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Como preencher este questionário:

A maioria das questões que encontra nas páginas seguintes é de resposta simples, basta
assinalar a quadrícula correspondente à resposta que se aplica a si.

Por favor assinale UMA (1) quadrícula:
Correcto
ou
Incorrecto

Por favor proceda pergunta a pergunta.

Quando terminar o questionário, por favor, devolva-o ao(à) entrevistador(a).

POR FAVOR COMECE O QUESTIONÁRIO RESPONDENDO À QUESTÃO 1 DA PRÓXIMA
PÁGINA.

TODAS AS SUAS RESPOSTAS SÃO CONFIDENCIAIS. MAIS UMA VEZ, MUITO
OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO!
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1. Indique o local de residência da sua mãe quando você nasceu:
a) País: __________________________________
b) Distrito: ________________________________
c) Concelho: ______________________________
d) Freguesia: ______________________________

2. Frequentou a escola primária?
☐1 Sim – Passe para a questão 4

☐-1 não sabe

☐-5 Não

3. Por que razão não frequentou a escola primária? Selecione todas as opções que
se aplicam.
Sim Não
a) não havia escola na freguesia ou a escola era muito longe
b) tinha que trabalhar
c) tinha que ajudar em casa
d) tinha um professor privado em casa
e) outro motivo

☐1
☐1
☐1
☐1
☐1

☐5
☐5
☐5
☐5
☐5

Não Sabe

☐-1
☐-1
☐-1
☐-1
☐-1

(Por favor, avance para a questão 13 do questionário)

Responda às seguintes perguntas somente se frequentou o ensino primário,
enquanto criança.
4. Que idade tinha quando começou a frequentar o ensino primário: _________
☐-1 não sabe
5. Havia uma escola primária na sua freguesia?
☐1 sim

☐-1 não sabe

☐5 não
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Sobre a sua escola (quando entrou para o ensino primário):
6. Pertencia…
☐1 à sua freguesia de residência

☐-1 não sabe

☐2 a outra freguesia
7. Era do…
☐1 ensino público

☐-1 não sabe

☐2 ensino privado
8. Era uma escola…
☐1 mista

☐-1 não sabe

☐2 apenas género feminino
☐3 apenas género masculino
9. Número de salas: _____

☐-1 não sabe

10. Foi construída…
☐1 antes de 1940

☐-1 não sabe

☐2 depois de 1940
11. Normalmente, como fazia o trajeto até à escola?
☐1 a pé

☐-1 não sabe

☐2 de bicicleta
☐3 de autocarro
☐-1 não sabe
☐4 de carro
☐5 outros meios de transporte

12. Normalmente, quantos minutos demorava de casa até à escola: _______
☐-1 não sabe
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13. Referindo-nos agora ao momento atual, tem em sua casa algum animal de
companhia pelo qual tenha afeto? (não considere animais de companhia aqueles
que tem unicamente para sua proteção)
☐1 sim

☐-1 não sabe

☐5 não (Por favor, avance para o fim do questionário e responsa às questões sobre o
género e a idade)

14. Se sim, que tipo de animal/animais de companhia tem em sua casa?
Sim Não

☐1
☐1
☐1

a) cão/cães
b) gato(s)
c) outro(s)

Não Sabe

☐5
☐5
☐5

☐-1
☐-1
☐-1

15. Desde quando tem um ou mais animais de companhia em sua casa?
☐1 Mais de 10 anos

☐-1 não sabe

☐2 Mais de 5 e menos de 10 anos
☐3 Menos de 5 anos

Por último, por favor, indique o seu género e o seu ano de nascimento:
a) Género:
☐1 Masculino
☐2 Feminino
b) Ano de nascimento
☐-1 não sabe
Muito obrigado por ter respondido às nossas perguntas.
Por favor, entregue o questionário ao entrevistador.
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