau de Instrução Chefe 

fam. Total de Pontos = 
TV em cores 0 1 2 3 4 4 Analf. / até 3ª série 0 A1  42 - 46 1 
Videocassete/ DVD 0 2 2 2 2 2 4ª série Fundamental 1 A2  35 - 41 2 
Rádio 0 1 2 3 4 4 Fundam. Completo 2 B1  31- 34 3 
Banheiro 0 4 5 6 7 7 Médio Completo 4 B2  23 - 30 4 
Automóvel 0 4 7 9 9 9 Superior Completo 8 C1  18 - 22 5 
Empregada mensalista 0 3 4 4 4 4 Pós-graduação 8 C2 14 - 17 6 
Máq. de lavar roupa 0 2 2 2 2 2   D    8 - 13 7 
Geladeira 0 4 4 4 4 4   E     0  - 7 8 

Freezer: independente ou 2ª 
porta da Geladeira (duplex) 0 2 2 2 2 2    

 
ATENÇÃO: explique que as informações que você pedirá abaixo são apenas para que seja verificada a qualidade         

e a veracidade do seu trabalho 
 
         ANOTE: Telefone fixo na casa ========>  |____|____|____|____|____|____|____|____|___________1  
       ou (se não tem fixo) telefone de recados ==> |____|____|____|____|____|____|____|____|___________1 
 
       (TODAS) Celular (anote) =============>  |____|____|____|____|____|____|____|____|___________1 
  
Anote o 1º nome do/a entrevistado/a:____________________________________________________ 
 
Anote o endereço completo:_________________________________________________________ 

 
 

AGRADEÇA E ENCERRE: Muito obrigado por sua entrevista 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO/A ENTREVISTADOR/A 
 

Declaro que as informações por mim coletadas atendem ao padrão de qualidade: (1) A pessoa entrevistada enquadrou-se dentro do perfil exigido pelas cotas; (2) as informações são verdadeiras e foram corretamente anotadas no questionário; (3) o questionário foi 
revisado cuidadosamente e todos os campos estão devidamente preenchidos; (4) tenho conhecimento que pelo menos 25% do 
material por mim coletado será verificado em campo para controle de qualidade; (5) não reproduzi nem deixei questionários ou 
qualquer material de campo com entrevistado/as ou terceiros.    
                      ASSINATURA: _________________________________RG: ________________Data : ____/ ____/ 2012 
 


