
 
 

Survey 
 

Full Survey in Portuguese 
 
Glossário: 
RU = Resposta única 
RM = Resposta múltipla 
RO = Resposta ordenada (ranking) 
RA = Resposta aberta 
RN = Resposta numérica 
  
CARACTERIZAÇÃO E FILTROS 
 
Gênero (RU) 

a. Masculino  
b. Feminino   

  
Qual a sua faixa etária? (RU)  

a. Menos de 18 anos 
b. 18 a 24 anos  
c. 25 a 29 anos 
d. 30 a 39 anos 
e. 40 a 49 anos 
f. 50 a 55 anos 
g. 56 anos ou mais  

 
Em qual estado você mora? (RU)  
 

Lista de UFs  
 
A cidade que você mora é... (RU) 

a. Capital 
b. Região metropolitana  
c. Interior do estado  

 
 
 
1. Somos pesquisadores da Universidade de Kent. O tópico geral deste estudo é o 

“panorama atual da sociedade brasileira”. 
 

Durante a pesquisa, você será perguntado sobre como está lidando com o momento 
atual, e será questionado sobre questões sobre saúde e atualidade. 

 
O mais importante para o sucesso dessa pesquisa é que você responda honestamente. 
Quando você não souber uma resposta, dê o seu melhor palpite. Ao responder às 
perguntas, você estará contribuindo para a compreensão do comportamento dos 
brasileiros durante a pandemia. 

 
A pesquisa é anônima; seu nome nunca será registrado e nem poderemos associar a 
você, as informações que você fornecer. Os resultados divulgados devem incluir apenas 
dados agregados, você nunca será identificado. Se você tiver alguma dúvida sobre este 
estudo, entre em contato pelo e-mail: econsaudeBR2020@kent.ac.uk 

 
Sua participação neste estudo é puramente voluntária. (RU) 

 
1. Concordo em participar 
2. Eu não concordo em participar 
 
 

 

mailto:econsaudeBR2020@kent.ac.uk
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2. Qual das alternativas abaixo descreve melhor a renda mensal da sua residência 
atualmente? Por favor, considere a soma dos rendimentos de todos os moradores?  
(RU) 

a. Menos de R$ 2.101 
b. De R$ 2.101 a R$ 2.250 
c. De R$ 2.251 a R$ 2.400 
d. De R$ 2.401 a R$ 2.550 
e. De R$ 2.551 a R$ 2.700 
f. De R$ 2.701 a R$ 2.850 
g. De R$ 2.851 a R$ 3.000 
h. De R$ 3.001 a R$ 3.150 
i. De R$ 3.151 a R$ 3.300 
j. De R$ 3.301 a R$ 3.450 
k. De R$ 3.451 a R$ 3.600 
l. De R$ 3.601 a R$ 3.750 
m. De R$ 3.751 a R$ 3.900 
n. De R$ 3.901 a R$ 4.050 
o. De R$ 4.051 a R$ 4.200 
p. De R$ 4.201 a R$ 4.350 
q. De R$ 4.351 a R$ 4.500 
r. De R$ 4.501 a R$ 4.650 
s. De R$ 4.651 a R$ 4.800 
t. De R$ 4.801 a R$ 4.950 
u. De R$ 4.951 a R$ 5.100 
v. Mais de R$ 5.100 
 
3. Você nasceu em que mês?  (RU) 
a. Janeiro 
b. Fevereiro 
c. Março 
d. Abril 
e. Maio 
f. Junho 
g. Julho 
h. Agosto 
i. Setembro 
j. Outubro 
k. Novembro  
l. Dezembro 
 
4. Qual é a sua cor ou raça? (RU) 
a. Branca 
b. Preta 
c. Amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana etc.) 
d. Parda (mulata, cabocla, ou mestiça ) 
e. Indígena 
f. Outro (indique) 
 
5. Qual é a sua escolaridade? (RU) 
a. Sem instrução  
b. Fundamental incompleto  
c. Fundamental completo  
d. Médio incompleto  
e. Médio completo  
f. Superior incompleto  
g. Superior completo  
h. Pós-graduação, Mestrado ou doutorado completo 
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6. Qual é o seu estado civil? (RU) 
a. Solteiro(a) 
b. Casado(a) 
c. Morando com namorado(a) 
d. Divorciado(a)  
e. Viuvo(a) 
f. Prefiro não dizer 
 
7. Incluindo você, quantas pessoas vivem no seu domicílio? (RU) 
a. Moro sozinho   
b. 2 pessoas   
c. 3 pessoas   
d. 4 pessoas   
e. 5 pessoas   
f. 6 pessoas   
g. 7 pessoas   
h. 8 pessoas   
i. 9 pessoas   
j. 10 pessoas 
k. Mais de 10 pessoas  
 
8. Entre as pessoas que vivem no seu domicílio, por favor indique se alguma delas se 

encaixam nas categorias etárias abaixo. Por favor, selecione todas as alternativas que 
se aplicam? (RM) 

a. Alguém que mora no meu domicílio tem 1 ano de idade ou menos 
b. Alguém que mora no meu domicílio tem entre 1-2 anos de idade 
c. Alguém que mora no meu domicílio tem entre 3-5 anos de idade 
d. Alguém que mora no meu domicílio tem entre 6-8 anos de idade 
e. Alguém que mora no meu domicílio tem entre 9-11 anos de idade 
f. Alguém que mora no meu domicílio tem entre 12-14 anos de idade 
g. Alguém que mora no meu domicílio tem entre 15-17 anos de idade 
h. Alguém que mora no meu domicílio tem entre 18-20 anos de idade 
i. Alguém que mora no meu domicílio tem entre 20-30 anos de idade 
j. Alguém que mora no meu domicílio tem entre 30-60 anos de idade 
k. Alguém que mora no meu domicílio tem entre 60-70 anos de idade 
l. Alguém que mora no meu domicílio tem entre 70-80 anos de idade 
m. Alguém que mora no meu domicílio tem mais 80 anos de idade 
n. Prefiro não dizer 
 
9. Alguém que mora no seu domicílio tem alguma doença? Por favor, selecione todas as 

alternativas que se aplicam. (RM) 
a. Diabetes 
b. Pressão alta / hipertensão 
c. Doença do coração 
d. Asma ou alguma condição respiratória crônica  
e. Alergias 
f. Cancer 
g. Outras doenças crônicas que requerem tratamento médico  
h. Não, ninguem tem as doenças acima’ 
i. Não sei 
j. Prefiro não dizer 
 
10. No segundo turno da última eleição em quem você votou para presidente? (RU) 
a. Jair Bolsonaro 
b. Fernando Haddad 
c. Anulei meu voto  
d. Não votei 
e. Prefiro não dizer 
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11. Antes da pandemia (em fevereiro 2020), qual(is) das atividades abaixo você realizava em 
uma semana normal? Você pode selecionar mais de uma opção. (RM) [Rodiziar opções 
de resposta] 

a. Ir ao cabeleireiro ou barbeiro  
b. Usar transporte público para ir trabalhar 
c. Usar transporte público para ir ao hospital ou para fazer compras 
d. Usar transporte público para lazer/passeio 
e. Participar de um jantar em família fora da minha casa 
f. Almoçar ou jantar num restaurante 
g. Sair para trabalhar 
h. Higienizar meu celular 
i. Ir à missa /reuniões de cunho religioso  
j. Participar da missa por vídeo na minha casa 
k. Visitar idosos ou parentes vulneráveis 
l. Abraçar ou apertar a mão de amigos que não moram comigo 
m. Ir ao shopping center 
n. Encontrar com meus amigos e participar  de eventos sociais (exemplo: festas) 
o. Fumar cigarros 
p. Ter uma alimentação saudável 
q. Nenhumas das alternativas acima 
 
12. Nas última semana, qual(is) das atividades abaixo você realizou? Você pode selecionar 

mais de uma opção. (RM) [Rodiziar opções de resposta] 
a. Fui ao cabeleireiro ou barbeiro  
b. Usei transporte público para ir trabalhar 
c. Usei transporte público para ir ao hospital ou para fazer compras 
d. Usei transporte público para lazer/passeio 
e. Participei de um jantar em família fora da minha casa 
f. Almocei ou jantei num restaurante 
g. Saí para trabalhar 
h. Higienizei meu celular 
i. Fui à missa/reuniões de cunho religioso 
j. Participei da missa por vídeo na minha casa 
k. Visitei idosos ou parentes vulneráveis 
l. Usei máscara fora de casa em lugares abertos (exemplo: ruas, parques) 
m. Usei máscara quando usando transporte publico 
n. Usei máscara fora de casa em lugares fechados (exemplo: supermercado, shopping center) 
o. Abracei ou apertei a mão de amigos que não moram comigo 
p. Fui ao shopping center 
q. Encontrei com meus amigos e participei de eventos sociais (exemplo: festas) 
r. Fumei cigarros 
s. Mantive uma alimentação saudável 
t. Nenhumas das alternativas acima 
 
13. Nas últimas duas semanas, você usou transporte público? (RU) 
a. Mais vezes do que antes do coronavírus 
b. Com mesma frequência do que antes do coronavírus 
c. Menos vezes do que antes do coronavírus 
d. Não usei nenhuma vez 
e. Prefiro não responder 
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14. Os cientistas recomendam que as pessoas lavem as mãos regularmente. No entanto, 
observamos que algumas pessoas lavam as mãos regularmente, enquanto outras não. 
Ontem, você lavou as mãos ou usou álcool gel em quais situações? (RM) [Rodiziar opções 
de resposta] 

a. Não lavei minhas mãos 
b. Antes de preparar comida 
c. Antes de comer ou alimentar uma criança 
d. Depois de usar o banheiro ou ajudar uma criança a usar o banheiro 
e. Depois de tossir ou espirrar 
f. Antes de sair de casa 
g. Após algum contato físico (ex, após apertar as mãos) com pessoas que não moram comigo 
h. Depois de tocar em superfícies como maçanetas ou botão do elevador 
i. Depois de usar transporte público 
j. Depois de ter saído e voltado para casa  
k. Em alguma outra ocasião 
l. Prefiro não responder 
 
15. Nas últimas duas semanas, com que frequência você ou outros membros da sua 

residencia saíram de casa para fazer compras? (RU) 
a. Nenhuma vez 
b. 1 vez 
c. 2 vezes 
d. 3 vezes 
e. 4 vezes 
f. 5 vezes 
g. 6 vezes 
h. 7 vezes 
i. 8 vezes 
j. 9 vezes 
k. 10 vezes 
l. Mais de 10 vezes 
 
16. Nas últimas duas semanas, com que frequência você visitou amigos e familiares na casa 

deles? (RU) 
a. Nenhuma vez 
b. 1 vez 
c. 2 vezes 
d. 3 vezes 
e. 4 vezes 
f. 5 vezes 
g. 6 vezes 
h. 7 vezes 
i. 8 vezes 
j. 9 vezes 
k. 10 vezes 
l. Mais de 10 vezes 
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17. Por favor, indique qual das afirmações abaixo você acredita que é VERDADEIRAS: Pode 
selecionar mais de uma opção. (RM) [Rodiziar opções de resposta] 

a. Fumar aumenta o risco da forma grave de coronavírus 
b. Vacina da gripe aumenta risco de adoecer por coronavírus 
c. Crianças não são contaminadas por coronavirus 
d. O vírus que causa COVID-19 foi inventado num laboratório China  
e. Usando mascaras, as pessoas podem reduzir a transmissao de coronovirus 
f. O uso de luvas no manuseio de dinheiro pode evitar a transmissão de coronavírus 
g. Coronavírus é mais contagioso dentro de casa do que ao ar livre 
h. Os morcegos espalham o coronavírus, por isso devemos evitá-los 
i. Coronavírus pode ser transmitido por caixas e pacotes que vem de outros países, onde existe 

coronavírus 
j. Pessoas que não apresentam sintomas de coronavirus, podem transmitir o virus 
k. Existe uma cura para coronavírus: que e hidroxicloroquina 
l. O Ministerio da Saude ja assinou contratos com o Reino Unido, Russia e China para a 

produção de 400 milhões de doses de vacina contra Covid-19 
m. Nenhuma das opções acima 
 
18. Por favor, indique quais das afirmações abaixo você acredita que sao VERDADEIRAS: 

Pode selecionar mais de uma opção. (RM) [Rodiziar opções de resposta] 
a. Três juízes devem se aposentar do Supremo Tribunal Federal em 2021  
b. Em 2020, Sergio Moro pediu demissão do Ministério da Justiça e se afiliou ao PSDB  
c. Durante a pandemia tem havido um aumento do desmatamento de Amazônia  
d. Pró-Brasil é um plano para expandir programas sociais, por causa da pandemia  
e. Durante a pandemia, o setor de Agronegócio no Brasil tem apresentado queda nas 

exportações  
f. Em 2020, a China promulgou uma lei de segurança nacional, que pode vir a coibir liberdades 

civis e direitos humanos  
g. Em 2020, funcionários dos Correios cogitaram entrar em greve  
h. O ator Marcus Frias é o atual Ministro da Cultura, após Regina Duarte ter deixado o cargo 
i. Durante a pandemia, várias marcas boicotam Facebook para que a empresa a aja contra o 

discurso de ódio na plataforma  
j. O filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso deve nascer nos próximos meses  
k. Nathalie Moellhausen, lutadora de judô é uma das maiores apostas do Brasil para a Olimpíada 

de Tóquio 
l. Em 2020, Leo Dias e Anitta têm trocado acusações nas redes sociais  
m. Nenhuma das opções acima  
 
 
19. Agora vou te mostrar uma frase e gostaria que me dissesse o quanto você concorda com 

elas. ... 
Os números de casos e óbitos sobre o coronavírus no Brasil são superestimados e 
fabricados por políticos (RU) 

a. Concordo totalmente  
b. Concordo parcialmente  
c. Não concordo e nem discordo  
d. Discordo parcialmente  
e. Discordo totalmente  
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20. Quais meios você utiliza para se informar a respeito de coronavírus?  Por favor, selecione 
todas as alternativas que se aplicam (RM) [Rodiziar opções de resposta] 

a. Noticiários da televisão 
b. Jornais 
c. Sites de notícias 
d. WhatsApp 
e. Facebook 
f. Twitter 
g. Outras redes sociais 
h. Ouvindo meu governador na televisão 
i. Ouvindo o presidente da republica na televisão 
j. Ouvindo outro políticos na televisão  
k. Ouvindo autoridades de saúde  
l. Site oficial do Ministério da Saúde / OPAS / OMS 
m. Médico de família / centro de saúde  
n. Amigos / parentes 
o. Outros (indique) 
p. Não utilizo em nenhum 

 
21. Entre os meios de comunicação abaixo, quais você confia mais para obter informações 

sobre coronavírus?  Por favor, escolha os 3 meios mais confiaveis na sua opiniao. (RO) 
[Rodiziar opções de resposta] 

a. Noticiários da televisão 
b. Jornais 
c. Sites de notícias 
d. WhatsApp 
e. Facebook 
f. Twitter 
g. Outras redes sociais 
h. Meu governador 
i. Presidente Jair Bolsonaro 
j. Cientistas 
k. Site oficial do Ministério da Saúde / OPAS / OMS 
l. Médico de família / centro de saúde  
m. Amigos / parentes 
n. Outros (indique) 
o. Não confio em nenhum 

 
22. Com qual frequência você procura informações relacionadas ao coronavírus? (RU) 
a. Mais de uma vez por dia 
b. Uma vez ao dia 
c. De 2 a 3 vezes por semana 
d. Uma vez por semana 
e. Uma vez a cada duas semanas 
f. Menos de uma vez a cada duas semanas 
g. Eu nunca procuro essas informações 
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23. Antônio mora em uma cidade como a sua e trabalha como vendedor ambulante, ganhando 
R$ 1.228 por mês. Ele mora perto do local de trabalho e não usa transporte público para 
trabalhar. Ele tem dois filhos e é o principal provedor de sua família. Na semana passada, 
ele atendeu a um cliente que tossia muito e não usava cobertura de rosto. Ontem, Antônio 
acordou com dor de garganta e febre. Com quais destas declarações você concorda? 
Pode selecionar mais de uma opção. (RM) 

a. Antonio deve ir trabalhar hoje, pois precisa ganhar a vida para sustentar sua família 
b. Antonio pode sair para trabalhar hoje, desde que use uma máscara e lave regularmente as 

mãos ou use luvas 
c. Antonio não deve sair de casa, exceto para consultar um médico 
d. Antonio deve tentar ficar longe de outros membros da família em casa 
e. Outros membros da família de Antonio que não apresentem sintomas, não devem sair de casa 

por pelo menos uma semana 
f. Vizinhos e amigos ajudarão a família de Antonio a sobreviver, para que ele fique em casa pelo 

menos por uma semana ou até que ele esteja totalmente recuperado 
g. Antonio só deve voltar ao trabalho depois de fazer um teste de coronavírus e apresentar testes 

negativos 
h. Outros membros da casa de Antonio não devem sair de casa, a menos que façam um teste de 

coronavírus e apresente resultado negativo 
i. Se Antonio não puder fazer um teste de coronavírus, ele só deve voltar ao trabalho após pelo 

menos uma semana 
 
24. Mauricio mora em uma cidade como a sua. Ele e dono de uma padaria, e trabalha 

atendendo clientes, ganhando R$ 5.000 por mês. Ele mora perto do local de trabalho e não 
usa transporte público para trabalhar. Ele tem dois filhos e é o principal provedor de sua 
família. Na semana passada, ele atendeu a um cliente que tossia muito e não usava 
cobertura de rosto. Ontem, Mauricio acordou com dor de garganta e febre. Com quais 
destas declarações você concorda? Pode selecionar mais de uma opção. (RM) 

a. Mauricio deve ir trabalhar hoje, pois precisa ganhar a vida para sustentar sua família 
b. Mauricio pode sair para trabalhar hoje, desde que use uma máscara e lave regularmente as 

mãos ou use luvas 
c. Mauricio não deve sair de casa, exceto para consultar um médico 
d. Mauricio deve tentar ficar longe de outros membros da família em casa 
e. Outros membros da família de Mauricio que não apresentem sintomas, não devem sair de casa 

por pelo menos uma semana 
f. Vizinhos e amigos ajudarão a família de Mauricio a sobreviver, para que ele fique em casa pelo 

menos por uma semana ou até que ele esteja totalmente recuperado 
g. Mauricio só deve voltar ao trabalho depois de fazer um teste de coronavírus e apresentar 

testes negativos 
h. Outros membros da casa de Mauricio não devem sair de casa, a menos que façam um teste de 

coronavírus e apresente resultado negativo 
i. Se Mauricio não puder fazer um teste de coronavírus, ele só deve voltar ao trabalho após pelo 

menos uma semana 
j. Pessoas com uma renda como a de Maurício podem pagar por um teste de coronavirus 
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25. Atualmente, quais são os fatores que você tem maior preocupação? Por favor, escolha os 
3 fatores que mais te preocupa. (RO) [Rodiziar opções de resposta] 

a. Acesso ao crédito 
b. Ameaças contra o meio ambiente 
c. Aposentadoria 
d. Ascensão do extremismo politicos 
e. Controle de imigração 
f. Coronavirus  
g. Corrupção financeira ou política 
h. Crime e violência 
i. Declínio moral 
j. Desemprego 
k. Sua condicao financeira 
l. Educação 
m. Impostos 
n. Inflação 
o. Manutenção e continuidade de programas sociais 
p. Mudança climática 
q. Obesidade infantil 
r. Pobreza e desigualdade social 
s. Saúde 
t. Terrorismo 
u. Outro problema (indique) 
v. Não sei 
 
26. Atualmente, qual dessas opcoes se aplica a voce? (RU) 
a. Desempregado 
b. Microempreendedor individual   
c. Trabalhador Informal 
d. Trabalhador com contrato formal 
e. Nenhuma das opções acima 
 
27. Quantas horas você trabalha por semana atualmente? (RU) 
[PARA TODOS QUE RESPONDERAM QUE NAO ESTAO DESEMPREGADOS] 
a. Menos de 10 horas semanais 
b. 10 horas semanais 
c. Entre 11 a 19 horas semanais 
d. 20 horas semanais 
e. Entre 21 e 39 horas semanais 
f. 40 horas semanais  
g. Entre 41 e 43 horas semanais 
h. 44 horas semanais  
i. Mais de 44 horas 
 
28. Atualmente, qual é a sua principal ocupação? Note que ocupação significa função ou 

profissão que uma pessoa exerce no trabalho (exemplo: secretaria, motorista de ônibus, 
professora, ajudante de padeiro, vendedor de loja, desempregado). (RA) 

[PARA TODOS QUE RESPONDERAM QUE NAO ESTAO DESEMPREGADOS] 
 
29. Desde o início da pandemia (em fevereiro de 2020) até o momento atual, como sua 

situação no mercado de trabalho evoluiu? (RU) 
a. Eu continuo desempregado 
b. Eu estava trabalhando e fiquei desempregado 
c. Eu estava desempregado e comecei a trabalhar na mesma ocupação que eu tinha antes 
d. Eu estava desempregado e comecei a trabalhar numa ocupação diferente da que eu tinha 

antes 
e. Eu continuo empregado com a mesma ocupação que tinha antes 
f. Eu continuo empregado, mas com uma ocupação diferente que eu tinha antes 
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30. Antes da pandemia (em fevereiro de 2020), voce era microempreendedor individual ou 
trabalhador informal? 

g. Sim 
h. Nao 
i. Prefiro não responder 
 
31. Pensando no quanto sua família normalmente ganhava antes da pandemia (em fevereiro 

de 2020), quanto sua renda domicilar mensal mudou desde entao? (RU) 
a. Caiu mais de  R$ 3.200 
b. Caiu entre R$ 2.801 e R$ 3.200 
c. Caiu entre R$ 2.401 e R$ 2.800 
d. Caiu entre R$ 2.001 e R$ 2.400 
e. Caiu entre R$ 1.801 e R$ 2.000 
f. Caiu entre R$ 1.601 e R$ 1.800 
g. Caiu entre R$ 1.401 e R$ 1.600 
h. Caiu entre R$ 1.201 e R$ 1.400 
i. Caiu entre R$ 1.001 e R$ 1.200 
j. Caiu entre R$ 801 e R$ 1.000 
k. Caiu entre R$ 601 e R$ 800 
l. Caiu entre R$ 401 e R$ 600 
m. Caiu entre R$ 201 e R$ 400 
n. Caiu entre R$ 1 e R$ 200 
o. Nao mudou: ficou a mesma 
p. Subiu entre R$ 1 e R$ 200 
q. Subiu entre R$ 201 e R$ 400 
r. Subiu entre R$ 401 e R$ 600 
s. Subiu entre R$ 601 e R$ 800 
t. Subiu entre R$ 801 e R$ 1.000 
u. Subiu entre R$ 1.001 e R$ 1.200 
v. Subiu entre R$ 1.201 e R$ 1.500 
w. Subiu mais de R$ 1.500 
 
32. Durante a pandemia seu domicilio se engajou em algumas dessas atividades?  (RM) 
a. Usou economias ou poupança para cobrir o consumo do dia-a-dia 
b. Tomou empréstimos de amigos ou familiares 
c. Tomou empréstimos de bancos ou outras instituições financeiras 
d. Diminuiu seu gasto no consumo do dia-a-dia 
e. Reduziu porções ou pulou refeições por falta de dinheiro 
f. Reduziu gastos com atividades de entretenimento ou lazer por falta de dinheiro 
g. Reduziu gastos com roupas e itens pessoais (ex. produtos de higiene pessoal) por falta de 

dinheiro 
h. Nao quitou algumas contas do dia-a-dia (ex. aluguel) 
i. Vendeu ativos (ex. carros, joias) para cobrir o consumo do dia-a-dia 
j. Fez um trabalho extra ou um bico 
k. Adiou despesas grandes (ex. carro, geladeira) 
l. Aumentou suas economias ou poupança, ou quitou dívidas  
m. Fez empréstimos para amigos ou familiares 
n. Aumentou o seu consumo do dia-a-dia 
o. Fez despesas grandes (ex. carro, geladeira) 
p. Nenhuma das opções acima 
 
33. Alguém no seu domicílio estava registrado no Cadastro Único antes de fevereiro 2020? 

(RU) 
a. Sim, meu domicílio estava registrado no Cadastro Único antes de fevereiro 2020 
b. Não, meu domicílio não estava registrado no Cadastro Único antes de fevereiro 2020 
c. Não sei 
d. Prefiro não dizer 
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34. Você ou alguém que mora no seu domicílio participaram de algum dos programas abaixo 
ou receberam algum dos benefícios sociais do Governo Federal listados abaixo antes de 
fevereiro 2020? Selecione todos que se apliquem. (RM) 

a. Programa Bolsa Família 
b. Programa Minha Casa, Minha Vida 
c. Bolsa Verde – Programa de Apoio à Conservação Ambiental 
d. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI 
e. Fomento – Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais 
f. Carteira do Idoso 
g. Aposentadoria para pessoa de baixa renda 
h. Programa Brasil Carinhoso 
i. Programa de Cisternas 
j. Telefone Popular 
k. Carta Social 
l. Pro Jovem Adolescente 
m. Tarifa Social de Energia Elétrica 
n. Passe Livre para pessoas com deficiência 
o. Isenção de Taxas em Concursos Públicos 
p. Eu, ou alguém no meu domicílio, recebemos outro benefício social dos que listados acima  
q. Ninguém no meu domicílio recebe qualquer benefício social 
r. Não sei 
s. Eu prefiro não dizer 
 
35. Em marco de 2020, você ou alguém residente no seu domicio eram? (RM) 
a. Microempreendedor individual (MEI) e contribuinte individual da Previdência Social   
b. Trabalhador Informal e contribuinte individual da Previdência Social   
c. Desempregado, sem estar recebendo seguro-desemprego 
d. Nenhuma das opções acima se aplica a mim ou alguém no meu domicílio 
 
 
36. Você ou alguém que mora na sua residência tem direito a receber a Auxílio Emergencial? 

(RU) 
a. Sim, temos direito 
b. Não temos direito, nossa solicitação não foi aprovada 
c. Não temos direito, não fizemos a solicitação 
d. Não sei 
 
37. Se você ou alguém no seu domicílio solicitou o Auxílio Emergencial, quando ocorreu? 

(RU) 
a. Fizemos a solicitação em abril 2020  
b. Fizemos a solicitação em maio 2020  
c. Fizemos a solicitação em junho 2020  
d. Fizemos a solicitação em julho 2020  
e. Fizemos a solicitação em agosto 2020  
f. Não, não fizemos a solicitação para receber Auxílio Emergencial, pois devemos receber essa 

ajuda automaticamente 
g. Não, não fizemos a solicitação para receber Auxílio Emergencial, e não esperamos receber essa 

ajuda 
h. Nenhuma das opções acima 
i. Eu prefiro não dizer 
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38. [Para participantes exceto quem respondeu ‘Não, não fizemos a solicitação para receber 
Auxílio Emergencial, e não esperamos receber essa ajuda’] Você ou alguém no seu 
domicílio, receberam a primeira parcela da Auxílio Emergencial’ e quando ocorreu? (RU) 

a. Recebemos a primeira parcela em abril 2020  
b. Recebemos a primeira parcela em maio 2020  
c. Recebemos a primeira parcela em junho 2020  
d. Recebemos a primeira parcela em julho 2020  
e. Recebemos a primeira parcela em agosto 2020  
f. Ainda não recebemos a primeira parcela ainda 
g. Nenhuma das opções acima 
h. Eu prefiro não dizer 
 
39. [Para participantes que responderam P38, exceto quem respondeu ‘Ainda não recebemos 

a primeira parcela ainda’] Você ou alguém no seu domicílio, receberam a segunda parcela 
da Auxílio Emergencial’ e quando ocorreu? (RU) 

a. Recebemos a segunda parcela em abril 2020  
b. Recebemos a segunda parcela em maio 2020  
c. Recebemos a segunda parcela em junho 2020  
d. Recebemos a segunda parcela em julho 2020 
e. Recebemos a segunda parcela em agosto 2020  
f. Ainda não recebemos a segunda parcela ainda 
g. Nenhuma das opções acima  
h. Eu prefiro não dizer 
 
40. [Para participantes que responderam P39, exceto quem respondeu ‘Ainda não recebemos 

a segunda parcela ainda’] Você ou alguém no seu domicílio, receberam a terceira parcela 
da Auxílio Emergencial’ e quando ocorreu? (RU) 

a. Recebemos a terceira parcela em abril 2020  
b. Recebemos a terceira parcela em maio 2020  
c. Recebemos a terceira parcela em junho 2020  
d. Recebemos a terceira parcela em julho 2020  
e. Recebemos a terceira parcela em agosto 2020  
f. Ainda não recebemos a terceira parcela ainda  
g. Nenhuma das opções acima 
h. Eu prefiro não dizer 
 
41. Digamos que existam 100 pessoas parecidas com você (com o mesmo gênero, idade e 

condição de saúde). Na sua opinião, quantas dessas 100 pessoas, você acredita que 
apresentariam sintomas graves ou morreriam se contraíssem o coronavírus? (RN) 

 
42. Marta tem 30 anos. De 100 pessoas como a Marta, quantas você acredita que 

apresentariam sintomas graves ou morreriam se contraíssem o coronavírus? (RN) 
 
43. Carlos tem 65 anos. Entre 100 pessoas como Carlos, quantas você acredita que teria 

sintomas graves ou morreriam se contraíssem o coronavírus? (RN) 
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44. Por favor, leia cada frase abaixo e indique se voce viveu essa sensação na semana 
passada. Não há respostas certas ou erradas. Não gaste muito tempo pensando nas 
frases. (RM) 

a. Achei difícil me acalmar  
b. Senti minha boca seca  
c. Não consegui vivenciar nenhum sentimento positivo  
d. Tive dificuldade em respirar em alguns momentos (ex. respiração ofegante, falta de ar, sem ter 

feito nenhum esforço físico)  
e. Achei difícil ter iniciativa para fazer as coisas  
f. Tive a tendência de reagir de forma exagerada às situações  
g. Senti tremores (ex. nas mãos)  
h. Senti que estava sempre nervoso  
i. Preocupei-me com situações em que eu pudesse entrar em pânico e parecesse ridículo (a)  
j. Senti que não tinha nada a desejar  
k. Senti-me agitado  
l. Achei difícil relaxar  
m. Senti-me depressivo (a) e sem ânimo  
n. Fui intolerante com as coisas que me impediam de continuar o que eu estava fazendo  
o. Senti que ia entrar em pânico  
p. Não consegui me entusiasmar com nada  
q. Senti que não tinha valor como pessoa  
r. Senti que estava um pouco emotivo/sensível demais  
s. Sabia que meu coração estava alterado mesmo não tendo feito nenhum esforço físico (ex. 

aumento da frequência cardíaca, disritmia cardíaca)  
t. Senti medo sem motivo  
u. Senti que a vida não tinha sentido 
v. Nenhumas dessas frases se aplica a mim 
 
45. No ultimo mes, voce teve:  (Você pode selecionar mais de uma opção.) (RM) 
a. Febre      
b. Tosse     
c. Dor de garganta    
d. Dificuldade para respirar   
e. Dor de cabeça    
f. Dor no peito     
g. Náusea      
h. Nariz entupido ou escorrendo   
i. Fadiga      
j. Dor nos olhos     
k. Perda de cheiro ou de sabor  
l. Dor muscular 
m. Nao tive nenhum desses acima 
 
46. Você já teve coronavírus? (RU) 
a. Sim, fiz o teste 
a. Sim, não fiz o teste  
b. Não, não fiz o teste  
c. Não, fiz o teste  
d. Prefiro nao dizer  
 
47. Você conhece alguém que tenha contraído coronavírus? Você pode selecionar mais de 

uma opção. (RM) 
a. Não conheço ninguém que tenha contraído coronavírus 
b. Alguém que mora em minha casa 
c. Um parente que não mora na minha casa 
d. Um amigo próximo  
e. Um colega de trabalho ou escola 
f. Um vizinho  
g. Um conhecido 
h. Prefiro nao dizer 
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48. Você conhece alguém que teve sintomas graves ou tenha falecido por causa do 

coronavírus? Você pode selecionar mais de uma opção. (RM) 
a. Não conheço ninguém que tenha contraído coronavírus 
b. Alguém que mora em minha casa 
c. Um parente que não mora na minha casa 
d. Um amigo próximo  
e. Um colega de trabalho ou escola 
f. Um vizinho  
g. Prefiro nao dizer 
 
 
49. Qual destas afirmações você acha que se aplica a você? Você pode selecionar mais de 

uma opção. (RM) 
a. Eu sempre pratico o que prego 
b. Se digo às pessoas que farei algo, sempre cumpro minha promessa, não importa o que custe 
c. Eu nunca minto para os outros 
d. Eu sempre sorrio para as pessoas quando as encontro 
e. Nenhuma dessas afirmações se aplica a mim 
 
 
50. Essa é a ultima pergunta da pesquisa. Nosso proposito é entender o efeito da pandemia 

na renda dos brasileiros e por essa razão, estamos perguntando novamente sobre sua 
renda. Você poderia nos informar qual das alternativas abaixo descreve melhor a renda 
mensal da sua residência antes da pandemia (em Março 2020)? (RU) 

a. Menos de R$ 1.150 
b. De R$ 1.151 a R$ 1.550 
c. De R$ 1.551 a R$ 1.950 
d. De R$ 1.951 a R$ 2.350 
e. De R$ 2.351 a R$ 2.750 
f. De R$ 2.751 a R$ 3.150 
g. De R$ 3.151 a R$ 3.550 
h. De R$ 3.551 a R$ 3.950 
i. De R$ 3.951 a R$ 4.350 
j. De R$ 4.351 a R$ 4.750 
k. De R$ 4.751 a R$ 5.150 
l. De R$ 5.151 a R$ 5.550 
m. De R$ 5.551 a R$ 5.950 
n. De R$ 5.951 a R$ 6.350 
o. De R$ 6.351 a R$ 6.750 
p. De R$ 6.751 a R$ 7.150 
q. De R$ 7.151 a R$ 7.550 
r. Mais de R$ 7.551 
s. Prefiro não responder 
 


