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var label regiao "Região".
val label regiao
1 "Sudeste"
2 "Sul"
3 "Nordeste"
4 "Norte/Centro-Oeste".
var label sexo "Sexo".
val label sexo
1 "Masculino"
2 "Feminino".
var label idade "Idade".
val label idade
1 "16 ou 17 anos"
2 "De 18 a 25 anos"
3 "De 26 a 40 anos"
4 "41 anos ou mais".
var label q11 "Você tirou o título nesta cidade? (SE SIM) Você pretende votar para presidente da
República amanhã? (SE NÂO) Você pretende viajar para votar amanhã?".
val label q11
0 "Não se aplica"
1 "Tirou o título na cidade e pretende votar"
2 "Não tirou o título na cidade mas pretende viajar para votar"
3 "Tirou o título mas não pretende votar"
4 "Não tirou o título na cidade nem vai viajar para votar".
var label q1 "Em quem você pretende votar para presidente da República amanhã, no segundo
turno da eleição?".
val label q1
0 "Não se aplica"
1 "Luís Inácio Lula da Silva"
2 "Fernando Collor de Mello"
3 "Outro"
4 "Outras respostas/referências"
5 "Em nenhum/vai votar em branco/anular"
6 "Não sabe/não decidiu".
var label q2 "Se o segundo turno da eleição fosse hoje, você votaria em:".
val label q2
0 "Não se aplica"
1 "Lula"

2 "Collor"
3 "Em nenhum/votaria em branco ou nulo"
4 "Não sabe/não decidiu".
var label q3 "Você assistiu o debate entre os dois candidatos quinta-feira, na TV? (SE SIM) Inteiro
ou uma parte?".
val label q3
1 "Assistiu inteiro/quase todo/mais da metade"
2 "Assistiu só uma parte/menos da metade"
3 "Não assistiu".
var label q4 "Na sua opinião, quem ganhou o debate: Lula ou Collor?".
val label q4
0 "Não se aplica"
1 "Lula"
2 "Collor"
3 "Os dois/nenhum dos dois/empatou"
4 "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".
val label porte
1 'Pequeno'
2 'Médio'
3 'Grande'.
val label metrop
1 'Capitais'
2 'Região Metropolitana'
3 'Interior'.
val label estado
1 'RS'
2 'SC'
3 'PR'
4 'SP'
5 'RJ'
6 'ES'
7 'MG'
8 'BA'
9 'SE'
10 'AL'
11 'PE'
12 'PB'
13 'RN'
14 'CE'
15 'PI'

16 'MA'
17 'PA'
18 'AM'
19 'AC'
20 'RO'
21 'MT'
22 'MS'
23 'GO'
24 'DF'
25 'TO'
26 'RR'
27 'AP'.

