Número da pesquisa: DAT/BR95.SET-00461
Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO FERNANDO HENRIQUE (9 meses)
Data: 15/12/95
Tamanho da amostra: 2921
Universo:População adulta do Brasil
Número de variáveis sócio-econômicas: 8
Número total de variáveis: 30
Atenção: Algumas variáveis apresentam o label "CD" que
significa código desconhecido porque não nos foi enviado pelo
instituto responsável.
Algumas variáveis apresentam o texto truncado em sua
base arquivo. SAV), por limitação do software. O texto
completo de todas as variáveis encontra-se a seguir.
var label sexo "Sexo".
val label sexo
1 "Masculino"
2 "Feminino".
var label idade1 'Idade'.
var label idade "Idade".
val label idade
1 "16 a 17 anos"
2 "18 a 24 anos"
3 "25 a 34 anos"
4 "35 a 44 anos"
5 "45 a 59 anos"
6 "60 anos e mais".
var label cor "(Anote a cor do entrevistado) Cor/raça do entrevistado".
val label cor
1 "Branca"
2 "Preta"
3 "Amarela"
4 "Parda/mulato"
5 "Indígena"
6 "Outras"
97 "CD".

var label p1 "No próximo dia primeiro o presidente Fernando Henrique Cardoso completa
nove meses de governo. Na sua opinião, Fernando Henrique está fazendo um governo:".
val label p1
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "Não sabe".
var label p2 "De zero a dez que nota você dá para os nove meses do governo Fernando
Henrique Cardoso?".
val label p2
12 "Zero"
11 "Não sabe"
97 "CD".
var label p3 "E daqui para frente, na sua opinião, o presidente Fernando Henrique fará um
governo:".
val label p3
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "Não sabe"
97 "CD".
var label p4 "Você diria que os senadores e deputados federais eleitos no final do ano
passado estão tendo um desempenho:".
val label p4
1 "Ótimo"
2 "Bom"
3 "Regular"
4 "Ruim"
5 "Péssimo"
6 "Não sabe"
97 "CD".
var label p5 "De zero a dez, que nota você dá para o desempenho dos atuais deputados
federais e senadores?".
val label p5
12 "Zero"
11 "Não sabe".

var label p6 "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 p6
1 "O país precisa da Câmara dos Deputados e do Senado"
2 "Poderíamos passar bem sem eles"
3 "Outras respostas"
4 "Não sabe".
var label p7 "Com qual das seguintes afirmações, você concorda mais:".
val label p7
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"
97 "CD".
var label p8 "Se a eleição para presidente da República que aconteceu no ano passado
fossem hoje, em qual destes candidatos você votaria?".
val label p8
1 "Fernando Henrique (PSDB)"
2 "Lula (PT)"
3 "Enéas (PRONA)"
4 "Orestes Quércia (PMDB)"
5 "Brizola (PDT)"
6 "Esperidião Amin (PPR)"
7 "Outros"
8 "Em branco/nulo"
10 "Não sabe/não lembra".
var label p9a "A implantação dp Real, que substitui o Cruzeiro Real, compeltou uma ano
no último mê de julho. De um modo geral, você acha que o plano real está sendo bom ou
ruim para o país?'.
val label p9a
1 "Bom"
2 "Ruim"
3 "Indiferente"
4 "Não sabe"
97 "CD".
var label p9b "E para você?".
val label p9b
1 "Bom"
2 "Ruim"
3 "Indiferente"
4 "Não sabe"
97 "CD".

var label p10a 'Na sua opinião daqui para frente a inflação vai aumentar, diminuir ou ficar
como está?'.
val label p10a
1 'Vai aumentar'
2 'Vai diminuir'
3 'Vai ficar como está'
4 'Não sabe'
97 "CD".
var label p10b 'Na sua opinião daqui para frente o desemprego vai aumentar, diminuir ou
ficar como está?'.
val label p10b
1 'Vai aumentar'
2 'Vai diminuir'
3 'Vai ficar como está'
4 'Não sabe'
97 "CD".
var label p10c 'Na sua opinião daqui para frente o poder de compra vai aumentar, diminuir
ou ficar como está?'.
val label p10c
1 'Vai aumentar'
2 'Vai diminuir'
3 'Vai ficar como está'
4 'Não sabe'
97 "CD".

var label p11 "Você diria que o dinheiro que você e sua família ganham é:".
val label p11
1 "Mais do que o suficiente"
2 "Exatamente o que precisam para viver"
3 "Não é suficiente, às vezes falta"
4 "É muito pouco, trazendo muitas dificuldades"
97 "CD".
var label p12 "Pensando em tudo que você consumui de um modo geral, nos últimos seis
mese, você diria que nos 'próximos' seis meses você pretende consumir mais, menos ou
a mesma quantidade?".
val label p12
1 "Mais"
2 "Menos"
3 "A mesma quantidade"
4 "Não sabe"
97 "CD".

var label p13 "Você trabalha? (SE NÃO TRABALHA) Qual é a sua ocupação principal:
você só estuda, é aposentado, é dona de casa (só mulheres) ou está desempregado?".
val label p13
1 "Sim, está trabalhando"
2 "Só estuda"
3 "É aposentado"
4 "É dona de casa"
5 "Está desempregado"
6 "Outras"
97 "CD".
var label p14 "(Se trabalha) No seu trabalho, você é:".
val label p14
0 "Não se aplica"
1 "Funcionário público"
2 "Assalariado com carteira"
3 "Assalariado sem carteira"
4 "Conta própria regular"
5 "Conta própria (bico/free-lancer)"
6 "Autônomo Universitário (profissional liberal)"
7 "Empregador (mais de dois empregados)"
8 "Auxilia a família sem remuneração fixa"
9 "Outras"
97 "CD".
var label p15 "(Se trabalha) Atualmente, em relação ao seu emprego você diria que:".
val label p15
0 "Não se aplica"
1 "Corre grande risco de ser demitido"
2 "Corre algum risco de ser demitido"
3 "Não corre risco de ser demitido"
4 "Outras respostas"
5 "Não sabe".
var label p16 "O sociólogo Betinho tem coordenado campanhas contra a fome no país
através do movimento chamado Ação da Cidadania. Você diria que está bem informado,
mais ou menos informado ou mal informado sobre essas campanhas contra a fome?".
val label p16
1 "Bem informado"
2 "Mais ou menos informado"
3 "Mal informado"
4 "Outras respostas".
var label p17 "Nos últimos doze meses você contribuiu com algum alimento para a
campanha contra a fome?".
val label p17
1 "Sim"
2 "Não"
97 "CD".

var label p18 "Na sua opinião campanhas como essa:".
val label p18
1 "Podem resolver o problema da fome no Brasil"
2 "Podem resolver parcialmente"
3 "Não podem resolver o problema da fome"
4 "Outras respostas"
5 "Não sabe".
var label partido "Qual é o seu partido político de preferência?".
val label partido
1 "PMDB"
2 "PT"
3 "PDS"
4 "PSDB"
5 "PTB"
6 "PRN"
7 "PDT"
8 "PSB"
9 "PFL"
10 "PL"
11 "PPR"
12 "Outro partido"
13 "Nomes/referências"
14 "Nenhum/não tem"
97 "CD".
var label escola "Até que ano de escola você estudou?".
val label escola
1 "Até o lo grau"
2 "2o grau"
3 "Superior"
97 "CD".
var label renda "Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você,
quanto foi aproximadamente a renda familiar em sua casa no mês de agosto?".
val label renda
1 "Até 2 Salários Mínimos"
2 "De 2 a 5 Salários Mínimos"
3 "De 5 a 10 Salários Mínimos"
4 "De 10 a 20 Salários Mínimos"
5 "Mais de 20 Salários Mínimos"
6 "Não sabe".
var label metrop 'Metrópole'.
val label metrop
1 'Região metropolitana'
2 'Interior'
3 'Capital'.

var label estado 'Estado'.
val label estado
0 'CD'
1 'SP'
2 'RJ'
3 'MG'
4 'RS'
5 'PR'
6 'SC'
7 'BA'
8 'PE'
9 'CE'
10 'GO'
11 'MS'
12 'DF'.
var label regiao 'Região'.
val label regiao
1 'Sudeste'
2 'Sul'
3 'Nordeste'
4 'Norte / Centro-Oeste'.

