Número da pesquisa: DAT/BR93.MAR-00322
Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO ITAMAR FRANCO(6 MESES)
Data: 27-28/03/93
Tamanho da amostra: 2499
Universo: Eleitores do Brasil
var label sexo.
val label sexo
1 "Masculino"
2 "Feminino".
var label idade.
val label idade
1 "16 e 17 anos"
2 "18 - 25 anos"
3 "26 - 40 anos"
4 "41 anos ou mais".
var label p1 "O presidente Itamar Franco está completando seis meses de governo. Na sua
opinião Itamar está fazendo um governo:".
val label p1
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "Não sabe".
var label p2 "No próximo dia 21 de abril haverá um plebiscito nacional que é uma consulta à
população - para a escolha da forma de governo e sistema de governo. Se o plebiscito sobre
forma de governo fosse hoje, você votaria a favor da monarquia ou da república?".
val label p2
1 "Monarquia"
2 "República"
3 "Nenhum/branco/nulo"
4 "Indiferente"
5 "Não sabe"
6 "Outras respostas".
var label p3 "Se o plebiscito sobre sistema de governo fosse hoje, você votaria a favor do
parlamentarismo ou do presidencialismo?".
val label p3
1 "Parlamentarismo"
2 "Presidencialismo"
3 "Nenhum/branco/nulo"
4 "Indiferente"
5 "Não sabe"
6 "Outras respostas".
var label p5 "Gostaria que você me dissesse com qual dessas 3 afirmações você concorda
mais:".
val label p5
1 "A democracia é sempre melhor que qualquer outra forma de governo"
2 "Em certas circunstâncias, é melhor uma ditadura do que um regime democrático"
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3 "Tanto faz se o governo é uma democracia ou uma ditadura"
4 "Outras respostas"
5 "Não sabe".
var label p6a "Para você o que é uma democracia? Como assim? Em que sentido? Que mais?
O que você quer dizer com isso? (1a. opção)".
val label p6a
1 "Direito de voto/liberdade de escolha de governo, de representantes/participação pelo
voto/poder votar, ser votado/poder opinar nas decisões/alternância de poder, de governo"
2 "Liberdade de expressão; direito à opinião/fazer críticas/poder falar sem medo/liberdade de
imprensa/liberdade para agir/liberdade para ir e vir/direito de propriedade/liberdade de
religião/liberdade de manifestação de greve"
3 "Igualdade social; igualdade de condições/democracia social/direitos sociais: trabalho,
educação, saúde, moradia, salário/não ter inflação/crescimento econômico"
4 "Direitos de minoria: mulher, negro/direitos humanos/cidadania"
5 "Igualdade perante a Lei/agir dentro da lei, dos limites"
6 "Transparência; saber o que o governo faz/o que acontece no governo/ter informações"
7 "Republicanismo; menos corrupção/governo honesto"
8 "Governo pelo povo; regime, sistema pelo povo/sensível ao interesse da maioria/que respeita
os direitos do povo/a favor dos mais necessitados/o bem para todos"
9 "Participação; governo da maioria/participação do povo na política, no governo"
10 "Valoração; é bom, melhor/é ruim, pior"
11 "É perigosa; anarquia/causa bagunça, confusão/falta de autoridade"
12 "É a união de todos; todos os políticos/todos os partidos/todo o povo, junto/união do governo
com a sociedade"
13 "Coisa das elites; bom para quem manda/feita pelos grandes, pelos de cima, por
'eles'/políticos fazem o que quiserem, o que lhes interessa"
14 "Erradas; confundir com monarquia, com presidencialismo"
15 "Outras respostas"
16 "Não sabe"
17 "Não respondeu / não aplicou a pergunta".
var label p6b "Para você o que é uma democracia? Como assim? Em que sentido? Que mais?
O que você quer dizer com isso? (2a. opção)".
val label p6b
0 "Não se aplica"
1 "Direito de voto/liberdade de escolha de governo, de representantes/participação pelo
voto/poder votar, ser votado/poder opinar nas decisões/alternância de poder, de governo"
2 "Liberdade de expressão; direito à opinião/fazer críticas/poder falar sem medo/liberdade de
imprensa/liberdade para agir/liberdade para ir e vir/direito de propriedade/liberdade de
religião/liberdade de manifestação de greve"
3 "Igualdade social; igualdade de condições/democracia social/direitos sociais: trabalho,
educação, saúde, moradia, salário/não ter inflação/crescimento econômico"
4 "Direitos de minoria: mulher, negro/direitos humanos/cidadania"
5 "Igualdade perante a Lei/agir dentro da lei, dos limites"
6 "Transparência; saber o que o governo faz/o que acontece no governo/ter informações"
7 "Republicanismo; menos corrupção/governo honesto"
8 "Governo pelo povo; regime, sistema pelo povo/sensível ao interesse da maioria/que respeita
os direitos do povo/a favor dos mais necessitados/o bem para todos"
9 "Participação; governo da maioria/participação do povo na política, no governo"
10 "Valoração; é bom, melhor/é ruim, pior"
11 "É perigosa; anarquia/causa bagunça, confusão/falta de autoridade"
12 "É a união de todos; todos os políticos/todos os partidos/todo o povo, junto/união do governo
com a sociedade"
13 "Coisa das elites; bom para quem manda/feita pelos grandes, pelos de cima, por
'eles'/políticos fazem o que quiserem, o que lhes interessa"
14 "Erradas; confundir com monarquia, com presidencialismo"
15 "Outras respostas"
16 "Não sabe"
17 "Não respondeu/ não aplicou a pergunta".
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var label p6c "Para você o que é uma democracia? Como assim? Em que sentido? Que mais?
O que você quer dizer com isso?(3a. opção)".
val label p6c
0 "Não se aplica"
1 "Direito de voto/liberdade de escolha de governo, de representantes/participação pelo
voto/poder votar, ser votado/poder opinar nas decisões/alternância de poder, de governo"
2 "Liberdade de expressão; direito à opinião/fazer críticas/poder falar sem medo/liberdade de
imprensa/liberdade para agir/liberdade para ir e vir/direito de propriedade/liberdade de
religião/liberdade de manifestação de greve"
3 "Igualdade social; igualdade de condições/democracia social/direitos sociais: trabalho,
educação, saúde, moradia, salário/não ter inflação/crescimento econômico"
4 "Direitos de minoria: mulher, negro/direitos humanos/cidadania"
5 "Igualdade perante a Lei/agir dentro da lei, dos limites"
6 "Transparência; saber o que o governo faz/o que acontece no governo/ter informações"
7 "Republicanismo; menos corrupção/governo honesto"
8 "Governo pelo povo; regime, sistema pelo povo/sensível ao interesse da maioria/que respeita
os direitos do povo/a favor dos mais necessitados/o bem para todos"
9 "Participação; governo da maioria/participação do povo na política, no governo"
10 "Valoração; é bom, melhor/é ruim, pior"
11 "É perigosa; anarquia/causa bagunça, confusão/falta de autoridade"
12 "É a união de todos; todos os políticos/todos os partidos/todo o povo, junto/união do governo
com a sociedade"
13 "Coisa das elites; bom para quem manda/feita pelos grandes, pelos de cima, por
'eles'/políticos fazem o que quiserem, o que lhes interessa"
14 "Erradas; confundir com monarquia, com presidencialismo"
15 "Outras respostas"
16 "Não sabe"
17 "Não respondeu/não aplicou a pergunta".
var label p7a "Vou citar algumas frases e gostaria que você me dissesse a democracia tem
muito, bastante, pouco ou nada a ver, com cada uma delas: Direito de escolher o governo
através de eleições".
val label p7a
1 "Muito"
2 "Bastante"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
var label p7b "Vou citar algumas frases e gostaria que você me dissesse a democracia tem
muito, bastante, pouco ou nada a ver, com cada uma delas: Liberdades políticas para organizar
sindicatos, movimentos, poder expressar-se, etc".
val label p7b
1 "Muito"
2 "Bastante"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
var label p7c "Vou citar algumas frases e gostaria que você me dissesse a democracia tem
muito, bastante, pouco ou nada a ver, com cada uma delas: Maior igualdade social".
val label p7c
1 "Muito"
2 "Bastante"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
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var label p7d "Vou citar algumas frases e gostaria que você me dissesse a democracia tem
muito, bastante, pouco ou nada a ver, com cada uma delas: Igualdade de todos perante a lei".
val label p7d
1 "Muito"
2 "Bastante"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
var label p7e "Vou citar algumas frases e gostaria que você me dissesse a democracia tem
muito, bastante, pouco ou nada a ver, com cada uma delas: Fiscalização dos atos do governo
pelo Congresso de deputados e pelos tribunais de justiça".
val label p7e
1 "Muito"
2 "Bastante"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
var label p7f "Vou citar algumas frases e gostaria que você me dissesse a democracia tem
muito, bastante, pouco ou nada a ver, com cada uma delas: Menos corrupção, menos tráfico de
influência".
val label p7f
1 "Muito"
2 "Bastante"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
var label p7g "Vou citar algumas frases e gostaria que você me dissesse a democracia tem
muito, bastante, pouco ou nada a ver, com cada uma delas: Dever do governo de atender
necessidades de saúde, emprego e educação".
val label p7g
1 "Muito"
2 "Bastante"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
var label p7h "Vou citar algumas frases e gostaria que você me dissesse a democracia tem
muito, bastante, pouco ou nada a ver, com cada uma delas: Igualdade de direitos para as
mulheres".
val label p7h
1 "Muito"
2 "Bastante"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
var label p7i "Vou citar algumas frases e gostaria que você me dissesse a democracia tem
muito, bastante, pouco ou nada a ver, com cada uma delas: Liberdade em questões morais e
sexuais".
val label p7i
1 "Muito"
2 "Bastante"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
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var label p8 "Você está totalmente satisfeito ou totalmente insatisfeito com a maneira como a
democracia está funcionando no Brasil atualmente? Numa escala de 1 a 10 pontos, em que 1
significa que você está totalmente insatisfeito e 10 que está totalmente satisfeito com a
democracia no Brasil, que nota você dá a ela:".
val label p8
11 "Não sabe".
var label p9a "Agora gostaria de perguntar-lhe algumas coisas sobre economia: Quanto à
situação do Brasil no período que o atual governo de Itamar Franco está no poder - desde
outubro de 1992 - você diria que a situação econômica do país...".
val label p9a
1 "Melhorou"
2 "Piorou"
3 "Ficou igual"
4 "Não sabe".
var label p9b "Agora gostaria de perguntar-lhe algumas coisas sobre economia: E durante o
governo Collor de Mello - entre março de 1990 a outubro de 1992 - você diria que a situação
econômica do país...".
val label p9b
1 "Melhorou"
2 "Piorou"
3 "Ficou igual"
4 "Não sabe".
var label p9c "Agora gostaria de perguntar-lhe algumas coisas sobre economia: E quanto ao
futuro, você acha que no próximo ano a situação econômica do país vai melhorar, piorar ou
ficar igual?".
val label p9c
1 "Melhorou"
2 "Piorou"
3 "Ficou igual"
4 "Não sabe".
var label p9d "Agora gostaria de perguntar-lhe algumas coisas sobre economia: E em
comparação com os últimos 10 anos dos governos militares, quando os presidentes da
república eram os generais Figueiredo e Geisel entre 1973 e 1984... ".
val label p9d
1 "Melhorou"
2 "Piorou"
3 "Ficou igual"
4 "Não sabe".
var label p10a "Agora sobre direitos humanos: Você diria que a situação no Brasil, desde o
governo de José Sarney melhorou, piorou ou ficou igual?".
val label p10a
1 "Melhorou"
2 "Piorou"
3 "Ficou igual"
4 "Não sabe".
var label p10b "Agora sobre direitos humanos: E em comparação com os últimos 10 anos dos
governos militares - entre 1973 a 1984 - quando os presidentes da República eram os generais
Figueiredo e Geisel...".
val label p10b
1 "Melhorou"
2 "Piorou"
3 "Ficou igual"
4 "Não sabe".
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var label p11a "Agora gostaria de perguntar-lhe algumas coisas sobre corrupção e tráfico de
influência: Você diria que no governo de Collor de Mello, essas coisas melhoraram, pioraram
ou ficaram iguais ao que era antes?".
val label p11a
1 "Melhorou"
2 "Piorou"
3 "Ficou igual"
4 "Não sabe".
var label p11b "Agora gostaria de perguntar-lhe algumas coisas sobre corrupção e tráfico de
influência: E no governo de Itamar Franco, de outubro de 1992 para cá, você diria que em
relação a corrupção e tráfico de influência...".
val label p11b
1 "Melhorou"
2 "Piorou"
3 "Ficou igual"
4 "Não sabe".
var label p11c "Agora gostaria de perguntar-lhe algumas coisas sobre corrupção e tráfico de
influência: E em comparação com os últimos 10 anos dos governos militares - entre 1973 a
1984..".
val label p11c
1 "Melhorou"
2 "Piorou"
3 "Ficou igual"
4 "Não sabe".
var label p12 "Falando agora sobre o que as pessoas ganham com o seu trabalho, o que você
acha que é mais certo:".
val label p12
1 "Que haja grandes diferenças de remuneração"
2 "Que haja algumas diferenças"
3 "Que não haja praticamente diferenças"
4 "Outras respostas"
5 "Não sabe".
var label p13 "Comparando com a vida que os seus pais tiveram quando tinham a sua idade,
você acha que do ponto de vista financeiro você está:".
val label p13
1 "Melhor"
2 "Igual"
3 "Pior"
4 "Não sabe".
var label p14 "Levando em consideração tudo que falamos, em geral você está totalmente
satisfeito ou totalmente insatisfeito com o atual governo do presidente Itamar Franco? Numa
escala de 1 a 10 pontos, em que 1 significa que você está totalmente insatisfeito e 10
totalmente satisfeito, que nota você dá ao atual governo Itamar?".
val label p14
11 "Não sabe".
var label p15a "Agora eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse se concorda
ou se discorda de cada uma delas: O país funcionaria bem melhor se os militares voltassem ao
poder".
val label p15a
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
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var label p15b "Agora eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse se concorda
ou se discorda de cada uma delas: O Brasil seria bem melhor se existisse só um partido
político".
val label p15b
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
var label p15c "Agora eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse se concorda
ou se discorda de cada uma delas: Para se manter a ordem, as leis devem ser obedecidas
sempre, mesmo se forem injustas".
val label p15c
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
var label p16 "A que classe social você diria que você pertence?".
val label p16
1 "Alta"
2 "Média alta"
3 "Média baixa"
4 "Trabalhadora"
5 "Não sabe".
var label p17 "E os seus pais, a que classe social você diria que eles pertencem (ou
pertenciam)?".
val label p17
1 "Alta"
2 "Média alta"
3 "Média baixa"
4 "Trabalhadora"
5 "Nãos sabe".
var label p18 "Para muita gente as atitudes políticas são de esquerda ou de direita. Aqui tem
uma escala que vai da esquerda à direita. Pensando nas suas próprias atitudes políticas, onde
você se situaria? Por favor, marque com X o quadradinho que mais corresponde à sua
posição.".
val label p18
11 "Em branco / não respondeu"
12 "Não sabe"
13 "Respondeu 2 códigos. Ex. 5 e 6"
14 "Respondeu entre os códigos".

var label p20 "E quanto ao seu interesse por política, você diria que é:".
val label p20
1 "Muito interessado"
2 "Interessado"
3 "Pouco interessado"
4 "Nada interessado"
5 "Não sabe".
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var label p21 "Agora, falando especificamente de política nacional, você diria que é:".
val label p21
1 "Muito interessado"
2 "Interessado"
3 "Pouco interessado"
4 "Nada interessado"
5 "Não sabe".
var label p22 "E quanto à política do estado de _, você diria que é:".
val label p22
1 "Muito interessado"
2 "Interessado"
3 "Pouco interessado"
4 "Nada interessado"
5 "Não sabe".
var label p23 "E quanto à política municipal de _, você diria que é:".
val label p23
1 "Muito interessado"
2 "Interessado"
3 "Pouco interessado"
4 "Nada interessado"
5 "Não sabe".
var label p24a "Agora, vou ler frases e gostaria de saber a sua opinião sobre elas. O Brasil
estaria bem melhor se nós nos preocupássemos menos com que todo mundo seja igual".
val label p24a
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
var label p24b "Agora, vou ler frases e gostaria de saber a sua opinião sobre elas. As leis e os
impostos do governo impedem as empresas de ter os lucros que necessitam".
val label p24b
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
var label p24c "Agora, vou ler frases e gostaria de saber a sua opinião sobre elas. É preciso dar
mais liberdade para as empresas dispensarem os seus empregados".
val label p24c
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
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var label p24d "Agora, vou ler frases e gostaria de saber a sua opinião sobre elas. O governo
deveria oferecer menos serviços públicos, incluindo coisas como saúde e educação, para
reduzir os impostos".
val label p24d
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
var label p24e "Agora, vou ler frases e gostaria de saber a sua opinião sobre elas. Para que o
país cresça, o governo deveria intervir mais na economia".
val label p24e
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
var label p24f "Agora, vou ler frases e gostaria de saber a sua opinião sobre elas. Nós teríamos
menos problemas no Brasil, se as pessoas fossem tratadas com mais igualdade".
val label p24f
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
var label p25a "Com que freqüência você:Lê ou assiste noticiário sobre política".
val label p25a
1 "Freqüentemente"
2 "Algumas vezes"
3 "Raramente"
4 "Nunca".
var label p25b "Com que freqüência você: Conversa com outras pessoas sobre política".
val label p25b
1 "Freqüentemente"
2 "Algumas vezes"
3 "Raramente"
4 "Nunca".
var label p25c "Com que freqüência você:Tenta convencer amigos a votarem nos candidatos
que acha bons".
val label p25c
1 "Freqüentemente"
2 "Algumas vezes"
3 "Raramente"
4 "Nunca".
var label p25d "Com que freqüência você:Freqüenta reuniões de associações ou comunidades
para resolver problemas do seu bairro ou cidade".
val label p25d
1 "Freqüentemente"
2 "Algumas vezes"
3 "Raramente"
4 "Nunca".
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var label p25e "Com que freqüência você: Freqüenta reuniões de partidos políticos".
val label p25e
1 "Freqüentemente"
2 "Algumas vezes"
3 "Raramente"
4 "Nunca".
var label p25f "Com que freqüência você: Trabalha ou trabalhou para algum candidato ou
partido em campanhas eleitorais".
val label p25f
1 "Freqüentemente"
2 "Algumas vezes"
3 "Raramente"
4 "Nunca".
var label p25g "Com que freqüência você:Faz pedidos através de cartas, telefonemas ou visitas
a políticos ou a funcionários públicos".
val label p25g
1 "Freqüentemente"
2 "Algumas vezes"
3 "Raramente"
4 "Nunca".
var label p25h "Com que freqüência você: Assina manifestos de protesto ou de reivindicações".
val label p25h
1 "Freqüentemente"
2 "Algumas vezes"
3 "Raramente"
4 "Nunca".
var label p25i "Com que freqüência você: Participa de manifestações a favor ou contra o
governo ou por alguma causa".
val label p25i
1 "Freqüentemente"
2 "Algumas vezes"
3 "Raramente"
4 "Nunca".
var label p25j "Com que freqüência você: Participa de greves".
val label p25j
1 "Freqüentemente"
2 "Algumas vezes"
3 "Raramente"
4 "Nunca".
var label p25k "Com que freqüência você: Você participa de alguma outra atividade política? Se
sim, qual?".
val label p25k
1 "Freqüentemente"
2 "Algumas vezes"
3 "Raramente"
4 "Nunca".
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var label p26a "Gostaria que me dissesse, para cada coisa que vou citar, se aprova ou
desaprova. Assinar reivindicações pedindo algo".
val label p26a
1 "Aprova totalmente"
2 "Aprova um pouco"
3 "Desaprova totalmente"
4 "Desaprova um pouco"
5 "Não sabe".
var label p26b "Gostaria que me dissesse, para cada coisa que vou citar, se aprova ou
desaprova. Participar de manifestações autorizadas, isto é, legais".
val label p26b
1 "Aprova totalmente"
2 "Aprova um pouco"
3 "Desaprova totalmente"
4 "Desaprova um pouco"
5 "Não sabe".
var label p26c "Gostaria que me dissesse, para cada coisa que vou citar, se aprova ou
desaprova. Boicotes como por exemplo: de impostos, de aluguéis, etc".
val label p26c
1 "Aprova totalmente"
2 "Aprova um pouco"
3 "Desaprova totalmente"
4 "Desaprova um pouco"
5 "Não sabe".
var label p26d "Gostaria que me dissesse, para cada coisa que vou citar, se aprova ou
desaprova. Greves não organizadas por sindicatos".
val label p26d
1 "Aprova totalmente"
2 "Aprova um pouco"
3 "Desaprova totalmente"
4 "Desaprova um pouco"
5 "Não sabe".
var label p26e "Gostaria que me dissesse, para cada coisa que vou citar, se aprova ou
desaprova. Ocupação de fábricas ou prédios públicos".
val label p26e
1 "Aprova totalmente"
2 "Aprova um pouco"
3 "Desaprova totalmente"
4 "Desaprova um pouco"
5 "Não sabe".
var label p26f "Gostaria que me dissesse, para cada coisa que vou citar, se aprova ou
desaprova. Quebra-quebra de ônibus, trens e prédios públicos".
val label p26f
1 "Aprova totalmente"
2 "Aprova um pouco"
3 "Desaprova totalmente"
4 "Desaprova um pouco"
5 "Não sabe".
var label p26g "Gostaria que me dissesse, para cada coisa que vou citar, se aprova ou
desaprova. Saques de lojas, armazéns ou supermercados".
val label p26g
1 "Aprova totalmente"
2 "Aprova um pouco"
3 "Desaprova totalmente"
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4 "Desaprova um pouco"
5 "Nãos sabe".
var label p26h "Gostaria que me dissesse, para cada coisa que vou citar, se aprova ou
desaprova. Linchamentos".
val label p26h
1 "Aprova totalmente"
2 "Aprova um pouco"
3 "Desaprova totalmente"
4 "Desaprova um pouco"
5 "Não sabe".
var label p27a "Agora, eu gostaria de saber o que você acha de certas coisas que, às vezes, o
governo faz quando há protestos: Usar a polícia contra manifestações de rua".
val label p27a
1 "Aprova totalmente"
2 "Aprova um pouco"
3 "Desaprova totalmente"
4 "Desaprova um pouco"
5 "Não sabe".
var label p27b "Agora, eu gostaria de saber o que você acha de certas coisas que, às vezes, o
governo faz quando há protestos: Fazer leis para proibir manifestações de protesto".
val label p27b
1 "Aprova totalmente"
2 "Aprova um pouco"
3 "Desaprova totalmente"
4 "Desaprova um pouco"
5 "Não sabe".
var label p27c "Agora, eu gostaria de saber o que você acha de certas coisas que, às vezes, o
governo faz quando há protestos: Processar quem for contra a autoridade do governo".
val label p27c
1 "Aprova totalmente"
2 "Aprova um pouco"
3 "Desaprova totalmente"
4 "Desaprova um pouco"
5 "Não sabe".
var label p27d "Agora, eu gostaria de saber o que você acha de certas coisas que, às vezes, o
governo faz quando há protestos: Usar tropas para acabar com greves".
val label p27d
1 "Aprova totalmente"
2 "Aprova um pouco"
3 "Desaprova totalmente"
4 "Desaprova um pouco"
5 "Não sabe".
var label p28 "De um modo geral, você diria que o Brasil é governado em benefício dos
grandes interesses de poucos ou em benefício de toda a população?".
val label p28
1 "De toda a população"
2 "Dos grandes interesses de poucos"
3 "Outras respostas"
4 "Não sabe".
var label p29 "Até que ponto você confia no governo do Brasil para se fazer o que é certo:".
val label p29
1 "Confia sempre"
2 "A maior parte do tempo"
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3 "Somente às vezes"
4 "Quase nunca"
5 "Não sabe".
var label p30 "Olhando as coisas do ponto de vista de sua utilidade e para que tudo vá bem,
você acha que o Brasil precisa do Congresso Nacional, isto é, da Câmara dos Deputados e do
Senado, ou nós poderíamos passar bem sem eles?".
val label p30
1 "Aprova totalmente"
2 "Aprova um pouco"
3 "Desaprova totalmente"
4 "Desaprova um pouco"
5 "Não sabe".
var label p31a "Olhando as coisas do ponto de vista de sua utilidade e para que tudo vá bem,
você acha que o Brasil precisa do Congresso Nacional.Por quê? (1a. opção)".
val label p31a
0 "Não se aplica"
1 "Não sabe"
2 "Porque estão lá só para ganhar dinheiro/só estão interessados em dinheiro/é cabide de
emprego"
3 "Porque eles não estão fazendo nada/não resolvem nada/são incapazes/não cumprem o
dever"
4 "Não trabalham para o benefício do povo/não correspondem aos interesses da população"
5 "Porque há muita corrupção/são todos corruptos/só sabem roubar/são desonestos"
6 "Porque eles só trabalham por interesses próprios/só se preocupam com eles/eles fazem leis
favoráveis a eles/eles só querem benefício próprio/é uma máfia"
7 "Eles só atendem a interesses de grupos/só se preocupam com os ricos"
8 "Porque o país gasta muito dinheiro com os salários dos deputados/o dinheiro gasto com
deputados é muito alto/as despesas com eles são muito altas"
9 "O dinheiro do salário dos políticos deveria ser aplicado em projetos sociais/deveria gastar o
dinheiro deles com saúde, educação"
10 "Só precisa de um para governar/só o presidente é suficiente"
11 "Porque tem muita gente/tem muitos deputados/muitos mandando"
12 "NR/não foi aplicada"
13 "Outras respostas"
14 "O processo no Congresso é demorado/eles atrapalham com a demora/as decisões
deveriam ser mais rápidas/muita burocracia"
15 "Os deputados impedem o projeto/não deixa o governo aprovar as leis/o governo faz as leis
e o congresso não aprova/atrapalham o presidente a governar/eles mandam"
16 "Eles prometem e não cumprem/só fazem promessas/antes de assumir são de um jeito,
depois que assumem são outras pessoas"
17 "O povo deveria participar das decisões/o povo poderia opinar/decidir/o povo é que decide".
var label p31b "Olhando as coisas do ponto de vista de sua utilidade e para que tudo vá bem,
você acha que o Brasil precisa do Congresso Nacional.Por quê? (2a. opção)".
val label p31b
0 "Não se aplica"
1 "Não sabe"
2 "Porque estão lá só para ganhar dinheiro/só estão interessados em dinheiro/é cabide de
emprego"
3 "Porque eles não estão fazendo nada/não resolvem nada/são incapazes/não cumprem o
dever"
4 "Não trabalham para o benefício do povo/não correspondem aos interesses da população"
5 "Porque há muita corrupção/são todos corruptos/só sabem roubar/são desonestos"
6 "Porque eles só trabalham por interesses próprios/só se preocupam com eles/eles fazem leis
favoráveis a eles/eles só querem benefício próprio/é uma máfia"
7 "Eles só atendem a interesses de grupos/só se preocupam com os ricos"
8 "Porque o país gasta muito dinheiro com os salários dos deputados/o dinheiro gasto com
deputados é muito alto/as despesas com eles são muito altas"
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9 "O dinheiro do salário dos políticos deveria ser aplicado em projetos sociais/deveria gastar o
dinheiro deles com saúde, educação"
10 "Só precisa de um para governar/só o presidente é suficiente"
11 "Porque tem muita gente/tem muitos deputados/muitos mandando"
12 "NR/não foi aplicada"
13 "Outras respostas"
14 "O processo no Congresso é demorado/eles atrapalham com a demora/as decisões
deveriam ser mais rápidas/muita burocracia"
15 "Os deputados impedem o projeto/não deixa o governo aprovar as leis/o governo faz as leis
e o congresso não aprova/atrapalham o presidente a governar/eles mandam"
16 "Eles prometem e não cumprem/só fazem promessas/antes de assumir são de um jeito,
depois que assumem são outras pessoas"
17 "O povo deveria participar das decisões/o povo poderia opinar/decidir/o povo é que decide".
var label p31c "Olhando as coisas do ponto de vista de sua utilidade e para que tudo vá bem,
você acha que o Brasil precisa do Congresso Nacional.Por quê? (3a. opção)".
val label p31c
0 "Não se aplica"
1 "Não sabe"
2 "Porque estão lá só para ganhar dinheiro/só estão interessados em dinheiro/é cabide de
emprego"
3 "Porque eles não estão fazendo nada/não resolvem nada/são incapazes/não cumprem o
dever"
4 "Não trabalham para o benefício do povo/não correspondem aos interesses da população"
5 "Porque há muita corrupção/são todos corruptos/só sabem roubar/são desonestos"
6 "Porque eles só trabalham por interesses próprios/só se preocupam com eles/eles fazem leis
favoráveis a eles/eles só querem benefício próprio/é uma máfia"
7 "Eles só atendem a interesses de grupos/só se preocupam com os ricos"
8 "Porque o país gasta muito dinheiro com os salários dos deputados/o dinheiro gasto com
deputados é muito alto/as despesas com eles são muito altas"
9 "O dinheiro do salário dos políticos deveria ser aplicado em projetos sociais/deveria gastar o
dinheiro deles com saúde, educação"
10 "Só precisa de um para governar/só o presidente é suficiente"
11 "Porque tem muita gente/tem muitos deputados/muitos mandando"
12 "NR/não foi aplicada"
13 "Outras respostas"
14 "O processo no Congresso é demorado/eles atrapalham com a demora/as decisões
deveriam ser mais rápidas/muita burocracia"
15 "Os deputados impedem o projeto/não deixa o governo aprovar as leis/o governo faz as leis
e o congresso não aprova/atrapalham o presidente a governar/eles mandam"
16 "Eles prometem e não cumprem/só fazem promessas/antes de assumir são de um jeito,
depois que assumem são outras pessoas"
17 "O povo deveria participar das decisões/o povo poderia opinar/decidir/o povo é que decide".
var label p32 "Você acha que as leis que afetam mais diretamente a você e pessoas como
você, tratam todos de maneira igual ou não?".
val label p32
1 "As leis tratam de maneira igual"
2 "As leis não tratam de maneira igual"
3 "Não sabe".
var label p33 "Estamos completando agora 3 anos de funcionamento do Congresso Nacional,
isto é, dos deputados e senadores eleitos em 1990. Você diria que está totalmente satisfeito ou
totalmente insatisfeito com o trabalho do Congresso Nacional nesses 3 anos? Numa escala de
1 a 10 pontos, em que 1 significa que está totalmente insatisfeito e 10 que está totalmente
satisfeito, que nota você daria ao trabalho de atual Congresso Nacional".
val label p33
11 "Não sabe".
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var label p34a "Vou citar algumas organizações e gostaria que você me dissesse se é membro
ou não de cada uma delas: Associação de moradores ou sociedade de amigos do bairro".
val label p34a
1 "Sim"
2 "Não".
var label p34b "Vou citar algumas organizações e gostaria que você me dissesse se é membro
ou não de cada uma delas: Associação de defesa do consumidor".
val label p34b
1 "Sim"
2 "Não".
var label p34c "Vou citar algumas organizações e gostaria que você me dissesse se é membro
ou não de cada uma delas: Partido político".
val label p34c
1 "Sim"
2 "Não".
var label p34c1 "Vou citar algumas organizações e gostaria que você me dissesse se é
membro ou não de cada uma delas: Partido político.Se sim, qual?".
val label p34c1
1 "PV"
2 "PP"
3 "PRS"
4"PFL"
5"PTB"
6"PDS"
7"PSDB"
8"PMDB"
9"PL"
10"PSD"
11"PC do B"
12"PPS"
13"PT"
14"PSC"
15"PRN"
16"PDT"
17"PDC"
18"PSB"
19"PRONA"
20"Outros"
21"Nomes/referências"
22"Nenhum/não tem"
23"Não sabe"
24"Não respondeu"
25"Citou: pai um partido e a mãe outro"
26"ARENA"
27"MDB"
28"UDN"
29"Partido do GV".
var label p34d "Vou citar algumas organizações e gostaria que você me dissesse se é membro
ou não de cada uma delas: Grupo de defesa do meio ambiente ou ecologia".
val label p34d
1 "Sim"
2 "Não".
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var label p34e "Vou citar algumas organizações e gostaria que você me dissesse se é membro
ou não de cada uma delas: Associação profissional (advogados, médicos, professores, etc)".
val label p34e
1 "Sim"
2 "Não".
var label p34f "Vou citar algumas organizações e gostaria que você me dissesse se é membro
ou não de cada uma delas: Clube esportivo".
val label p34f
1 "Sim"
2 "Não".
var label p34g "Vou citar algumas organizações e gostaria que você me dissesse se é membro
ou não de cada uma delas: Sindicato".
val label p34g
1 "Sim"
2 "Não".
var label p34g1 "Vou citar algumas organizações e gostaria que você me dissesse se é
membro ou não de cada uma delas: Sindicato.(SE SIM) Qual?".
val label p34g1
0 "Não se aplica"
4 "Não respondeu"
5 "Sindicatos dos Trabalhadores Rurais"
6 "Sindicatos dos Professores e Funcionários da área de educação"
7 "Empregados do Comércio"
8 "Sindicatos dos Metalúrgicos/Siderúrgicos"
9 "Associação e Sindicatos dos Funcionários e Servidores Públicos"
10 "Sindicatos de Trabalhadores de empresas de
transportes/caminhoneiros/ferroviários/motoristas"
11 "Sindicatos dos Empregados das empresas da saúde/médicos/enfermeiras"
12 "Sindicatos de Bancários"
13 "Sindicatos de Empregadores/Patrões/Proprietários"
14 "Sindicatos dos Trabalhadores (sem especificar)"
15 "Outros sindicatos".
var label p34h "Vou citar algumas organizações e gostaria que você me dissesse se é membro
ou não de cada uma delas: Grêmio, centro acadêmico ou união de estudantes".
val label p34h
1 "Sim"
2 "Não".
var label p34i "Vou citar algumas organizações e gostaria que você me dissesse se é membro
ou não de cada uma delas: Grupo religioso (comunidade eclesial de base ou outro grupo ligado
à sua igreja)".
val label p34i
1 "Sim"
2 "Não".
var label p34j "Vou citar algumas organizações e gostaria que você me dissesse se é membro
ou não de cada uma delas: Grupo ou Associação de assistência social".
val label p34j
1 "Sim"
2 "Não".
var label p35a " Agora, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre os partidos políticos
brasileiros: Primeiro, poderia me dizer de que partido político você se sente habitualmente mais
próximo?(resposta espontânea)".
val label p35a
1 "PV"
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2 "PP"
3 "PRS"
4"PFL"
5"PTB"
6"PDS"
7"PSDB"
8"PMDB"
9"PL"
10"PSD"
11"PC do B"
12"PPS"
13"PT"
14"PSC"
15"PRN"
16"PDT"
17"PDC"
18"PSB"
19"PRONA"
20"Outros"
21"Nomes/referências"
22"Nenhum/não tem"
23"Não sabe"
24"Não respondeu"
25"Citou: pai um partido e a mãe outro"
26"ARENA"
27"MDB"
28"UDN"
29"Partido do GV".

var label p35b "E desta lista de partidos, de qual você se sente mais próximo?(resposta
estimulada)".
val label p35b
1 "PV"
2 "PP"
3 "PRS"
4"PFL"
5"PTB"
6"PDS"
7"PSDB"
8"PMDB"
9"PL"
10"PSD"
11"PC do B"
12"PPS"
13"PT"
14"PSC"
15"PRN"
16"PDT"
17"PDC"
18"PSB"
19"PRONA"
20"Outros"
21"Nomes/referências"
22"Nenhum/não tem"
23"Não sabe"
24"Não respondeu"
25"Citou: pai um partido e a mãe outro"
26"ARENA"
27"MDB"
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28"UDN"
29"Partido do GV".
var label p35c "(Para quem indicou algum partido na pergunta anterior) Como é a sua
proximidades deste partido:".
val label p35c
1 "Muito próximo"
2 "Um pouco próximo"
3 "Não muito próximo"
4 "Não sabe".
var label p35d "E os seus pais, de qual partido você acha que eles se sentem ou sentiam mais
próximos?(Resposta espontânea e única)".
val label p35d
1 "PV"
2 "PP"
3 "PRS"
4"PFL"
5"PTB"
6"PDS"
7"PSDB"
8"PMDB"
9"PL"
10"PSD"
11"PC do B"
12"PPS"
13"PT"
14"PSC"
15"PRN"
16"PDT"
17"PDC"
18"PSB"
19"PRONA"
20"Outros"
21"Nomes/referências"
22"Nenhum/não tem"
23"Não sabe"
24"Não respondeu"
25"Citou: pai um partido e a mãe outro"
26"ARENA"
27"MDB"
28"UDN"
29"Partido do GV".
var label p35e "(Se indicou partido na anterior) Como é a proximidade de seus pais com esse
partido é:".
val label p35e
1 "Muito próxima"
2 "Um pouco próxima"
3 "Não muito próxima"
4 "Não sabe"
6 "Mãe um código, pai outro".
var label p36 "Falando de esquerda e direita, onde você acha que se situa o partido político a
que você se sente mais próximo?".
val label p36
1"Esquerda"
10"Direita"
11"Em branco/não respondeu"
12"Não sabe"
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13"Respondeu 2 códigos. Ex.: 5 e 6"
14" Respondeu entre os códigos".
var label p37 "E quanto ao partido, você o prefere porque:".
val label p37
0 "Não se aplica"
1 "É o partido que tem o melhor programa para o Brasil"
2 "É o partido que tem os melhores homens para dirigir o Brasil"
3 "É o partido que melhor combate os males do Brasil"
4 "Outras respostas"
5 "Não sabe"
7 "Partido ligado aos trabalhadores/partido que defende os trabalhadores"
8 "Partido de tradição na família/os pais sempre votaram".
var label p38 "Na sua opinião, os partidos políticos são:".
val label p38
1 "Indispensáveis à democracia"
2 "Só servem para dividir as pessoas"
3 "Outras respostas"
4 "Não sabe".
var label p39 "Os partidos políticos:".
val label p39
1 "Defendem os diferentes grupos da sociedade"
2 "Só servem para defender os políticos"
3 "Outras respostas"
4 "Não sabe"
6 "Depende do partido"
7 "Ambos".
var label p40 "Os partidos políticos facilitam ou dificultam a participação da população na vida
pública?".
val label p40
1 "Facilitam"
2 "Dificultam"
3 "Outras respostas"
4 "Não sabe"
6 "Às vezes facilitam, outras não".
var label p41a "Se você fosse um deputado federal ou um senador e fosse votar o orçamento
do governo para o ano de 1993, entre estas áreas que estão neste cartão, quais seriam as 3
mais importantes para receberem verbas? (1a. opção)".
val label p41a
1 "Proteção do meio ambiente"
2 "Assistência médica e sanitária"
3 "Gastos militares com defesa do país"
4 "Escolas públicas"
5 "Criação de empregos"
6 "Segurança e polícia"
7 "Auxílio a escolas privadas"
8 "Subvenção às grandes empresas"
9 "Construção de casas populares"
10 "Não sabe".
var label p41b "Se você fosse um deputado federal ou um senador e fosse votar o orçamento
do governo para o ano de 1993, entre estas áreas que estão neste cartão, quais seriam as 3
mais importantes para receberem verbas? (2a. opção)".
val label p41b
0 "Não se aplica"
1 "Proteção do meio ambiente"
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2 "Assistência médica e sanitária"
3 "Gastos militares com defesa do país"
4 "Escolas públicas"
5 "Criação de empregos"
6 "Segurança e polícia"
7 "Auxílio a escolas privadas"
8 "Subvenção às grandes empresas"
9 "Construção de casas populares"
10 "Não sabe".
var label p41c "Se você fosse um deputado federal ou um senador e fosse votar o orçamento
do governo para o ano de 1993, entre estas áreas que estão neste cartão, quais seriam as 3
mais importantes para receberem verbas? (3a. opção)".
val label p41c
0 "Não se aplica"
1 "Proteção do meio ambiente"
2 "Assistência médica e sanitária"
3 "Gastos militares com defesa do país"
4 "Escolas públicas"
5 "Criação de empregos"
6 "Segurança e polícia"
7 "Auxílio a escolas privadas"
8 "Subvenção às grandes empresas"
9 "Construção de casas populares"
10 "Não sabe".
var label p42a "Você poderia me dizer o nome de alguns políticos do país, do seu estado e de
sua cidade? Presidente da República".
val label p42a
1 "Citou nome correto"
2 "Citou nome errado"
3 "Não sabe"
4 "Não respondeu".
var label p42b "Você poderia me dizer o nome de alguns políticos do país, do seu estado e de
sua cidade? Governador do Estado".
val label p42b
1 "Citou nome correto"
2 "Citou nome errado"
3 "Não sabe"
4 "Não respondeu".
var label p42c "Você poderia me dizer o nome de alguns políticos do país, do seu estado e de
sua cidade? Um senador do seu estado".
val label p42c
1 "Citou nome correto"
2 "Citou nome errado"
3 "Não sabe"
4 "Não respondeu".
var label p42d "Você poderia me dizer o nome de alguns políticos do país, do seu estado e de
sua cidade? Um deputado do seu estado".
val label p42d
1 "Não sabe"
2 "Citou algum nome"
3 "Não respondeu".
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var label p42e "Você poderia me dizer o nome de alguns políticos do país, do seu estado e de
sua cidade? Um presidente de partido político".
val label p42e
1 "Não sabe/não lembra"
2 "Lula"
3 "Brizola"
4 "Tasso Jereissati"
5 "Ulysses Guimarães"
6 "Quércia"
7 "Não respondeu"
8 "Outras respostas"
9 "Maluf".
var label p43a "Agora, gostaria de saber como você vê algumas figuras destacadas da vida do
Brasil e do mundo. Você simpatiza ou não simpatiza com:Itamar Franco".
val label p43a
1 "Simpatiza"
2 "Não simpatiza"
3 "Não sabe / não conhece".
var label p43b "Agora, gostaria de saber como você vê algumas figuras destacadas da vida do
Brasil e do mundo. Você simpatiza ou não simpatiza com:Quércia".
val label p43b
1 "Simpatiza"
2 "Não simpatiza"
3 "Não sabe / não conhece".
var label p43c "Agora, gostaria de saber como você vê algumas figuras destacadas da vida do
Brasil e do mundo. Você simpatiza ou não simpatiza com: Lula".
val label p43c
1 "Simpatiza"
2 "Não simpatiza"
3 "Não sabe / não conhece".
var label p43d "Agora, gostaria de saber como você vê algumas figuras destacadas da vida do
Brasil e do mundo. Você simpatiza ou não simpatiza com: Maluf".
val label p43d
1 "Simpatiza"
2 "Não simpatiza"
3 "Não sabe / não conhece".
var label p43e "Agora, gostaria de saber como você vê algumas figuras destacadas da vida do
Brasil e do mundo. Você simpatiza ou não simpatiza com: João Figueiredo".
val label p43e
1 "Simpatiza"
2 "Não simpatiza"
3 "Não sabe / não conhece".
var label p43f "Agora, gostaria de saber como você vê algumas figuras destacadas da vida do
Brasil e do mundo. Você simpatiza ou não simpatiza com: Papa João Paulo II".
val label p43f
1 "Simpatiza"
2 "Não simpatiza"
3 "Não sabe / não conhece".
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var label p43g "Agora, gostaria de saber como você vê algumas figuras destacadas da vida do
Brasil e do mundo. Você simpatiza ou não simpatiza com: Bill Clinton".
val label p43g
1 "Simpatiza"
2 "Não simpatiza"
3 "Nãos sabe / não conhece".
var label p43h "Agora, gostaria de saber como você vê algumas figuras destacadas da vida do
Brasil e do mundo. Você simpatiza ou não simpatiza com: Fidel Castro".
val label p43h
1 "Simpatiza"
2 "Não simpatiza"
3 "Não sabe /não conhece".
var label p43i "Agora, gostaria de saber como você vê algumas figuras destacadas da vida do
Brasil e do mundo. Você simpatiza ou não simpatiza com: Chico Anísio".
val label p43i
1 "Simpatiza"
2 "Não simpatiza"
3 "Não sabe /não conhece".
var label p44a "Agora falando da vida familiar, quais são os membros da sua família que vivem
com você? (resposta múltipla)".
val label p44a
1 "Mora sozinho"
2 "Cônjuge/ esposa/marido/companheiro(a)"
3"Filho(a)/os/as"
4"Pais/pai/mãe"
5"Outros parentes"
7"Irmãos/ã/õ"
8"Tios/a/o"
9"Sobrinhos/a/o"
10"Netos/o/a"
11"Avós/ó/ô"
12"Sogros/a/o"
13"Primos/a/o"
14"Cunhados/a/o"
15"Genro/nora".
var label p44b "Agora falando da vida familiar, quais são os membros da sua família que vivem
com você? (resposta múltipla)".
val label p44b
1 "Mora sozinho"
2 "Cônjuge/ esposa/marido/companheiro(a)"
3"Filho(a)/os/as"
4"Pais/pai/mãe"
5"Outros parentes"
7"Irmãos/ã/õ"
8"Tios/a/o"
9"Sobrinhos/a/o"
10"Netos/o/a"
11"Avós/ó/ô"
12"Sogros/a/o"
13"Primos/a/o"
14"Cunhados/a/o"
15"Genro/nora".

22

var label p44c "Agora falando da vida familiar, quais são os membros da sua família que vivem
com você? (resposta múltipla)".
val label p44c
1 "Mora sozinho"
2 "Cônjuge/ esposa/marido/companheiro(a)"
3"Filho(a)/os/as"
4"Pais/pai/mãe"
5"Outros parentes"
7"Irmãos/ã/õ"
8"Tios/a/o"
9"Sobrinhos/a/o"
10"Netos/o/a"
11"Avós/ó/ô"
12"Sogros/a/o"
13"Primos/a/o"
14"Cunhados/a/o"
15"Genro/nora".
var label p44d "Agora falando da vida familiar, quais são os membros da sua família que vivem
com você? (resposta múltipla)".
val label p44d
1 "Mora sozinho"
2 "Cônjuge/ esposa/marido/companheiro(a)"
3"Filho(a)/os/as"
4"Pais/pai/mãe"
5"Outros parentes"
7"Irmãos/ã/õ"
8"Tios/a/o"
9"Sobrinhos/a/o"
10"Netos/o/a"
11"Avós/ó/ô"
12"Sogros/a/o"
13"Primos/a/o"
14"Cunhados/a/o"
15"Genro/nora".
var label p44e "Agora falando da vida familiar, quais são os membros da sua família que vivem
com você? (resposta múltipla)".
val label p44e
1 "Mora sozinho"
2 "Cônjuge/ esposa/marido/companheiro(a)"
3"Filho(a)/os/as"
4"Pais/pai/mãe"
5"Outros parentes"
7"Irmãos/ã/õ"
8"Tios/a/o"
9"Sobrinhos/a/o"
10"Netos/o/a"
11"Avós/ó/ô"
12"Sogros/a/o"
13"Primos/a/o"
14"Cunhados/a/o"
15"Genro/nora".
var label p45 "Em geral, você diria que está totalmente satisfeito ou totalmente insatisfeito com
a sua situação familiar? De 1 a 10 em que 1 significa totalmente insatisfeito e 10 totalmente
satisfeito, que nota você dá para a sua situação familiar?".
val label p45
0 "Não se aplica"
11 "Não sabe".
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var label p46 "Quanto à sua vida familiar, você diria que tem muita, alguma ou nenhuma
influência nas decisões familiares".
val label p46
1 "Muita"
2 "Alguma"
3 "Nenhuma"
4 "Não sabe".
var label p47 "Também estamos interessados em saber como os casais dividem as tarefas
domésticas. Diga-me, por favor, que parte do trabalho doméstico é realizada por seu marido ou
companheiro/sua esposa ou companheira; ele/ela:".
val label p47
0 "Não se aplica"
1 "Faz mais do que lhe cabe"
2 "Faz o que lhe cabe"
3 "Faz menos do que lhe cabe"
4 "Outras respostas"
5 "Não sabe".
var label p48 "De um modo geral, você diria que suas relações com seus vizinhos são:".
val label p48
1 "Muito intensas"
2 "Intensas"
3 "Pouco intensas"
4 "Você não tem nenhuma relação com eles"
5 "Não sabe".
var label p49 "Você se considera religioso(a)?".
val label p49
1 "Sim"
2 "Não".
var label p50a "Você se considera religioso(a).(SE SIM) Qual é a sua religião? (1a. opção)".
val label p50a
0 "Não se aplica"
1 "Católica"
2 "Protestante"
3 "Evangélica"
4 "Assembléia de Deus"
5 "Pentecostal"
6 "Kardecista"
7 "Candomblé"
8 "Umbanda"
9 "Judaica"
10 "Budista"
11 "Seicho-No-Iê"
12 "Outra"
14 "Não tem religião definida/nenhuma"
15 "Espírita".
var label p50b "Você se considera religioso(a).(SE SIM) Qual é a sua religião? (2a. opção)".
val label p50b
0 "Não se aplica"
1 "Católica"
2 "Protestante"
3 "Evangélica"
4 "Assembléia de Deus"
5 "Pentecostal"
6 "Kardecista"
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7 "Candomblé"
8 "Umbanda"
9 "Judaica"
10 "Budista"
11 "Seicho-No-Iê"
12 "Outra"
14 "Não tem religião definida/nenhuma"
15 "Espírita".
var label p51 "(Você se considera religioso(a).SE SIM) Você se considera:".
val label p51
1 "Muito praticante"
2 "Praticante"
3 "Não muito praticante"
4 "Nada praticante"
5 "Não sabe".
var label p52a "Agora, eu gostaria que você me dissesse se está de acordo , ou em desacordo
com as seguintes afirmações: O melhor que uma mulher pode fazer é ocupar-se de sua casa".
val label p52a
1 "Totalmente de acordo"
2 "Parcialmente de acordo"
3 "Parcialmente em desacordo"
4 "Totalmente em desacordo"
5 "Não sabe".
var label p52b "Agora, eu gostaria que você me dissesse se está de acordo , ou em desacordo
com as seguintes afirmações: Os homossexuais são pessoas que devem ser aceitos como
qualquer outra".
val label p52b
1 "Totalmente de acordo"
2 "Parcialmente de acordo"
3 "Parcialmente em desacordo"
4 "Totalmente em desacordo"
5 "Não sabe".
var label p52c "Agora, eu gostaria que você me dissesse se está de acordo , ou em desacordo
com as seguintes afirmações: Deve-se permitir o aborto a toda mulher que queira fazê-lo".
val label p52c
1 "Totalmente de acordo"
2 "Parcialmente de acordo"
3 "Parcialmente em desacordo"
4 "Totalmente em desacordo"
5 "Não sabe".
var label p52d "Agora, eu gostaria que você me dissesse se está de acordo , ou em desacordo
com as seguintes afirmações: O divórcio ameaça a sobrevivência da família".
val label p52d
1 "Totalmente de acordo"
2 "Parcialmente de acordo"
3 "Parcialmente em desacordo"
4 "Totalmente em desacordo"
5 "Não sabe".
var label p52e "Agora, eu gostaria que você me dissesse se está de acordo , ou em desacordo
com as seguintes afirmações: A pena de morte não é uma solução para combater crimes
graves".
val label p52e
1 "Totalmente de acordo"
2 "Parcialmente de acordo"
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3 "Parcialmente em desacordo"
4 "Totalmente em desacordo"
5 "Não sabe".
var label p52f "Agora, eu gostaria que você me dissesse se está de acordo , ou em desacordo
com as seguintes afirmações: As autoridades públicas devem ser respeitadas sempre".
val label p52f
1 "Totalmente de acordo"
2 "Parcialmente de acordo"
3 "Parcialmente em desacordo"
4 "Totalmente em desacordo"
5 "Não sabe".
var label p54a "Em 1989, nas eleições para presidente da República, você votou no 1o.
turno?".
val label p54a
1 "Sim"
2 "Não".
var label p54b "Em 1989, nas eleições para presidente da República, você votou no 1o. turno.E
no 2o. turno?".
val label p54b
1 "Sim"
2 "Não".
var label p55a "(SE NÃO VOTOU EM ALGUM DOS TURNOS) Por quê? (1a. opção)".
val label p55a
0 "Não se aplica"
1 "Não tinha Título"
2 "Não aplicou"
3 "Outras respostas"
4 "Estava viajando/estava fora do domicílio eleitoral/justificou"
5 "Mudou de domicílio eleitoral e não transferiu o Título"
6 "Desinteresse pela eleição/não valia a pena/não gosta de votar"
7 "Não gostava dos candidatos"
8 "Não gostava de nenhum dos dois/não gostava do Collor/não gostava do Lula".
var label p55b "(SE NÃO VOTOU EM ALGUM DOS TURNOS) Por quê? (2a. opção)".
val label p55b
0 "Não se aplica"
1 "Não tinha Título"
2 "Não aplicou"
3 "Outras respostas"
4 "Estava viajando/estava fora do domicílio eleitoral/justificou"
5 "Mudou de domicílio eleitoral e não transferiu o Título"
6 "Desinteresse pela eleição/não valia a pena/não gosta de votar"
7 "Não gostava dos candidatos"
8 "Não gostava de nenhum dos dois/não gostava do Collor/não gostava do Lula".
var label p56a "Em que candidato você votou no 1o. turno?".
val label p56a
1 "Anulou/votou em branco/em ninguém"
2 "Não sabe/não lembra"
3 "Não votou"
4 "Collor"
5 "Lula"
6 "Brizola"
7 "Maluf"
8 "Covas"
9 "Ulysses Guimarães"
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10 "Ronaldo Caiado"
11 "Aureliano Chaves"
12 "Afif"
13 "Roberto Freire"
14 "Affonso Camargo"
15 "Outros candidatos"
16 "Não respondeu".
var label p56b "E no segundo turno, você votou no Collor ou no Lula?".
val label p56b
1 "Anulou/votou em branco/em ninguém"
2 "Não sabe/não lembra"
3 "Não votou"
4 "Collor"
5 "Lula"
6 "Outros nomes"
7 "Não respondeu".
var label p57a "(PARA QUEM VOTOU EM BRANCO OU ANULOU O VOTO EM UM DOS
TURNOS) Por quê? (1a. opção)".
val label p57a
0 "Não se aplica"
1 "Descrença nos candidatos/não confiava nos candidatos/não gostava de nenhum"
2 "Não gostava de nenhum dos dois/os dois eram ruins/descrença nos dois candidatos"
3 "Descrença nos políticos em geral/não confiava nos políticos/desinteresse por
política/decepção com a política"
4 "Não sabia em quem votar/ficou na dúvida"
5 "Não aplicou/NR"
6 "Outras respostas"
7 "Eram todos incompetentes/nenhum tinha capacidade de governar o país"
8 "Os dois eram incompetentes/nenhum dos dois tinha capacidade de governar o país"
9 "Collor X Lula/um era demagogo e não acreditava na capacidade do outro/um era rico, o
outro não entendia nada"
10 "Nenhum dos dois tinha um bom programa de governo/nenhum dos dois faria um bom
governo"
11 "O meu candidato não foi para o 2o. turno".
var label p57b "(PARA QUEM VOTOU EM BRANCO OU ANULOU O VOTO EM UM DOS
TURNOS) Por quê? (2a. opção)".
val label p57b
0 "Não se aplica"
1 "Descrença nos candidatos/não confiava nos candidatos/não gostava de nenhum"
2 "Não gostava de nenhum dos dois/os dois eram ruins/descrença nos dois candidatos"
3 "Descrença nos políticos em geral/não confiava nos políticos/desinteresse por
política/decepção com a política"
4 "Não sabia em quem votar/ficou na dúvida"
5 "Não aplicou/NR"
6 "Outras respostas"
7 "Eram todos incompetentes/nenhum tinha capacidade de governar o país"
8 "Os dois eram incompetentes/nenhum dos dois tinha capacidade de governar o país"
9 "Collor X Lula/um era demagogo e não acreditava na capacidade do outro/um era rico, o
outro não entendia nada"
10 "Nenhum dos dois tinha um bom programa de governo/nenhum dos dois faria um bom
governo"
11 "O meu candidato não foi para o 2o. turno".
var label p58 "Você votou em _ principalmente porque ele:".
val label p58
0 "Não se aplica"
1 "Prometeu realizar as melhorias que o país precisa"
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2 "Porque ele combate os inimigos do país"
3 "Porque ele era o candidato que melhor representa pessoas como você"
4 "Porque você queria derrotar o outro candidato"
5 "Outras respostas"
6 "Não sabe"
8 "Votou influenciado por alguém/família/amigos/vizinhos"
9 "Porque tem simpatia pessoal/gosta do candidato/porque é bom/acha legal"
10 "Achava que era o melhor/o mais preparado/mais competente"
11 "Candidato novo/novos ideais/diferente na política/jovem".
var label p59 "Se o voto não fosse obrigatório, você votaria nas próximas eleições para
presidente da república?".
val label p59
1 "Sim"
2 "Não"
3 "Não sabe".
var label p60a "Na sua opiniião, o trabalho dos seguintes parlamentares tem sido ótimo, bom,
regular, ruim ou péssimo? Vereadores".
val label p60a
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "Não sabe".
var label p60b "Na sua opiniião, o trabalho dos seguintes parlamentares tem sido ótimo, bom,
regular, ruim ou péssimo? Deputados Estaduais".
val label p60b
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "Não sabe".
var label p60c "Na sua opiniião, o trabalho dos seguintes parlamentares tem sido ótimo, bom,
regular, ruim ou péssimo? Deputados Federais".
val label p60c
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "Não sabe".
var label p60d "Na sua opiniião, o trabalho dos seguintes parlamentares tem sido ótimo, bom,
regular, ruim ou péssimo? Senadores".
val label p60d
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "Não sabe".
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var label p61a "De um modo geral, em termos de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, como
você avalia os seguintes serviços públicos mantidos pelo governo: Habitação".
val label p61a
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "Não sabe".
var label p61b "De um modo geral, em termos de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, como
você avalia os seguintes serviços públicos mantidos pelo governo: Polícia".
val label p61b
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "Não sabe".
var label p61c "De um modo geral, em termos de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, como
você avalia os seguintes serviços públicos mantidos pelo governo: Saúde".
val label p61c
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "Não sabe".
var label p61d "De um modo geral, em termos de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, como
você avalia os seguintes serviços públicos mantidos pelo governo: Educação".
val label p61d
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "Não sabe".
var label p61e "De um modo geral, em termos de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, como
você avalia os seguintes serviços públicos mantidos pelo governo: Tribunais de Justiça".
val label p61e
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "Não sabe".
var label p61f "De um modo geral, em termos de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, como
você avalia os seguintes serviços públicos mantidos pelo governo: Transportes".
val label p61f
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "Não sabe".
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var label p61g "De um modo geral, em termos de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, como
você avalia os seguintes serviços públicos mantidos pelo governo: Seguro-desemprego".
val label p61g
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "Não sabe".
var label p62 "Em noso país existem pessoas com idéias diferentes da maioria da população.
Na sua opinião, essas pessoas:".
val label p62
1 "Devem obedecer a vontade da maioria, deixando de lado as suas idéias"
2 "Podem ter as suas idéias, desde que não tentem convencer os demais"
3 "Podem ter as suas idéias e podem tentar convencer os outros"
4 "Outras respostas"
5 "Não sabe".
var label p63a "Agora, eu vou ler algumas afirmações e gostaria que você dissesse, sobre cada
uma, se concorda ou se discorda: A democracia é perigosa porque pode provocar desordens".
val label p63a
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
var label p63b "Agora, eu vou ler algumas afirmações e gostaria que você dissesse, sobre cada
uma, se concorda ou se discorda: Em um país como o Brasil, é obrigação do governo diminuir
as diferenças entre os muito ricos e os muito pobres".
val label p63b
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
var label p63c "Agora, eu vou ler algumas afirmações e gostaria que você dissesse, sobre cada
uma, se concorda ou se discorda: Tudo o que a sociedade produz deveria ser distribuído entre
todos com a maior igualdade possível".
val label p63c
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
var label p63d "Agora, eu vou ler algumas afirmações e gostaria que você dissesse, sobre cada
uma, se concorda ou se discorda: No regime democrático, trabalhadores e empresários podem
brigar livremente pelos seus direitos".
val label p63d
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
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var label p63e "Agora, eu vou ler algumas afirmações e gostaria que você dissesse, sobre cada
uma, se concorda ou se discorda: Se o país for rico, não importa que haja muitas
desigualdades econômicas e sociais".
val label p63e
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
var label p63f "Agora, eu vou ler algumas afirmações e gostaria que você dissesse, sobre cada
uma, se concorda ou se discorda: Por mais que se queira mudar as coisas, sempre haverá
pobres e ricos".
val label p63f
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
var label p64a "Você concorda ou discorda que o governo brasileiro deva ter o direito de:
Proibir greves".
val label p64a
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
var label p64b "Você concorda ou discorda que o governo brasileiro deva ter o direito de:
Intervir nos sindicatos".
val label p64b
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
var label p64c "Você concorda ou discorda que o governo brasileiro deva ter o direito de:
Proibir a existência de algum partido".
val label p64c
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
var label p64d "Você concorda ou discorda que o governo brasileiro deva ter o direito de:
Censurar jornais, TV e rádio".
val label p64d
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
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var label p64e "Você concorda ou discorda que o governo brasileiro deva ter o direito de:
Fechar o Congresso Nacional".
val label p64e
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe".
var label p65a "Você acha que pode confiar totalmente, até certo ponto, pouco ou não pode
confiar nada: Na família e parentes".
val label p65a
1 "Totalmente"
2 "Certo ponto"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
var label p65b "Você acha que pode confiar totalmente, até certo ponto, pouco ou não pode
confiar nada: No governo federal".
val label p65b
1 "Totalmente"
2 "Certo ponto"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
var label p65c "Você acha que pode confiar totalmente, até certo ponto, pouco ou não pode
confiar nada: Nas igrejas e clero".
val label p65c
1 "Totalmente"
2 "Certo ponto"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
var label p65d "Você acha que pode confiar totalmente, até certo ponto, pouco ou não pode
confiar nada: Nos vizinhos".
val label p65d
1 "Totalmente"
2 "Certo ponto"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
var label p65e "Você acha que pode confiar totalmente, até certo ponto, pouco ou não pode
confiar nada: Na TV, imprensa e rádio".
val label p65e
1 "Totalmente"
2 "Certo ponto"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
var label p65f "Você acha que pode confiar totalmente, até certo ponto, pouco ou não pode
confiar nada: Nos sindicatos".
val label p65f
1 "Totalmente"
2 "Certo ponto"
3 "Pouco"
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4 "Nada"
5 "Não sabe".
var label p65g "Você acha que pode confiar totalmente, até certo ponto, pouco ou não pode
confiar nada: Nos companheiros de trabalho".
val label p65g
1 "Totalmente"
2 "Certo ponto"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
var label p65h "Você acha que pode confiar totalmente, até certo ponto, pouco ou não pode
confiar nada: Nos partidos políticos".
val label p65h
1 "Totalmente"
2 "Certo ponto"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
var label p65i "Você acha que pode confiar totalmente, até certo ponto, pouco ou não pode
confiar nada: Nos empresários".
val label p65i
1 "Totalmente"
2 "Certo ponto"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
var label p65j "Você acha que pode confiar totalmente, até certo ponto, pouco ou não pode
confiar nada: Na polícia".
val label p65j
1 "Totalmente"
2 "Certo ponto"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
var label p65k "Você acha que pode confiar totalmente, até certo ponto, pouco ou não pode
confiar nada: Na justiça e juízes".
val label p65k
1 "Totalmente"
2 "Certo ponto"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
var label p65l "Você acha que pode confiar totalmente, até certo ponto, pouco ou não pode
confiar nada: Nos deputados e senadores".
val label p65l
1 "Totalmente"
2 "Certo ponto"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
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var label p65m "Você acha que pode confiar totalmente, até certo ponto, pouco ou não pode
confiar nada: Nos militares".
val label p65m
1 "Totalmente"
2 "Certo ponto"
3 "Pouco"
4 "Nada"
5 "Não sabe".
var label p66a 'Diga-me qual a importância que você dá aos assuntos que vou ler: muito
importante, pouco importante, nada importante? LUTAR CONTRA A CONTAMINAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE E NATUREZA'.
val label p66a
1 "Muito importante"
2 "Importante"
3 "Pouco importante"
4 "Nada importante"
5 "Não sabe".
var label p66b 'Diga-me qual a importância que você dá aos assuntos que vou ler: muito
importante, pouco importante, nada importante? COMBATER A CORRUPÇÃO NO
GOVERNO'.
val label p66b
1 "Muito importante"
2 "Importante"
3 "Pouco importante"
4 "Nada importante"
5 "Não sabe".
var label p66c 'Diga-me qual a importância que você dá aos assuntos que vou ler: muito
importante, pouco importante, nada importante? GARANTIR A IGUALDADE DE DIREITOS DA
MULHER'.
val label p66c
1 "Muito importante"
2 "Importante"
3 "Pouco importante"
4 "Nada importante"
5 "Não sabe".
var label p66d 'Diga-me qual a importância que você dá aos assuntos que vou ler: muito
importante, pouco importante, nada importante? LUTAR CONTRA O AUMENTO DE PREÇOS'.
val label p66d
1 "Muito importante"
2 "Importante"
3 "Pouco importante"
4 "Nada importante"
5 "Não sabe".
var label p66e 'Diga-me qual a importância que você dá aos assuntos que vou ler: muito
importante, pouco importante, nada importante? PREOCUPAR-SE QUE TODOS QUE
QUEREM TRABALHAR TENHAM TRABALHO'.
val label p66e
1 "Muito importante"
2 "Importante"
3 "Pouco importante"
4 "Nada importante"
5 "Não sabe".
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var label p67a 'Agora eu vou ler outras frases sobre a política e gostaria de saber se você
concorda ou se discorda de cada uma, muito ou pouco? EU NÃO ACHO QUE OS
FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO SE PREOCUPAM MUITO SOBRE O QUE AS PESSOAS
COMO EU PENSAM'.
var label p67b 'Agora eu vou ler outras frases sobre a política e gostaria de saber se você
concorda ou se discorda de cada uma, muito ou pouco? ÀS VEZES, A POLÍTICA E O
GOVERNO PARECEM TÃO COMPLICADOS QUE UMA PESSOA COMO EU NÃO PODE...'.
var label p67c 'Agora eu vou ler outras frases sobre a política e gostaria de saber se você
concorda ou se discorda de cada uma, muito ou pouco? PESSOAS COMO EU NÃO TEM
COMO INFLUIR NO QUE O GOVERNO FAZ'.
var label p67d 'Agora eu vou ler outras frases sobre a política e gostaria de saber se você
concorda ou se discorda de cada uma, muito ou pouco? VOTAR É A ÚNICA MANEIRA PELA
QUAL AS PESSOAS COMO EU PODEM DIZER ALGO SEBRE COMO O GOVERNO FAZ AS
COISAS'.
val label p67a
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe"
6 "Não respondeu".
val label p67b
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe"
6 "Não respondeu".
val label p67c
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe"
6 "Não respondeu".
val label p67d
1 "Concorda muito"
2 "Concorda pouco"
3 "Discorda muito"
4 "Discorda pouco"
5 "Não sabe"
6 "Não respondeu".

var label p68 'Você acredita que os parlamentares, isto é, os representantes populares, em
Brasília, primeiro e acima de tudo, representam os interesses da população ou eles tem outros
interesses que são mais importantes para eles?'.
1 - Representam os interesses da população
2 - Tem outros interesses
3 - Outras respostas
4 - Não sabe
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var label p69 'Na semana passada quantos dias você viu as notícias na televisão'.
(ANOTAR O NÚMERO DE DIAS)
var label p70 'Quanta atenção você diria que prestou às notícias que deram na televisão sobre
política'.
1 - Muita
2 - Bastante
3 - Pouca
4 - Muito pouca
5 - Nada
6 - Não sabe
var label p71 'Qual é a sua cor?'.
(LEIA ATÉ A INTERROGAÇÃO - CASO DISCORDE DA CLASSIFICAÇÃO DO
ENTREVISTADO ESCREVA A OBSERVAÇÃO AO LADO)
1 - Branca
2 - Preta
3 - Amarela
4 - Parda
5 - Indígena
6 - Outras respostas
var label p72 'Você trabalha?'.
var label p74 'No seu trabalho (principal) você é:'.
val label p74
1 "Funcionário público"
2 "Assalariado com carteira"
3 "Assalariado sem carteira"
4 "Conta própria regular (paga ISS)"
5 "Conta própria (bico/free-lancer)"
6 "Autônomo universitário (profissional liberal)"
7 "Empregador (mais de dois empregados)"
8 "Auxiliar de família sem remuneração fixa"
9 "Outras".
var label p75 'Há quantos anos você mora aqui?'.
val label p75
98 "Sempre morou"
99 "Não sabe".
var label p76 'Você nasceu na cidade ou no campo?'.
val label p76
1 "Na cidade"
2 "No campo"
3 "Não sabe".
var label escola 'Até que ano da escola você estudou?'.
val label escola
1 "Não frequentou escola"
2 "1o.grau incompleto"
3 "1o.grau completo"
4 "2o.grau incompleto"
5 "2o.grau completo"
6 "Superior incompleto"
7 "Superior completo"
8 "Pós-graudação".
var label renda 'Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto
foi a renda familiar em sua casa no mês de fevereiro?'.
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