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O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa está a realizar, em
colaboração com o Instituto Nacional de Estatística, um estudo sobre as opiniões
dos Portugueses acerca de vários aspectos da sua vida e da vida do País. É para
este estudo que pedimos a sua colaboração, que agradecemos desde já.



Para começar, vou pedir-lhe alguma informação sobre a sua vida familiar e a sua
situação profissional.

1 . Sexo (SEX)

1. Masculino
2. Feminino

2 . Idade  |___|___|   anos (AGE)
99. Não responde

3 . Estado civil (MARITAL)

1. Casado/a
2. Viúvo/a
3. Divorciado/a
4. Separado/a (casado mas separado/não vive com o cônjuge)
5. Solteiro/a, nunca casou
9. Não responde

4 . Co-habitação (para todos menos os que declararam ser casados) (COHAB)

Já me disse que é viúvo(a)/divorciado(a)/separado(a)/solteiro(a). Sendo assim, diga-me
por favor se vive conjugalmente com alguém.

1. Sim
2. Não
9. Não responde
0. Não se aplica

5. Vou agora fazer-lhe algumas perguntas sobre o seu grau de
escolaridade.(EDUCYRS)

a) Diga, por favor, quantos anos frequentou a escola, incluindo repetências e ensino
superior (mas não a formação profissional: cursos, acções ou estágios de formação)?

           |___|___|     Anos de frequência
00. Nunca frequentou (passa para a P7 e assinala a P6=1)
95. Está a frequentar a escola /ensino secundário
96. Está a frequentar o Ensino Superior
98. Não sabe
99. Não responde

6. (PARA OS QUE FREQUENTARAM OU FREQUENTAM A
ESCOLA/UNIVERSIDADE)
Qual o grau de escolaridade mais elevado que atingiu? (DEGREE)



1. Nenhum (PREENCHER CASO P5=00.)
2. Ensino Primário incompleto
3. Ensino Primário completo
4. Ensino Preparatório, Básico e Secundário incompleto
5. Ensino Secundário completo
6. Ensino Superior incompleto
7. Ensino Superior completo
9. Não responde

6.1 Disse-me que concluiu o ensino superior. Qual o grau que atingiu?

1 Antigos cursos médios
2 Bacharelato
3 Licenciatura
4 Mestrado
5 Doutoramento
9 Não responde

7 Qual o grau de escolaridade mais elevado que o seu PAI atingiu? (PADEGREE)

1. Nenhum
2. Ensino Primário incompleto
3. Ensino Primário completo
4. Ensino Preparatório, Básico e Secundário incompleto
5. Ensino Secundário completo
6. Ensino Superior incompleto
7. Ensino Superior completo
8. Não sabe
9. Não responde

8 Qual o grau de escolaridade mais elevado que a sua MÃE atingiu? (MADEGREE)

1. Nenhum
2. Ensino Primário incompleto
3. Ensino Primário completo
4. Ensino Preparatório, Básico e Secundário incompleto
5. Ensino Secundário completo
6. Ensino Superior incompleto
7. Ensino Superior completo
8. Não sabe
9. Não responde
9 Qual o número aproximado de livros que havia na casa onde vivia quando o Sr./Srª
tinha cerca de 15 anos de idade? (mostrar cartão 1)

1. Nenhum
2. 1 ou 2



3. Cerca de 10
4. Cerca de 20
5. Cerca de 50
6. Cerca de 100
7. Cerca de 200
8. Cerca de 500
9. 1000 ou mais
98 Não sabe
99 Não reponde

Vamos agora falar da sua situação face ao trabalho.

10 . Qual a sua situação profissional actual? (WRKST)

1. Empregado a tempo inteiro     P.12 e seguintes
2. Empregado a tempo parcial     P.12 e seguintes
3.Empregado menos que o tempo parcial (menos de 15 horas semanais)     P.12 e
seguintes
4. Trabalhador familiar não remunerado     P.12 e seguintes
5. Desempregado     P 11
6. Estudante/na escola/ em formação profissional    P 11
7. Reformado e pré-reformado (excepto os reformados por invalidez)     P 11
8. Doméstica/ocupa-se das tarefas do lar     P.18 e seguintes
9. Invalidez permanente (recebendo pensão ou não)      P 11
10. Outra situação     P.18 e seguintes
99. Não responde P.18 e seguintes

11 Disse-me que a sua situação era desempregado/reformado/invalidez
permanente/estudante. Diga-me agora, por favor:
1.(ESTUDANTES): Qual é/era (caso esteja reformado ou desempregado ou caso
tenha falecido) a actividade profissional do seu pai?
2.(REFORMADOS):Que actividade profissional exercia antes de se reformar?
3.(INVALIDEZ PERMANENTE):Que actividade profissional exercia antes de ficar
inválido para o trabalho?
3.(DESEMPREGADOS): Que actividade profissional exercia antes de ficar
desempregado?

                                     PASSAM PARA A P18



12 Qual o número de horas que trabalha, em média, por semana?(WRKHRS)
|__|__| horas

98. Não sabe
99. Não responde

13 Qual é a sua ocupação/actividade profissional? (ISCO88)
(CNP - Classificação Nacional das Profissões - desagregação a 3 dígitos)

998. Não sabe, descrição inadequada
999. Não responde

14 O sr./sra. supervisiona ou é responsável pelo trabalho de outras pessoas?
(WRKSUP)

1. Sim
2. Não
8. Não sabe
9. Não responde
0. Não se aplica

15 . Qual o sector em que trabalha? (WRKGOVT)

1. Trabalha no Estado (Administração Pública central e local/entidades públicas
autónomas)
2. Trabalha numa empresa pública (ou empresas de capital maioritariamente público).
3. Não trabalha no Estado nem numa empresa pública e também não trabalha por conta
própria (i.e. trabalha por conta de outrem no sector privado)
8. Trabalhador por conta própria
9. Não responde

16 . E, na sua principal actividade profissional, é trabalhador por conta própria ou
trabalhador por conta de outrem ? (SELFEMP)

1. Trabalhador por conta própria P.17 e seguintes
2. Trabalhador por conta de outrem P.18 e seguintes
9. Não responde P.18 e seguintes
0. Não se aplica P.18 e seguintes



17 . Disse-me que era trabalhador por conta própria. Quantos empregados tem?
(NEMPLOY)

|___|___|___|___|

9999. Não responde
0000. Não se aplica

18 . É sócio de algum sindicato? (UNION)

1. Sim
2. Não
9. Não responde

19 . Diga-me, por favor, qual é a situação profissional actual cônjuge/ companheiro/a
(SPWRKST)

1. Empregado(a) a tempo inteiro
2. Empregado(a) a tempo parcial
3. Empregado(a) menos que o tempo parcial (menos de 15 horas semanais)
4. Trabalhador(a) não remunerado
5. Desempregado(a)
6. Estudante/ na Escola/ em Formação
7. Reformado(a) e Pré –reformado(a) (excepto os reformados por invalidez)
8. Doméstica/Ocupa-se das tarefas do lar
9. Invalidez permanente (recebendo pensão ou não)
10. Outra situação
99. Não responde
00. Não se aplica (não tem cônjuge nem companheiro/a)

20 Ocupação / actividade profissional do cônjuge/companheiro(a) (SPISCO88)
(Caso esteja desempregado ou reformado ou caso tenha falecido, indique a última
profissão)
(CNP - Classificação Nacional das Profissões, desagregação a 3 dígitos)

998. Não sabe
999. Não responde
000. Nunca teve um emprego



21 Diga-me, por favor qual dos seguintes escalões corresponde ao seu rendimento
individual (médio, mensal, líquido, em contos) (RINCOME) (mostrar cartão 2)

1. Até 30 contos
2. 31-60 contos
3. 61-100 contos
4. 101-160 contos
5. 161-300 contos
6. Mais de 300 contos
8. Não sabe
9. Não responde/Não se aplica

22 E qual dos seguintes escalões corresponde ao rendimento do seu agregado familiar
(médio, mensal, líquido, em contos) (manter cartão 2) (INCOME)

1.Até 30 contos
2. 31-60 contos
3. 61-100 contos
4. 101-160 contos
5. 161-300 contos
6. Mais de 300 contos
8. Não sabe
9. Não responde

23 Quantas pessoas vivem em sua casa? (incluíndo o(a) Sr/Srª e pessoas que não são
da sua família; por exemplo, hóspedes, empregados, etc.) (HOMPOP)

|____|____|

24 Quantos adultos e quantos menores (menos de 18 anos) da sua família, incluindo o
Sr/Srª, vivem em sua casa: (HHCYCLE)

(a) Quantos adultos?   |___|___|

(b) Quantos menores? |___|___|

99. Não responde



25 Em relação aos partidos políticos portugueses, diga-nos se tem simpatia por algum
ou se não tem simpatia por nenhum: (PARTY_LR)

Sim                                  Qual? (mostrar cartão 3)

1. CDS/PP
2. CDU-PCP
3. MRPP
4. PPD/PSD
5. PS
6. PSR
7. UDP
8. Outro
9. Não tem simpatia por nenhum
10. Não responde

26. Considerando algumas pessoas que a sociedade portuguesa está dividida em
classes sociais, em que classe é que o sr/a sra se incluiria? (CLASS) (mostrar cartão
4)

1. Classe baixa
2. Classe trabalhadora
3. Classe média baixa
4. Classe média
5. Classe média alta
6. Classe alta
8. Não sabe
9. Não responde
0. Nenhuma destas

27 Região (NUTS II/INE) (_REG)

28 Dimensão da aglomeração (INE) (_SIZE)

habitantes

29 Tipo de aglomeração - urbana/rural  (INE) (URBRURAL)

1. Urbana
2. Suburbana
3. Rural

30 Diga-me, por favor se é de nacionalidade portuguesa ou de outra nacionalidade
1. Portuguesa
2. Outra



Vamos agora pedir-lhe a sua opinião sobre alguns aspectos da vida social do nosso
país

(HAPUNHAP) (mostrar cartão 5)
31 Pense, por favor, em todos os aspectos da sua vida actual. Tudo somado, diria que
se sente muito feliz, bastante feliz, pouco feliz ou nada feliz?

1 Muito feliz
2 Bastante feliz
3 Pouco feliz
4 Nada feliz
8 Não sabe
9 Não responde

32 De uma forma geral, acha que o Governo deveria ser responsável por:

(JOBSALL) (mostrar cartão 6)
a) Assegurar emprego para todos os que querem trabalhar

(EQUALIZE) (manter cartão 6)
b) Reduzir as diferenças de rendimento entre os ricos e os pobres

1 Sim
2 Talvez sim
3 Talvez não
4 Não
8 Não sabe
9 Não responde

(PREMARS1) (mostrar cartão 7)
33 Na sua opinião, é errado, ou não, ter relações sexuais antes do casamento?

1 É sempre errado
2 É quase sempre errado
3 É por vezes errado
4 Nunca é errado
8 Não sabe
9 Não responde



(XMARSEX1) (manter cartão 7)
34. E o que pensa de uma pessoa casada ter relações sexuais sem ser com o(a) seu(sua)
marido/mulher?

1 É sempre errado
2 É quase sempre errado
3 É por vezes errado
4 Nunca é errado
8 Não sabe
9 Não responde

(HOMOSEX1)
35. E qual é a sua opinião sobre as relações sexuais entre adultos do mesmo sexo?
(manter cartão 7)

1 É sempre errado
2 É quase sempre errado
3 É por vezes errado
4 Nunca é errado
8 Não sabe
9 Não responde

36. Para si, pessoalmente, é ou não errado uma mulher recorrer ao aborto em cada uma
das seguintes circunstâncias:

(ABDEFTW) (manter cartão 7)
a) Quando existem fortes probabilidades de o bébé nascer com graves deficiências.

(ABPOORW) (manter cartão 7)
b) Quando a família é pobre e não pode sustentar mais crianças.

(NOVA P) (manter cartão 7)
c) Quando a criança não é desejada.

1 É sempre errado
2 É quase sempre errado
3 É por vezes errado
4 Nunca é errado
8 Não sabe
9 Não responde



37 Diga, por favor, em que medida concorda ou não com cada uma das seguintes
opiniões:

(HUBBYWRK) (mostrar cartão 8)
a) Compete ao homem ganhar dinheiro e à mulher cuidar da casa e da família.

(FAMSUFFR) (manter cartão 8)
b) Tudo considerado, a vida familiar é prejudicada quando a mulher trabalha fora de
casa a tempo inteiro.

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde

38 Diga, por favor, em que medida concorda ou não com cada uma das seguintes
opiniões:

(ISSP94) (manter cartão 8)
a) Não faz mal duas pessoas viverem juntas sem tencionarem casar.

(ISSP94) (manter cartão 8)
b) Quando duas pessoas tencionam casar, é boa ideia viverem juntas antes do
casamento.

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde



39 Diga se considera correcto ou não cada uma das seguintes situações:

(TAXCHEAT) (mostrar cartão 9)
a) Um contribuinte não declarar todo o seu rendimento para pagar menos impostos

(GOVCHEAT) (manter cartão 9)
b) Uma pessoa prestar falsas declarações ao Governo para obter benefícios sociais a
que não tem direito

1 Correcto
2 Pouco correcto
3 Incorrecto
4 Muito incorrecto
8 Não sabe
9 Não responde

(HONEST) (mostrar cartão 10)
40 Pensa que as pessoas em geral tentarão aproveitar-se de si sempre que possam, ou
pensa que serão honestos?

1 Tentarão sempre aproveitar-se de mim
2 Tentarão aproveitar-se de mim a maior parte das vezes
3 Serão honestos a maior parte das vezes
4 Serão sempre honestos
8 Não sabe
9 Não responde

(TRUST) (mostrar cartão 11)
41 De uma forma geral, acha que se pode confiar nas pessoas ou, pelo contrário, que
todo o cuidado é pouco?

1 Quase sempre pode-se confiar
2 Habitualmente pode-se confiar
3 Habitualmente todo o cuidado é pouco
4 Quase nunca se pode confiar
8 Não sabe
9 Não responde

42. Diga por favor qual o grau de confiança que lhe inspiram as seguintes instituições:

(CONCONG) (mostrar cartão 12)
a) O Parlamento/Assembleia da República

(CONBIZ) (manter cartão 12)
b) Os empresários/Homens de negócios
(CONCHURH) (manter cartão 12)
c) A Igreja e as Organizações religiosas



(CONCOURT) (manter cartão 12)
d) Os Tribunais e o sistema legal

(CONSHLS) (manter cartão 12)
e) As Escolas e o sistema de ensino

1 Confiança absoluta
2 Muita confiança
3 Alguma confiança
4 Pouca confiança
5 Nenhuma confiança
8 Não sabe
9 Não responde

43. Diga, por favor, se concorda ou não com as seguintes opiniões:

(CLERGVOTE) (mostrar cartão 13)
a)As autoridades religiosas não deviam tentar influenciar as pessoas na sua opção de
voto.

(CLERGGOV) (manter cartão 13)
b) As autoridades religiosas não deviam tentar influenciar as decisões dos governantes.

1 Concordo totalmente
2 Concordo parcialmente
3 Não concordo nem discordo
4 Discordo parcialmente
5 Discordo totalmente
8 Não sabe
9 Não responde



44. Diga, por favor, se concorda ou não as seguintes opiniões:

(HARM) (manter cartão 13)
a) De uma forma geral, a ciência moderna causa mais prejuízos do que benefícios.

(RFTRUST) (manter cartão 13)
b) Confiamos demasiado na ciência e não o suficiente na fé religiosa.

1 Concordo totalmente
2 Concordo parcialmente
3 Não concordo nem discordo
4 Discordo parcialmente
5 Discordo totalmente
8 Não sabe
9 Não responde

45 Diga se concorda ou não com as seguintes afirmações:

(RCONFL) (manter cartão 13)
a) Observando o mundo à nossa volta, as religiões trazem mais conflitos do que paz.

(PINTOL) (manter cartão 13)
b) As pessoas com fortes convicções religiosas são muitas vezes intolerantes para os
outros.

(RINFLU) (manter cartão 13)
c) Portugal seria um país melhor se a religião tivesse menos influência.

1 Concordo totalmente
2 Concordo parcialmente
3 Não concordo nem discordo
4 Discordo parcialmente
5 Discordo totalmente
8 Não sabe
9 Não responde



(WRKVOL)
46 De há um ano para cá trabalhou alguma vez como voluntário(a) numa das seguintes
actividades?

a) Actividades políticas (ajuda a partidos políticos, movimentos políticos, campanhas
eleitorais, etc) (mostrar cartão 14)

b) Actividades de Solidariedade Social (ajudar os doentes, os idosos, os pobres, etc.)
(mostrar cartão 14)

c) Actividades religiosas ou relacionadas com a igreja (ajuda às igrejas ou a grupos
religiosos) (mostrar cartão 14)

d) Qualquer outro tipo de actividades voluntárias (mostrar cartão 14)

1 Não
2 Sim, uma ou duas vezes
3 Sim, 3 a 5 vezes
4 Sim, 6 ou mais vezes
9 Não responde

(CHURHPOW) (mostrar cartão 15)
47. Na sua opinião, em Portugal a Igreja e as organizações religiosas têm poder a mais
ou a menos?

1 Muito mais poder do que deviam ter
2 Mais poder do que deviam ter
3 Têm o poder que deviam ter (nem mais nem menos)
4 Menos poder do que deviam ter
5 Muito menos poder do que deviam ter
8 Não sabe
9 Não responde



Vamos agora pedir-lhe que responda a algumas questões sobre as suas convicções
em matéria de religião.

(GODSURE) (mostrar cartão 16)
48. Das seguintes frases, indique, por favor, aquela que traduz melhor a sua opinião
sobre Deus:

1 Não acredito em Deus
2 Não sei se Deus existe nem acredito que haja maneira de saber isso
3 Não acredito num Deus personificado, mas acredito na existência de uma Força
Suprema qualquer.
4 Há alturas em que acredito em Deus e alturas em que não acredito.
5 Embora tenha dúvidas sinto que acredito em Deus
6 Sei que Deus existe e não tenho qualquer dúvida a esse respeito.
8 Não sabe
9 Não responde

(GODCHNGE) (mostrar cartão 17)
49. Qual das seguintes frases traduz melhor a sua crença em Deus?

1 Nunca acreditei em Deus
2 Não acredito em Deus, mas já acreditei
3 Actualmente acredito em Deus, mas antes não acreditava
4 Sempre acreditei em Deus
8 Não sabe
9 Não responde

50. Diga, por favor, se acredita ou não:

(AFTERLIF) (mostrar cartão 18)
a) Na vida depois da morte

(HEAVEN) (manter cartão 18)
b) No Céu

(HELL) (manter cartão 18)
c) No Inferno

(MIRACLES) (manter cartão 18)
d) Nos milagres religiosos

1 Sem dúvida que sim
2 Talvez sim
3 Talvez não
4 Sem dúvida que não
8 Não sabe
9 Não responde



(BIBLE1) (mostrar cartão 19)
51. Diga, por favor, qual das seguintes afirmações descreve melhor a sua opinião sobre
a Bíblia:

1 A Bíblia é a palavra de Deus e tem de ser interpretada à letra (palavra por palavra).
2 A Bíblia é um livro de inspiração divina mas nem tudo deve ser interpretado à letra.
3 A Bíblia é um livro antigo com fábulas, lendas, histórias e preceitos morais
recolhidos pelo homem.
4 Esta pergunta não se aplica a mim (Não-cristãos: Muçulmanos, Budistas,…)
8 Não sabe
9 Não responde

52. Diga, por favor, se concorda ou discorda das seguintes afirmações:

(THEISM) (mostrar cartão 20)
a) Existe um Deus que se preocupa com todos os seres humanos individualmente.

(FATALISM) (manter cartão 20)
b) As pessoas pouco podem fazer para alterar o seu destino.

(GODMEANNG) (manter cartão 20)
c)A vida só tem sentido porque Deus existe.

(NIHILISM) (manter cartão 20)
d) A vida não tem qualquer objectivo

(EGOMEANNG) (manter cartão 20)
e) A vida só tem sentido se nós próprios lhe dermos um.

(OWNFATE) (manter cartão 20)
f) Cada pessoa traça o seu próprio destino.

1 Concordo totalmente
2 Concordo parcialmente
3 Não concordo nem discordo
4 Discordo parcialmente
5 Discordo totalmente
8 Não sabe
9 Não responde



(MARELKID) (mostrar cartão 21)
53.Qual era a opção religiosa da sua mãe quando o Sr/a Srª era criança?

1 Protestante e outras cristãs
2 Católica
6 Outra (não cristã)
7 Nenhuma
8 Não sabe
9 Não responde

(PARELKID) (manter cartão 21)
54.Qual era a opção religiosa do seu pai quando o Sr/a Srª era criança?

1 Protestante e outras cristãs
2 Católica
6 Outra (não cristã)
7 Nenhuma
8 Não sabe
9 Não responde

(RELIGKID) (manter cartão 21)
55. Qual a religião em que foi educado?

1 Protestante e outras cristãs
2 Católica
6 Outra (não cristã)
7 Nenhuma
8 Não sabe
9 Não responde

56 E actualmente, qual é a sua religião? (manter cartão 21)

1 Protestante e outras cristãs
2 Católica
6 Outra (não cristã)
7 Nenhuma
8 Não sabe
9 Não responde



(ATTEND) (mostrar cartão 22)
57 Com que frequência vai à Igreja?

1. Uma vez ou mais por semana
2. Duas ou três vezes por mês
3. Uma vez por mês
4. Algumas vezes por ano
5. Com menos frequência ainda
6. Nunca
8. Não sabe
9. Não responde

CASADOS OU A VIVER MARITALMENTE (P3 = 1 e P4 =1)

(RELIGSP) (mostrar cartão 21)
58. Qual é a opção religiosa do(a) seu(sua) marido(mulher)?

1 Protestante e outras cristãs
2 Católica
6 Outra (não cristã)
7 Nenhuma
8 Não sabe
9 Não responde

TODOS

(ATTENDMA) (mostrar cartão 23)
59 Quando o Sr/Srª era criança, lembra-se com que frequência é que a sua mãe ia à
Igreja?

1 Nunca
2 Menos de uma vez por ano
3 Cerca de uma ou duas vezes por ano
4 Várias vezes ao ano
5 Cerca de uma vez por mês
6 Duas a três vezes por mês
7 Praticamente todas as semanas
8 Todas as semanas
9 Várias vezes por semana
10 Não tinha mãe/Não vivia com a mãe
98 Não sabe/Não se lembra
99 Não responde



(ATTENDPA)
60 Quando era criança, com que frequência é que o seu pai ia à Igreja? (manter cartão
23)

1 Nunca
2 Menos de uma vez por ano
3 Cerca de uma ou duas vezes por ano
4 Várias vezes ao ano
5 Cerca de uma vez por mês
6 Duas a três vezes por mês
7 Praticamente todas as semanas
8 Todas as semanas
9 Várias vezes por semana
10 Não tinha pai/Não vivia com o pai
98 Não sabe/não se lembra
99 Não responde

(ATTEND12)
61. Quando tinha à volta de 11 ou 12 anos, lembra-se com que frequência é que o
Sr/Sra ia à Igreja? (manter cartão 23)

1 Nunca
2 Menos de uma vez por ano
3 Cerca de uma ou duas vezes por ano
4 Várias vezes ao ano
5 Cerca de uma vez por mês
6 Duas a três vezes por mês
7 Praticamente todas as semanas
8 Todas as semanas
9 Várias vezes por semana
98 Não sabe/Não se lembra
99 Não responde

(PRAYFREQ)
62. Com que frequência reza? (mostrar cartão 24)
1 Nunca
2 Menos de uma vez por ano
3 Cerca de uma ou duas vezes por ano
4 Várias vezes ao ano
5 Cerca de uma vez por mês
6 Duas a três vezes por mês
7 Praticamente todas as semanas
8 Todas as semanas
9 Várias vezes por semana
10 Uma vez por dia
11 Várias vezes ao dia
99 Não responde



(RELACTIV)
(SÓ PARA OS QUE RESPONDERAM 1,2,3,4,5 ou 8 à P57)
63 Além das cerimónias religiosas, com que frequência participa nas actividades ou
organizações da sua igreja? (mostrar cartão 23)

1 Nunca
2 Menos de uma vez por ano
3 Cerca de uma ou duas vezes por ano
4 Várias vezes ao ano
5 Cerca de uma vez por mês
6 Duas ou três vezes por mês
7 Praticamente todas as semanas
8 Todas as semanas
9 Várias vezes por semana
99 Não responde

(FEELREL) (mostrar cartão 25)
64. Pessoalmente, o Sr/Sra considera-se uma pessoa:

1 Extremamente religiosa
2 Muito religiosa
3 Um pouco religiosa
4 Nem religiosa nem não religiosa
5 Pouco religiosa
6 Nada religiosa
7 Absolutamente nada religiosa
8 Não sabe
9 Não responde

(RTRUTH) (mostrar cartão 26)
65 Das seguintes afirmações, qual é que se aproxima mais da sua opinião:

1 Existe muito pouca verdade em qualquer religião.
2 Há verdades básicas em todas as religiões.
3 Só existe uma religião verdadeira.
8 Não sabe
9 Não responde



66 Suponha que vai no carro conduzido por um amigo seu. Sabe que ele vai em
excesso de velocidade. O carro atinge um peão. O seu amigo pede-lhe que diga à
polícia que estava a respeitar o limite de velocidade.
(FRIGHT)
a) Acha que o seu amigo tem o direito de lhe pedir que testemunhe que ele estava a
respeitar o limite de velocidade? (mostrar cartão 27)

1 Tem todo o direito
2 Tem algum direito
3 Não tem o direito
8. Não sabe
9 Não responde

(RTELL)
b) Numa situação dessas dizia ou não à polícia que o seu amigo tinha ultrapassado o
limite de velocidade? (mostrar cartão 28)

1 De certeza que sim
2 Talvez sim
3 Talvez não
4 De certeza que não
8 Não sabe
9 Não responde

67 Existem várias maneiras de representar Deus. Gostaria de saber que tipo de imagens
é que o Sr/ a Srª associa a Deus. Seguidamente apresentamos duas dessas imagens.
Numa escala de 1 a 7, onde é que posicionaria a imagem que tem de Deus.

A primeira escala coloca a imagem de Justiça na posição 1 e a imagem de Amor na
posição 7. Se imagina Deus como Justiça, deverá colocar-se na posição 1. Se imagina
Deus como Amor, deverá colocar-se na posição 7. Se imagina Deus mais como Justiça
do que Amor, deverá assinalar 2 ou 3, consoante a força da imagem. Se imagina Deus
como Justiça e Amor deverá assinalar 4. Se imagina Deus mais como Amor do que
como Justiça, deverá assinalar 5 ou 6, consoante a força da imagem. O mesmo para a
segunda imagem de Deus.

(JUDGLUV) (mostrar cartão 29)
c)

Deus é:

Justiça Justiça e Amor Amor
1 2 3 4 5 6 7

8 Não sabe
9 Não responde
(FRNDKING) (mostrar cartão 30)
d)



Deus é:

Amigo Amigo e Rei Rei
1 2 3 4 5 6 7

8 Não sabe
9 Não responde

68 Diga, por favor, em que medida considera verdadeiras ou falsas as seguintes
afirmações: (ler uma a uma e mostrar cartão 31)

a) Às vezes os amuletos (santinhas, benzeduras, figas) dão sorte
b) Alguns videntes conseguem mesmo prever o futuro
c) Alguns curandeiros têm mesmo poderes divinos para curar
d) O signo da pessoa pode afectar sua vida

1 Verdade
2 Provavelmente verdade
3 Provavelmente falso
4 Falso
8 Não sabe
9 Não responde

69 As pessoas podem ter diferentes opiniões relativamente ao mundo e à natureza
humana. Gostaríamos de conhecer as suas opiniões a este respeito.

Seguidamente apresentamos um conjunto de opiniões. Numa escala de 1 a 7, onde se
posicionaria realtivamente a cada uma delas?

(WORLD1) (mostrar cartão 32)
a)

O mundo
está cheio de

maldade e
de pecado

Existe muita
bondade no mundo

1 2 3 4 5 6 7

8 Não sabe
9 Não responde



(WORLD4) (mostrar cartão 33)
b)

A natureza
humana é

basicamente
boa

A natureza
humana é

basicamente
má

1 2 3 4 5 6 7

8 Não sabe
9 Não responde


