Número da pesquisa: DAT/BR89.SET-00186
Título da Pesquisa: INTENÇÃO DE VOTO PARA PRESIDENTE VI-CEDEC I-1989
Data: 02 e 03/09/89
Tamanho da amostra: 2083
Universo:POPULAÇÃO URBANA E RURAL ACIMA DE 16 ANOS DO BRASIL

var label regiao "Região".
val label regiao
1 "SE"
2 "Sul"
3 "NE"
4 "N/CO".
var label estado "Estado".
val label estado
1 "Rio Grande do Sul (RS)"
2 "Santa Catarina (SC)"
3 "Paraná (PR)"
4 "São Paulo(SP)"
5 "Rio(RJ)"
6 "Espírito Santo (ES)"
7 "Minas (MG)"
8 "Bahia (BH)"
9 "Sergipe (SE)"
10 "Alagoas (AL)"
11 "Pernambuco (PE)"
12 "Paraíba (PB)"
13 "Rio Grande do Norte (RN)"
14 "Ceará (CE)"
15 "Piauí (PI)"
16 "Maranhão (MA)"
17 "Pará (PA)"
18 "Amazonas (AM)"
19 "Acre (AC)"
20 "Rondônia (RO)"
21 "Goiás (GO)"
22 "Mato Grosso (MT)"
23 "Mato Grosso do Sul (MS)"
24 "Tocantins (TO)"
25 "Distrito Federal"
26 "Roraima (RR)"
27 "Amapá (AP)"
28 "Estrangeiro".

var label sexo "Sexo do entrevistado".
val label sexo
1 "Masculino"
2 "Feminino".
var label idade "Idade".
val label idade
1 "16 ou 17 anos"
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2 "18 a 25 anos"
3 "26 a 40 anos"
4 "41 ou mais".
var label area "Área".
val label area
1 "Urbana"
2 "Rural".
var label q9a "Você tem título de eleitor? (SE SIM) Você pretende votar em 15 de novembro?".
val label q9a
0 "Não tem"
1 "Não tem título de eleitor"
2 "Tem título mas não vai votar/não sabe se votará"
3 "Tem título e pretende votar".

var label q1 "Em quem você pretende votar para presidente da república em 15 de novembro?
(resposta espontânea)".
val label q1
0 "Não se aplica"
1 "Aureliano Chaves"
2 "Fernando Collor de Mello"
3 "Guilherme Afif Domingos"
4 "Leonel Brizola"
5 "Luis Inacio Lula da Silva"
6 "Mario Covas"
7 "Paulo Maluf"
8 "Roberto Freire"
9 "Ronaldo Caiado"
10 "Ulysses Guimaraes"
11 "Affonso Camargo"
12 "Nenhum deles"
13 "Nao sabe".

var label q2 "Se a eleição para presidente da República fosse hoje, em qual destes candidatos você
votaria?".
val label q2
0 "Não se aplica"
1 "Aureliano Chaves"
2 "Fernando Collor de Mello"
3 "Guilherme Afif Domingos"
4 "Leonel Brizola"
5 "Luís Inácio Lula da Silva"
6 "Mário Covas"
7 "Paulo Maluf"
8 "Roberto Freire"
9 "Ronaldo Caiado"
10 "Ulysses Guimarães"
11 "Affonso Camargo"
12 "Nenhum deles"
13 "Não sabe/não decidiu".
var label q3 "Se ele não fosse candidato, em qual outro destes candidatos você votaria hoje?".
val label q3
0 "Não se aplica"
1 "Aureliano Chaves"
2 "Fernando Collor de Mello"
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3 "Guilherme Afif Domingos"
4 "Leonel Brizola"
5 "Luís Inácio Lula da Silva"
6 "Mário Covas"
7 "Paulo Maluf"
8 "Roberto Freire"
9 "Ronaldo Caiado"
10 "Ulysses Guimarães"
11 "Affonso Camargo"
12 "Nenhum deles"
13 "Não sabe/não decidiu".
var label q4a "Em quais destes candidatos você não votaria de jeito nenhum? Mais algum?".
val label q4a
0 "Não se aplica"
1 "Aureliano Chaves"
2 "Fernando Collor de Mello"
3 "Guilherme Afif Domingos"
4 "Leonel Brizola"
5 "Luís Inácio Lula da Silva"
6 "Mário Covas"
7 "Paulo Maluf"
8 "Roberto Freire"
9 "Ronaldo Caiado"
10 "Ulysses Guimarães"
11 "Affonso Camargo"
12 "Não votaria em qualquer um deles/rejeito todos"
13 "Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum"
14 "Não sabe".
var label q4b "Em quais destes candidatos você não votaria de jeito nenhum? Mais algum?".
val label q4b
0 "Não se aplica"
1 "Aureliano Chaves"
2 "Fernando Collor de Mello"
3 "Guilherme Afif Domingos"
4 "Leonel Brizola"
5 "Luís Inácio Lula da Silva"
6 "Mário Covas"
7 "Paulo Maluf"
8 "Roberto Freire"
9 "Ronaldo Caiado"
10 "Ulysses Guimarães"
11 "Affonso Camargo"
12 "Não votaria em qualquer um deles/rejeito todos"
13 "Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum"
14 "Não sabe".
var label q4c "Em quais destes candidatos você não votaria de jeito nenhum? Mais algum?".
val label q4c
0 "Não se aplica"
1 "Aureliano Chaves"
2 "Fernando Collor de Mello"
3 "Guilherme Afif Domingos"
4 "Leonel Brizola"
5 "Luís Inácio Lula da Silva"
6 "Mário Covas"
7 "Paulo Maluf"
8 "Roberto Freire"
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9 "Ronaldo Caiado"
10 "Ulysses Guimarães"
11 "Affonso Camargo"
12 "Não votaria em qualquer um deles/rejeito todos"
13 "Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum"
14 "Não sabe".
var label q4d "Em quais destes candidatos você não votaria de jeito nenhum? Mais algum?".
val label q4d
0 "Não se aplica"
1 "Aureliano Chaves"
2 "Fernando Collor de Mello"
3 "Guilherme Afif Domingos"
4 "Leonel Brizola"
5 "Luís Inácio Lula da Silva"
6 "Mário Covas"
7 "Paulo Maluf"
8 "Roberto Freire"
9 "Ronaldo Caiado"
10 "Ulysses Guimarães"
11 "Affonso Camargo"
12 "Não votaria em qualquer um deles/rejeito todos"
13 "Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum"
14 "Não sabe".
var label q4e "Em quais destes candidatos você não votaria de jeito nenhum? Mais algum?".
val label q4e
0 "Não se aplica"
1 "Aureliano Chaves"
2 "Fernando Collor de Mello"
3 "Guilherme Afif Domingos"
4 "Leonel Brizola"
5 "Luís Inácio Lula da Silva"
6 "Mário Covas"
7 "Paulo Maluf"
8 "Roberto Freire"
9 "Ronaldo Caiado"
10 "Ulysses Guimarães"
11 "Affonso Camargo"
12 "Não votaria em qualquer um deles/rejeito todos"
13 "Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum"
14 "Não sabe".
var label q4e "Em quais destes candidatos você não votaria de jeito nenhum? Mais algum?".
val label q4e
0 "Não se aplica"
1 "Aureliano Chaves"
2 "Fernando Collor de Mello"
3 "Guilherme Afif Domingos"
4 "Leonel Brizola"
5 "Luís Inácio Lula da Silva"
6 "Mário Covas"
7 "Paulo Maluf"
8 "Roberto Freire"
9 "Ronaldo Caiado"
10 "Ulysses Guimarães"
11 "Affonso Camargo"
12 "Não votaria em qualquer um deles/rejeito todos"
13 "Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum"
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14 "Não sabe".
var label q4f "Em quais destes candidatos você não votaria de jeito nenhum? Mais algum?".
val label q4f
0 "Não se aplica"
1 "Aureliano Chaves"
2 "Fernando Collor de Mello"
3 "Guilherme Afif Domingos"
4 "Leonel Brizola"
5 "Luís Inácio Lula da Silva"
6 "Mário Covas"
7 "Paulo Maluf"
8 "Roberto Freire"
9 "Ronaldo Caiado"
10 "Ulysses Guimarães"
11 "Affonso Camargo"
12 "Não votaria em qualquer um deles/rejeito todos"
13 "Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum"
14 "Não sabe".
var label q4g "Em quais destes candidatos você não votaria de jeito nenhum? Mais algum?".
val label q4g
0 "Não se aplica"
1 "Aureliano Chaves"
2 "Fernando Collor de Mello"
3 "Guilherme Afif Domingos"
4 "Leonel Brizola"
5 "Luís Inácio Lula da Silva"
6 "Mário Covas"
7 "Paulo Maluf"
8 "Roberto Freire"
9 "Ronaldo Caiado"
10 "Ulysses Guimarães"
11 "Affonso Camargo"
12 "Não votaria em qualquer um deles/rejeito todos"
13 "Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum"
14 "Não sabe".
var label q4h "Em quais destes candidatos você não votaria de jeito nenhum? Mais algum?".
val label q4h
0 "Não se aplica"
1 "Aureliano Chaves"
2 "Fernando Collor de Mello"
3 "Guilherme Afif Domingos"
4 "Leonel Brizola"
5 "Luís Inácio Lula da Silva"
6 "Mário Covas"
7 "Paulo Maluf"
8 "Roberto Freire"
9 "Ronaldo Caiado"
10 "Ulysses Guimarães"
11 "Affonso Camargo"
12 "Não votaria em qualquer um deles/rejeito todos"
13 "Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum"
14 "Não sabe".
var label q4i "Em quais destes candidatos você não votaria de jeito nenhum? Mais algum?".
val label q4i
0 "Não se aplica"
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1 "Aureliano Chaves"
2 "Fernando Collor de Mello"
3 "Guilherme Afif Domingos"
4 "Leonel Brizola"
5 "Luís Inácio Lula da Silva"
6 "Mário Covas"
7 "Paulo Maluf"
8 "Roberto Freire"
9 "Ronaldo Caiado"
10 "Ulysses Guimarães"
11 "Affonso Camargo"
12 "Não votaria em qualquer um deles/rejeito todos"
13 "Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum"
14 "Não sabe".
var label q4j "Em quais destes candidatos você não votaria de jeito nenhum? Mais algum?".
val label q4j
0 "Não se aplica"
1 "Aureliano Chaves"
2 "Fernando Collor de Mello"
3 "Guilherme Afif Domingos"
4 "Leonel Brizola"
5 "Luís Inácio Lula da Silva"
6 "Mário Covas"
7 "Paulo Maluf"
8 "Roberto Freire"
9 "Ronaldo Caiado"
10 "Ulysses Guimarães"
11 "Affonso Camargo"
12 "Não votaria em qualquer um deles/rejeito todos"
13 "Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum"
14 "Não sabe".

var label q4k "Em quais destes candidatos você não votaria de jeito nenhum? Mais algum?".
val label q4k
0 "Não se aplica"
1 "Aureliano Chaves"
2 "Fernando Collor de Mello"
3 "Guilherme Afif Domingos"
4 "Leonel Brizola"
5 "Luís Inácio Lula da Silva"
6 "Mário Covas"
7 "Paulo Maluf"
8 "Roberto Freire"
9 "Ronaldo Caiado"
10 "Ulysses Guimarães"
11 "Affonso Camargo"
12 "Não votaria em qualquer um deles/rejeito todos"
13 "Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum"
14 "Não sabe".
var label q5 "Se o voto não fosse obrigatório, você votaria para presidente na eleição de 15 de
novembro?".
val label q5
0 "Não se aplica"
1 "Sim"
2 "Não"
3 "Não sabe/talvez".
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var label partido "Qual é o seu partido político de preferência?".
val label partido
1 "PMDB"
2 "PT"
3 "PDS"
4 "PTB"
5 "PDT"
6 "PFL"
7 "PSDB"
8 "PRN"
9 "PCB"
10 "PC do B"
11 "PSB"
12 "PSD"
13 "PL"
14 "Outros partidos"
15 "Nomes/referências"
16 "Nenhum/não tem/não sabe".
var label q9 "Na sua opinião, atualmente o___está ou não sendo eficiente na defesa dos teus
interesses?".
val label q9
0 "Não se aplica"
1 "Esta sendo eficiente"
2 "Não está"
3 "Mais ou menos/um pouco"
4 "Outras respostas"
5 "Não sabe".
var label q10 "Você é filiado a algum partido político? (SE SIM) Qual?".
val label q10
0 "Não se aplica"
1 "PMDB"
2 "PT"
3 "PDS"
4 "PTB"
5 "PDT"
6 "PFL"
7 "PSDB"
8 "PRN"
9 "PCB"
10 "PC do B"
11 "PSB"
12 "PSD"
13 "PL"
14 "Outros partidos"
15 "Não".
var label q11 "Na sua opinião, os partidos brasileiros representam mais:".
val label q11
1 "O conjunto da população"
2 "Os próprios políticos"
3 "Os eleitores e grupos que os apóiam"
4 "Outras respostas"
5 "Não sabe".
var label q12 "E como você acha que deveria ser, os partidos políticos deveriam representar mais:".
val label q12
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1 "O conjunto da população"
2 "Os próprios políticos"
3 "Os eleitores e grupos que os apóiam"
4 "Outras respostas"
5 "Não sabe".
var label q13 "Na sua opinião".
val label q13
1 "Os sindicatos, empresários, movimentos populares, etc. devem ter o direito de lançar candidatos,
independente dos partidos"
2 "Só os partidos politicos devem ter o direito de lançar candidatos nas eleições"
3 "Outras respostas"
4 "Não sabe".
var label q14a "Você tem ou não tem confiança: Nos tribunais de justiça".
val label q14a
1 "Sim, tem"
2 "Não tem"
3 "Mais ou menos/um pouco"
4 "Não sabe".
var label q14b "Você tem ou não tem confiança: No INAMPS/INPS".
val label q14b
1 "Sim, tem"
2 "Não tem"
3 "Mais ou menos/um pouco"
4 "Não sabe".
var label q14c "Você tem ou não tem confiança: No Congresso Nacional, isto é, nos deputados e
senadores".
val label q14c
1 "Sim, tem"
2 "Não tem"
3 "Mais ou menos/um pouco"
4 "Não sabe".
var label q14d "Você tem ou não tem confiança: No governo federal, isto é, na presidência da
República e nos ministérios".
val label q14d
1 "Sim, tem"
2 "Não tem"
3 "Mais ou menos/um pouco"
4 "Não sabe".
var label q15a "Os vereadores, deputados e senadores têm como principais funções fazer leis e
fiscalizar o uso do dinheiro público. Na sua opinião os vereadores da sua cidade cumprem essa
função?".
val label q15a
1 "Sim, cumprem"
2 "Não cumprem"
3 "Mais ou menos/um pouco"
4 "Não sabe".
var label q15b "Os vereadores, deputados e senadores têm como principais funções fazer leis e
fiscalizar o uso do dinheiro público.Na sua opinião os deputados da Assembléia do estado cumprem
essa função?".
val label q15b
1 "Sim, cumprem"
2 "Não cumprem"
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3 "Mais ou menos/um pouco"
4 "Não sabe".
var label q15c "Os vereadores, deputados e senadores têm como principais funções fazer leis e
fiscalizar o uso do dinheiro público.Na sua opinião os deputados e senadores do Congresso Nacional
cumprem essa função?".
val label q15c
1 "Sim, cumprem"
2 "Não cumprem"
3 "Mais ou menos/um pouco"
4 "Não sabe".
var label q16 "Na sua opinião, o presidente da República e os ministros:".
val label q16
1 "Tomam as decisões importantes sozinhos"
2 "São influenciados por outras forças do país"
3 "Outras respostas"
4 "Não sabe".

var label q17a "Você acha que o presidente e os ministros são ou não influenciados pelos militares?".
val label q17a
0 "Não se aplica"
1 "Sim, influenciam"
2 "Não influenciam"
3 "Mais ou menos/um pouco"
4 "Não sabe".
var label q17b "Você acha que o presidente e os ministros são ou não influenciados pelos sindicatos
de trabalhadores?".
val label q17b
0 "Não se aplica"
1 "Sim, influenciam"
2 "Não influenciam"
3 "Mais ou menos/um pouco"
4 "Não sabe".
var label q17c "Você acha que o presidente e os ministros são ou não influenciados pelos
Empresários?".
val label q17c
0 "Não se aplica"
1 "Sim, influenciam"
2 "Não influenciam"
3 "Mais ou menos/um pouco"
4 "Não sabe".
var label q17d "Você acha que o presidente e os ministros são ou não influenciados pelos partidos
políticos?".
val label q17d
0 "Não se aplica"
1 "Sim, influenciam"
2 "Não influenciam"
3 "Mais ou menos/um pouco"
4 "Não sabe".
var label q18 "Falando agora do Congresso Nacional, isto é, dos deputados federais e senadores, na
sua opinião eles:".
val label q18
1 "Tomam as decisões importantes sozinhos"
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2 "São influenciados por outras forças do país"
3 "Outras respostas"
4 "Não sabe".

var label q19a "Você acha que os deputados e senadores são ou não influenciados pelos militares?".
val label q19a
0 "Não se aplica"
1 "Sim, influenciam"
2 "Não influenciam"
3 "Mais ou menos/um pouco"
4 "Não sabe".
var label q19b "Você acha que os deputados e senadores são ou não influenciados pelos sindicatos
dos trabalhadores?".
val label q19b
0 "Não se aplica"
1 "Sim, influenciam"
2 "Não influenciam"
3 "Mais ou menos/um pouco"
4 "Não sabe".
var label q19c "Você acha que os deputados e senadores são ou não influenciados pelos
empresários?".
val label q19c
0 "Não se aplica"
1 "Sim, influenciam"
2 "Não influenciam"
3 "Mais ou menos/um pouco"
4 "Não sabe".
var label q19d "Você acha que os deputados e senadores são ou não influenciados pelos partidos
políticos?".
val label q19d
0 "Não se aplica"
1 "Sim, influenciam"
2 "Não influenciam"
3 "Mais ou menos/um pouco"
4 "Não sabe".
var label q20a "De um modo geral você acha que é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo: O sistema
financeira de habitação".
val label q20a
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "NS".
var label q20b "De um modo geral você acha que é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo: As escolas
públicas".
val label q20b
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
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6 "NS".
var label q20c "De um modo geral você acha que é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo: Centros de
saúde".
val label q20c
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "NS".
var label q20d "De um modo geral você acha que é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo: A polícia".
val label q20d
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "NS".
var label q20e "De um modo geral você acha que é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo: O
INAMPS/INPS".
val label q20e
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "NS".
var label q20f "De um modo geral você acha que é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo: Os tribunais
de justiça".
val label q20f
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "NS".
var label q21 "Agora vou fazer três afirmações sobre os políticos brasileiros e gostaria que você me
dissesse com qual das três você concorda mais. De um modo geral os políticos brasileiros procuram,
em lo lugar:".
val label q21
1 "Arrumar a vida dos seus amigos e parentes"
2 "Enriquecer à custa do dinheiro público"
3 "Defender os interesses dos eleitores"
4 "Outras respostas"
5 "Não sabe".
var label q22 "Mudando de assunto, eu gostaria que você me dissesse com qual das três frases
seguintes você concorda mais:".
val label q22
1 "A democracia é sempre melhor do que qualquer outra forma de governo"
2 "Em certas circunstâncias, é melhor uma ditadura do que um regime democrático"
3 "Tanto faz se o governo é uma democracia ou uma ditadura"
4 "Outras respostas"
5 "Não sabe".
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var label q23a "Para você, o que é democracia?".
val label q23a
0 "Não respondeu"
1 "Não sabe"
2 "Respeito às liberdades, aos direitos do cidadão (direitos 'materiais')"
3 "Direito de igualdade/de oportunidade para todos (direitos 'materiais')"
4 "Governo do povo/participação popular no governo"
5 "Governo para o povo/preocupado com os interesses do povo"
6 "Respeito à lei/governo fiscalizador"
7 "É falta de autoridade/anarquia/demagogia"
8 "Outras respostas"
9 "É repressão/falta de liberdade"
10 "É a união de todos/de todos os partidos"
11 "Respostas sem nexo (ex: confundiu com ecologia)"
12 "Coisa das elites/feita pelas elites/para as elites"
13 "Respostas vagas (ex: é bom, é melhor,etc)".
var label q23b "Para você, o que é democracia?".
val label q23b
0 "Não respondeu"
1 "Não sabe"
2 "Respeito às liberdades, aos direitos do cidadão (direitos 'materiais')"
3 "Direito de igualdade/de oportunidade para todos (direitos 'materiais')"
4 "Governo do povo/participação popular no governo"
5 "Governo para o povo/preocupado com os interesses do povo"
6 "Respeito à lei/governo fiscalizador"
7 "É falta de autoridade/anarquia/demagogia"
8 "Outras respostas"
9 "É repressão/falta de liberdade"
10 "É a união de todos/de todos os partidos"
11 "Respostas sem nexo (ex: confundiu com ecologia)"
12 "Coisa das elites/feita pelas elites/para as elites"
13 "Respostas vagas (ex: é bom, é melhor,etc)".

var label q24 "Na sua opinião, quem tem interesses diferentes da maioria da população deve ou não
influir na vida do país?".
val label q24
1 "Sim"
2 "Não"
3 "Não sabe"
4 "Outras respostas".
var label q25 "O que seria melhor para resolver os problemas do Brasil?".
val label q25
1 "A atuação de um líder que coloque as coisas no lugar"
2 "A participação do povo nas decisões importantes do governo"
3 "As duas coisas"
4 "Outras respostas"
5 "Não sabe".
var label q26 "Você acha que esse líder deve ser:".
val label q26
0 "Não se aplica"
1 "Um homem que toma as decisões importantes ouvindo a população"
2 "Um homem forte, capaz de tomar sozinho essas decisões"
3 "Outras respostas"
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4 "Não sabe".
var label q27 "Você acha que essa participação do povo deve ser:".
val label q27
0 "Não se aplica"
1 "Através de eleições e dos partidos políticos"
2 "Através da pressão e dos partidos políticos"
3 "Outras respostas"
4 "Não sabe".

var label q28a "Na sua opinião, o governo brasileiro deve ou não ter o direito de: Proibir greves".
val label q28a
1 "Sim"
2 "Não"
3 "Depende"
4 "Não sabe".
var label q28b "Na sua opinião, o governo brasileiro deve ou não ter o direito de: Intervir nos
sindicatos".
val label q28b
1 "Sim"
2 "Não"
3 "Depende"
4 "Não sabe".
var label q28c "Na sua opinião, o governo brasileiro deve ou não ter o direito de: Proibir a existência
de algum partido".
val label q28c
1 "Sim"
2 "Não"
3 "Depende"
4 "Não sabe".
var label q28d "Na sua opinião, o governo brasileiro deve ou não ter o direito de: Censurar os meios
de comunicação, como TV, rádio e jornais?".
val label q28d
1 "Sim"
2 "Não"
3 "Depende"
4 "Não sabe".
var label q28e "Na sua opinião, o governo brasileiro deve ou não ter o direito de: Fechar o Congresso
Nacional".
val label q28e
1 "Sim"
2 "Não"
3 "Depende"
4 "Não sabe".
var label q29 "E quanto ao seu interesse, você diria que se interessa mais pela política:".
val label q29
1 "Do país"
2 "Do seu Estado"
3 "Da sua cidade"
4 "Você não se interessa por política"
5 "Outras respostas"
6 "Não sabe"
7 "Se interessa por todas/por política em geral/estão interligadas".
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var label q30a "Por que se interessa mais pela política do país?".
val label q30a
0 "Não se aplica"
1 "Não sabe/ não respondeu"
2 "Justifica a escolha da política do país, pela maior importância em relação à cidade ou ao estado.
Porque se o país está com uma boa política isto vai se refletir no estado e na cidade/ porque ela rege
os outros políticos de grau inferior (estado e município)/ o país estando bem o estado também estará/
porque acaba envolvendo a cidade também/ defendendo a política do país já está defendendo as
outras/ o país é o mais importante/ o Brasil é um gigante riquíssimo, todo ele é importante"
3 "Interesse como exercício da cidadania/ porque somos brasileiros e devemos nos interessar mais
pela política do Brasil inteiro e não só da cidade/ porque envolve todos os brasileiros/ como brasileira
me interesso por política de uma forma geral"
4 "Pela importância da política federal na vida do país de modo geral/ todas as decisões saem do
governo federal/ porque dependemos da política federal/ porque lá é a raiz, de lá vem todas as
decisões"
5 "Importância da informação para escolha do futuro presidente é mais importante a política do país
por causa do momento eleitoral/ porque todos dependem de estarem atualizados na política do país,
para saber o que devemos fazer/ acho que todo mundo tem direitos iguais/ saber o que acontece no
país é importante para todo mundo/ porque quando vai eleger o presidente é uma responsabilidade e
tem que estar bem informado para escolher melhor/ porque a gente tem uma consciência de estar
atento às modificações que acontecem no país/ para ficar sabendo o que eles pretendem fazer para
endireitar o país/ pelo fato de estar acontecendo isso, temos que pensar em querer votar para fazer
bem para o país"
6 "Para melhorar a situação/crise do país, etc/ para ver se melhora a situação, o problema/ porque o
país está vivendo uma grande crise e precisa ser consertado/ quero o bem estar do país e do povo
como um todo"
7 "Outras respostas".
var label q30b "Por que se interessa mais pela política do Estado?".
val label q30b
0 "Não se aplica"
1 "Não sabe"
2 "Para reivindicar melhorias para o Estado/ mais emprego/ indústrias/ condições de vida/
calçamentos/ desenvolvimento/ atua mais diretamente com o povo daquele Estado"
3 "Pela proximidade com o governador e os deputados estaduais, fica mais fácil acompanhar o que
está acontecendo/ opinar"
4 "Por ser o Estado onde vivemos, a política estadual reflete/interfere na nossa vida"
5 "Porque engloba a cidade/ é mais importante que a cidade"
6 "A política do país não interfere/ é confusa/ é muito distante"
7 "Outras".
var label q30c "Por que se interessa mais pela política da cidade?".
val label q30c
0 "Não se aplica"
1 "Não sabe"
2 "Por desejar sempre melhorias para nossa cidade/ para melhorar a cidade/ me interessa o bem
estar da cidade/ quero que minha cidade esteja cada vez melhor/ é importante evoluir a cidade onde
a gente mora/ porque moro nesta cidade, me interessa o lugar onde moro/ porque é uma coisa que
vai ficar pra gente mesmo, está ligado a nós/ para melhorar as estradas, ruas, escolas, creches/
estamos mais próximos dos problemas que enfrentamos"
3 "São daqui mesmo, a gente conhece eles e entende mais o que eles querem/ conhece mais, é
quem a gente vê/ faz mais parte da gente/ é na política da cidade que se pode se fazer ouvir/ posso
conversar com os políticos da minha cidade/ posso precisar de algum político daqui/ precisando de
alguma coisa eles dão"
4 "Âmbito menor, é mais fácil/ entendo mais"
5 "Outras respostas".
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var label q31 "Você diria que o que acontece na política influi ou não na sua vida?".
val label q31
1 "Sim, influi"
2 "Não influi"
3 "Mais ou menos/um pouco"
4 "Outras respostas"
5 "Não sabe".
var label q32 "E você, influi ou não política?".
val label q32
1 "Sim, influi"
2 "Não influi"
3 "Mais ou menos/um pouco"
4 "Outras respostas"
5 "Não sabe".
var label q33a "De que maneira você influi na política?".
val label q33a
0 "Não se aplica"
1 "Não sabe/ não respondeu"
2 "Fazendo boca de urna/ fazendo campanhas/fazendo propaganda/ ajudando um candidato/
participação partidária"
3 "Votando/ participando das eleições tanto municipal quanto estadual porque sou eleitor"
4 "Participando de grupos, fazendo movimentos/ sou líder comunitário/ participo de um diretório
acadêmico/ porque trabalho num sindicato/ trabalha em outras associações (ex: comunidades de
base, etc)"
5 "Escolhendo um bom candidato/ eu escolho os candidatos/ escolhendo homens capazes de dirigir a
nação"
6 "Influenciando os amigos no período das eleições/ a gente chega no vizinho, e fala pra ele votar
naquele que a gente acha bom"
7 "Dialogando com outras pessoas/ discutindo, me interessando/ induzindo as pessoas a terem senso
político/ no trabalho conversando sobre política"
8 "Participando de greves e passeatas, atos públicos/ protestos/ manifestações"
9 "Outras respostas"
10 "Porque tem suas posições, suas convicções"
11 "Se informando sobre política/ mantendo-me informando"
12 "Trabalhando/ estudando para melhorar as coisas/ o país/ o governo/ pagando impostos"
13 "Lutando pelo que acredito (sem especificar)"
14 "Trocando o voto por alguma coisa ou promessa específica"
15 "Cobrando dos políticos que cumpram suas funções/ tentando influenciá-los".
var label q33b "De que maneira você influi na política?".
val label q33b
1 "Não sabe/ não respondeu"
2 "Fazendo boca de urna/ fazendo campanhas/fazendo propaganda/ ajudando um candidato/
participação partidária"
3 "Votando/ participando das eleições tanto municipal quanto estadual porque sou eleitor"
4 "Participando de grupos, fazendo movimentos/ sou líder comunitário/ participo de um diretório
acadêmico/ porque trabalho num sindicato/ trabalha em outras associações (ex: comunidades de
base, etc)"
5 "Escolhendo um bom candidato/ eu escolho os candidatos/ escolhendo homens capazes de dirigir a
nação"
6 "Influenciando os amigos no período das eleições/ a gente chega no vizinho, e fala pra ele votar
naquele que a gente acha bom"
7 "Dialogando com outras pessoas/ discutindo, me interessando/ induzindo as pessoas a terem senso
político/ no trabalho conversando sobre política"
8 "Participando de greves e passeatas, atos públicos/ protestos/ manifestações"
9 "Outras respostas"
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10 "Porque tem suas posições, suas convicções"
11 "Se informando sobre política/ mantendo-me informando"
12 "Trabalhando/ estudando para melhorar as coisas/ o país/ o governo/ pagando impostos"
13 "Lutando pelo que acredito (sem especificar)"
14 "Trocando o voto por alguma coisa ou promessa específica"
15 "Cobrando dos políticos que cumpram suas funções/ tentando influenciá-los".
var label q33c "De que maneira você influi na política?".
val label q33c
1 "Não sabe/ não respondeu"
2 "Fazendo boca de urna/ fazendo campanhas/fazendo propaganda/ ajudando um candidato/
participação partidária"
3 "Votando/ participando das eleições tanto municipal quanto estadual porque sou eleitor"
4 "Participando de grupos, fazendo movimentos/ sou líder comunitário/ participo de um diretório
acadêmico/ porque trabalho num sindicato/ trabalha em outras associações (ex: comunidades de
base, etc)"
5 "Escolhendo um bom candidato/ eu escolho os candidatos/ escolhendo homens capazes de dirigir a
nação"
6 "Influenciando os amigos no período das eleições/ a gente chega no vizinho, e fala pra ele votar
naquele que a gente acha bom"
7 "Dialogando com outras pessoas/ discutindo, me interessando/ induzindo as pessoas a terem senso
político/ no trabalho conversando sobre política"
8 "Participando de greves e passeatas, atos públicos/ protestos/ manifestações"
9 "Outras respostas"
10 "Porque tem suas posições, suas convicções"
11 "Se informando sobre política/ mantendo-me informando"
12 "Trabalhando/ estudando para melhorar as coisas/ o país/ o governo/ pagando impostos"
13 "Lutando pelo que acredito (sem especificar)"
14 "Trocando o voto por alguma coisa ou promessa específica"
15 "Cobrando dos políticos que cumpram suas funções/ tentando influenciá-los".

var label q35a "Como você fica sabendo dos acontecimentos políticos do país? De alguma outra
forma?".
val label q35a
1 "Pela TV"
2 "Pelo rádio"
3 "Pelos jornais"
4 "Por revistas"
5 "Parentes"
6 "Amigos/namorado(a)"
7 "Vizinhos"
8 "Colegas de trabalho ou escola"
9 "Outras formas".
var label q35b "Como você fica sabendo dos acontecimentos políticos do país? De alguma outra
forma?".
val label q35b
1 "Pela TV"
2 "Pelo rádio"
3 "Pelos jornais"
4 "Por revistas"
5 "Parentes"
6 "Amigos/namorado(a)"
7 "Vizinhos"
8 "Colegas de trabalho ou escola"
9 "Outras formas".
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var label q35c "Como você fica sabendo dos acontecimentos políticos do país? De alguma outra
forma?".
val label q35c
1 "Pela TV"
2 "Pelo rádio"
3 "Pelos jornais"
4 "Por revistas"
5 "Parentes"
6 "Amigos/namorado(a)"
7 "Vizinhos"
8 "Colegas de trabalho ou escola"
9 "Outras formas".
var label q35d "Como você fica sabendo dos acontecimentos políticos do país? De alguma outra
forma?".
val label q35d
1 "Pela TV"
2 "Pelo rádio"
3 "Pelos jornais"
4 "Por revistas"
5 "Parentes"
6 "Amigos/namorado(a)"
7 "Vizinhos"
8 "Colegas de trabalho ou escola"
9 "Outras formas".
var label q36a "Você costuma: Ler ou assistir o noticiário sobre política".
val label q36a
1 "Sim, costuma"
2 "Não costuma"
3 "DVQ/raramente".
var label q36b "Você costuma: Conversar sobre política com outras pessoas".
val label q36b
1 "Sim, costuma"
2 "Não costuma"
3 "DVQ/raramente".
var label q36c "Você costuma: Tentar convercer amigos a votarem nos candidatos que você acha
bom".
val label q36c
1 "Sim, costuma"
2 "Não costuma"
3 "DVQ/raramente".
var label q36d "Você costuma: Freqüentar reuniões de associações, comunidades de base, etc, para
resolver os problemas de seu bairro ou de sua cidade".
val label q36d
1 "Sim, costuma"
2 "Não costuma"
3 "DVQ/raramente".
var label q36e "Você costuma: Freqüentar reuniões de partidos políticos (diretórios zonais ou
municipais)".
val label q36e
1 "Sim, costuma"
2 "Não costuma"
3 "DVQ/raramente".
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var label q36f "Você costuma: Assinar manifestos de protesto ou de reivindicações".
val label q36f
1 "Sim, costuma"
2 "Não costuma"
3 "DVQ/raramente".
var label q36g "Você costuma: Tomar parte em manifestações a favor ou contra o governo ou alguma
causa".
val label q36g
1 "Sim, costuma"
2 "Não costuma"
3 "DVQ/raramente".
var label q36h "Você costuma: Ter alguma outra atividade política (SE SIM) Qual?".
val label q36h
1 "Sim, costuma"
2 "Não costuma"
3 "DVQ/raramente".
var label q36i "Você costuma: Ter alguma outra atividade política (SE SIM) Qual?".
val label q36i
1 "Sim, costuma"
2 "Não costuma"
3 "DVQ/raramente".
var label q37 "Na sua opinião, o que seria melhor para o Brasil?".
val label q37
1 "Que o governo deixe as empresas particulares dirigirem tudo na economia, inclusive serviços
básicos, como educação, saúde e habitação"
2 "Que o governo dirija apenas esses serviços básicos, deixando o resto para empresas particulares"
3 "Que o governo dirija tudo na economia, os serviços básicos, o comércio exterior, as indústrias
pesadas, etc."
4 "Outras respostas"
5 "Não sabe".
var label q38 "Como você sabe, muita gente quando pensa em política, utiliza os termos esquerda e
direita. No quadro que aparece neste cartão em qual posição política você se colocaria, sendo a
posição 'um' é o máximo à esquerda e a posição sete é o
máximo à direita?".
val label q38
8 "Outras Respostas".
var label q39 "E o partido político de sua preferência, onde você acha que ele se situa?".
val label q39
8 "Outras Respostas".

var label q40a "Em outras palavras, o que é para você ser de Esquerda".
val label q40a
1 "Não sabe/ não respondeu"
2 "É ser ou apoiar o Governo/ Status quo"
3 "É defender os interesses das elites/ dos empresários"
4 "São os poderosos/ os que tem poder"
5 "É defender os interesses/ os direitos do povo/ da maioria/ dos trabalhadores"
6 "É a liberdade econômica"
7 "É liberdade política"
8 "É a falta de liberdade política"
9 "É contra o comunismo/ socialismo"
10 "É corrupto/ demagogo"
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11 "É defender os valores tradicionais/ os bons costumes (Deus, Pátria, Família)"
12 "É certo/ o melhor"
13 "É estar contra o governo/ o status quo"
14 "É o errado/ o negativo"
15 "É anarquismo/ agitação/ terror"
16 "É comunismo/ marxismo/ socialismo"
17 "É mais fraca/ menos poderosa/ inexperiente"
18 "Falta de liberdade econômica"
19 "Não tem diferença"
20 "Outras respostas".

var label q40b "Em outras palavras, o que é para você ser de Esquerda".
val label q40b
1 "Não sabe/ não respondeu"
2 "É ser ou apoiar o Governo/ Status quo"
3 "É defender os interesses das elites/ dos empresários"
4 "São os poderosos/ os que tem poder"
5 "É defender os interesses/ os direitos do povo/ da maioria/ dos trabalhadores"
6 "É a liberdade econômica"
7 "É liberdade política"
8 "É a falta de liberdade política"
9 "É contra o comunismo/ socialismo"
10 "É corrupto/ demagogo"
11 "É defender os valores tradicionais/ os bons costumes (Deus, Pátria, Família)"
12 "É certo/ o melhor"
13 "É estar contra o governo/ o status quo"
14 "É o errado/ o negativo"
15 "É anarquismo/ agitação/ terror"
16 "É comunismo/ marxismo/ socialismo"
17 "É mais fraca/ menos poderosa/ inexperiente"
18 "Falta de liberdade econômica"
19 "Não tem diferença"
20 "Outras respostas".
var label q40c "Em outras palavras, o que é para você ser de Esquerda".
val label q40c
1 "Não sabe/ não respondeu"
2 "É ser ou apoiar o Governo/ Status quo"
3 "É defender os interesses das elites/ dos empresários"
4 "São os poderosos/ os que tem poder"
5 "É defender os interesses/ os direitos do povo/ da maioria/ dos trabalhadores"
6 "É a liberdade econômica"
7 "É liberdade política"
8 "É a falta de liberdade política"
9 "É contra o comunismo/ socialismo"
10 "É corrupto/ demagogo"
11 "É defender os valores tradicionais/ os bons costumes (Deus, Pátria, Família)"
12 "É certo/ o melhor"
13 "É estar contra o governo/ o status quo"
14 "É o errado/ o negativo"
15 "É anarquismo/ agitação/ terror"
16 "É comunismo/ marxismo/ socialismo"
17 "É mais fraca/ menos poderosa/ inexperiente"
18 "Falta de liberdade econômica"
19 "Não tem diferença"
20 "Outras respostas".
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var label q40d "Em outras palavras, o que é para você ser de Direita".
val label q40d
1 "Não sabe/ não respondeu"
2 "É ser ou apoiar o Governo/ Status quo"
3 "É defender os interesses das elites/ dos empresários"
4 "São os poderosos/ os que tem poder"
5 "É defender os interesses/ os direitos do povo/ da maioria/ dos trabalhadores"
6 "É a liberdade econômica"
7 "É liberdade política"
8 "É a falta de liberdade política"
9 "É contra o comunismo/ socialismo"
10 "É corrupto/ demagogo"
11 "É defender os valores tradicionais/ os bons costumes (Deus, Pátria, Família)"
12 "É certo/ o melhor"
13 "É estar contra o governo/ o status quo"
14 "É o errado/ o negativo"
15 "É anarquismo/ agitação/ terror"
16 "É comunismo/ marxismo/ socialismo"
17 "É mais fraca/ menos poderosa/ inexperiente"
18 "Falta de liberdade econômica"
19 "Não tem diferença"
20 "Outras respostas".

var label q40e "Em outras palavras, o que é para você ser de Direita".
val label q40e
1 "Não sabe/ não respondeu"
2 "É ser ou apoiar o Governo/ Status quo"
3 "É defender os interesses das elites/ dos empresários"
4 "São os poderosos/ os que tem poder"
5 "É defender os interesses/ os direitos do povo/ da maioria/ dos trabalhadores"
6 "É a liberdade econômica"
7 "É liberdade política"
8 "É a falta de liberdade política"
9 "É contra o comunismo/ socialismo"
10 "É corrupto/ demagogo"
11 "É defender os valores tradicionais/ os bons costumes (Deus, Pátria, Família)"
12 "É certo/ o melhor"
13 "É estar contra o governo/ o status quo"
14 "É o errado/ o negativo"
15 "É anarquismo/ agitação/ terror"
16 "É comunismo/ marxismo/ socialismo"
17 "É mais fraca/ menos poderosa/ inexperiente"
18 "Falta de liberdade econômica"
19 "Não tem diferença"
20 "Outras respostas".

var label q41a "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: É bobagem mudar as leis no Brasil, porque elas não são respeitadas".
val label q41a
1 "Concorda"
2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
4 "Não sabe".
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var label q41b "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: A democracia é perigosa porque pode provocar desordens".
val label q41b
1 "Concorda"
2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
4 "Não sabe".
var label q41c "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: As coisas no Brasil só vão mudar com uma revolução ou com
violência".
val label q41c
1 "Concorda"
2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
4 "Não sabe".
var label q41d "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: Se a justiça funcionasse não haveria tanta miséria e desigualdade no
Brasil".
val label q41d
1 "Concorda"
2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
4 "Não sabe".
var label q41e "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: O povo não tem capacidade de opinar sobre como devem ser as leis
no Brasil".
val label q41e
1 "Concorda"
2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
4 "Não sabe".
var label q41f "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: Só uma aliança entre todos os partidos políticos pode resolver os
problemas do Brasil".
val label q41f
1 "Concorda"
2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
4 "Não sabe".
var label q41g "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: O país seria bem melhor se só existisse um partido político".
val label q41g
1 "Concorda"
2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
4 "Não sabe".
var label q41h "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: Tudo o que a sociedade produz deveria ser distribuído entre todos
com a maior igualdade possível".
val label q41h
1 "Concorda"
2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
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4 "Não sabe".
var label q41i "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: O país funcionaria bem melhor se os militares voltassem ao poder".
val label q41i
1 "Concorda"
2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
4 "Não sabe".
var label q41j "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: A política é uma coisa tão complicada que a população não entende o
que acontece".
val label q41j
1 "Concorda"
2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
4 "Não sabe".
var label q41k "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: Por mais que se queira mudar as coisas, sempre haverá pobres e
ricos no Brasil".
val label q41k
1 "Concorda"
2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
4 "Não sabe".
var label q41l "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: O bom do capitalismo é que quem se esforça no trabalho pode ficar
rico".
val label q41l
1 "Concorda"
2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
4 "Não sabe".
var label q41m "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: O bom das eleições é que se pode trocar o voto por alguma coisa
material".
val label q41m
1 "Concorda"
2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
4 "Não sabe".
var label q41n "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: Para se manter a ordem, as leis devem ser obedecidas sempre,
mesmo se forem injustas".
val label q41n
1 "Concorda"
2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
4 "Não sabe".
var label q41o "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: No Brasil só deveriam votar as pessoas com estudo".
val label q41o
1 "Concorda"
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2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
4 "Não sabe".
var label q41p "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: O que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil".
val label q41p
1 "Concorda"
2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
4 "Não sabe".
var label q41q "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: Se o país for rico não importa que haja muitas desigualdades
econômicas e sociais".
val label q41q
1 "Concorda"
2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
4 "Não sabe".
var label q41r "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: Política é uma coisa que deve ser feita apenas por profissionais, como
deputados e senadores".
val label q41r
1 "Concorda"
2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
4 "Não sabe".
var label q41s "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: A única solução para o Brasil é o socialismo".
val label q41s
1 "Concorda"
2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
4 "Não sabe".
var label q41t "Para terminar, eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse sobre cada
uma, se concorda ou discorda: Se o povo tivesse o poder de decidir o país seria bem melhor".
val label q41t
1 "Concorda"
2 "Discorda"
3 "Concorda ou discorda em parte"
4 "Não sabe".

var label q42a "Você trabalha?".
val label q42a
1 "Trabalha"
2 "Não trabalha".
var label q42b "Qual é a sua ocupação principal (SE NÃO TRABALHA)?".
val label q42b
0 "Não se aplica"
1 "Só estuda"
2 "É aposentado"
3 "É dona-de-casa"
4 "Está desempregado"
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5 "Outras situações".
var label q42c "Qual é a sua ocupação principal (TRABALHA)?".
val label q42c
0 "Não se aplica"
1 "Profissionais liberais e assemelhados"
2 "Gerentes administradores (não proprietários)"
3 "Proprietários e comerciantes autônomos"
4 "Serviços de escritório, repartições públicas, bancos, financeiros"
5 "Técnicos não manuais"
6 "Serviços em geral"
7 "Técnicos manuais"
8 "Servidores civis e militares/ membros do Executivo, Legislativo e Judiciário"
9 "Operários de produção ou não (qualificados ou não)"
10 "Estágios"
15 "Religiosos"
17 "Lavrador/ meeiro"
18 "Mineiros"
19 "Outros"
21 "Estudante"
22 "Aposentado"
23 "Dona-de-casa"
24 "Desempregado"
25 "Outros (não trabalha)".

var label q43 "O que a firma em que você/o chefe da família trabalha faz? Qual é o ramo de atividade
da firma?".
val label q43
0 "Não se aplica"
1 "Atividades sociais (saúde, educação, assistência social) entidades deportivas e recreativas"
2 "Prestação de serviços"
3 "Bancos, financeiras e seguradoras"
4 "Administração pública"
5 "Transportes e comunicações"
6 "Comércio de mercadorias (inclusive imóveis)"
8 "Indústria de transformação"
9 "Indústria de construção"
10 "Serviços industriais de utilidade pública"
11 "Atividades agropecuárias, de extração vegetal e pesca"
12 "Outras".
var label q44 "Ocupação principal".
val label q44
1 "Funcionário público"
2 "Assalariado com carteira"
3 "Assalariado sem carteira"
4 "Conta própria regular (paga INSS)"
5 "Conta própria irregular (bico/free-lance)"
6 "Autônomo universitário (profissional liberal)"
7 "Empregador (mais de dois empregados)"
8 "Auxiliar de família sem remuneração fixa"
9 "Outras"
10 "Parceiro"
11 "Bóia-fria"
20 "Desempregado".

var label q45a "Qual é a sua religião?".
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val label q45a
1 "Católica"
2 "Outras"
3 "Não tem/é ateu".
var label q45b "Você é praticante?".
val label q45b
0 "Não se aplica"
1 "Sim"
2 "Não".
var label q46 "Você nasceu nesta cidade?".
val label q46
1 "Sim"
2 "Não".
var label q47 "Há quantos anos você mora aqui?".
val label q47
0 "Menos de um ano"
71 "Um mês"
72 "Dois meses"
73 "Três meses"
74 "Quatro meses"
75 "Cinco meses"
76 "Seis meses"
77 "Sete meses"
78 "Oito meses"
79 "Nove meses"
80 "Dez meses"
81 "Onze meses"
82 "Mais de 70 anos".
var label q48 "Em que cidade e estado você nasceu?".
val label q48
1 "Rio Grande do Sul (RS)"
2 "Santa Catarina (SC)"
3 "Paraná (PR)"
4 "São Paulo"
5 "Rio"
6 "Espírito Santo (ES)"
7 "Minas (MG)"
8 "Bahia (BH)"
9 "Sergipe (SE)"
10 "Alagoas (AL)"
11 "Pernambuco (PE)"
12 "Paraíba (PB)"
13 "Rio Grande do Norte (RN)"
14 "Ceará (CE)"
15 "Piauí (PI)"
16 "Maranhão (MA)"
17 "Pará (PA)"
18 "Amazonas (AM)"
19 "Acre (AC)"
20 "Rondônia (RO)"
21 "Goiás (GO)"
22 "Mato Grosso (MT)"
23 "Mato Grosso do Sul (MT)"
24 "Tocantins (TO)"
25 "Distrito Federal"
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26 "Roraima (RR)"
27 "Amapá (AP)"
28 "Estrangeiro".
var label q49 "Você nasceu na cidade ou no campo?".
val label q49
1 "Na cidade"
2 "No campo"
3 "Não sabe".
var label escola "Até que ano da escola você estudou?".
val label escola
1 "Não freqüentou escola"
2 "lo grau incompleto"
3 "lo grau completo"
4 "2o grau incompleto"
5 "2o grau completo"
6 "Superior incompleto"
7 "Superior completo"
8 "Pós-graduação".
var label curso.
val label curso
0 "Não se aplica"
1 "Medicina"
2 "Enfermagem"
3 "Biologia"
4 "Veterinaria"
5 "Odontologia"
6 "Outros (Biol)"
7 "Engenharia"
8 "Agronomia"
9 "Fisica"
10 "Quimica"
11 "Matematica"
12 "Computacao"
13 "Geologia"
14 "Outros (Exatas)"
15 "Arquitetura"
16 "Economia"
17 "Psicologia"
18 "Comunicacoes"
19 "Sociologia/Antropologia"
20 "Filosofia"
21 "Historia"
22 "Geografia"
23 "Arqueologia"
24 "Letras"
25 "Outros (Humanas)"
26 "Direito"
27 "Administracao".
var label renda.
val label Renda
1 '0 a 5 SM'
2 '+ 5 a 10 SM'
3 '+ 10 a 15 SM'
4 'Não sabe / Não respondeu'.
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