
 
 

  
 

Governo do Distrito Federal 

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal 

Pesquisa Comportamento sustentável 

Bom dia (tarde, noite), estamos realizando uma pesquisa para a Codeplan, empresa de pesquisa e 

planejamento do Governo do Distrito Federal, e gostaríamos de saber sua opinião sobre temas que afetam 

a qualidade de vida no local onde o/a senhor (a) mora. 

Sua colaboração é muito importante para melhorarmos a qualidade das políticas públicas do governo. Sua 

participação é voluntária, o/a senhor (a) não será identificado e pode responder apenas as perguntas que 

quiser. Mas, pedimos que responda toda o questionário, demora menos de cinco minutos.  

(Instrução geral: Não ler o que está em parênteses e nunca ler as alternativas NS/NR) 

 

Bloco A – Identificação básica e autorização do entrevistado 

 

Questão 01.  O (A) senhor (a) aceita participar desta pesquisa? 

(0). Não 

(1). Sim  

Questão 02.  O (A) senhor (a) tem 18 anos ou mais? 

(0). Não, menor de 18 anos 

(1). Sim, tenho 18 anos ou mais 

(2). Entrevista encerrada 

 

Questão 03.  Qual o seu nome, por favor?  

 

Questão 04. Sexo:  
a) Masculino  |_| 
b) Feminino  |_| 
c) Não respondeu |_| 
d) Entrevista Encerrada |_| 
  



 

Bloco B – Informações sobre comportamento sustentável 

 
 

5. O senhor usa água na sua casa para quais finalidades? 
a. Usa no jardim? (   ) Sim  (   ) Não 
b. Usa em alguma horta? (   ) Sim  (   ) Não 
c. Usa para lavagem de automóvel? (   ) Sim  (   ) Não 
d. Usa em piscina? (   ) Sim  (   ) Não 

 
6. Na sua casa, o sr.(a)... 

a. tem fechado a torneira ao escovar os dentes (   ) Sim  (  ) Não 
b. Acha que a maioria das pessoas no DF faz isso? (   ) Sim  (  ) Não 
c. tem reduzido o tempo de banho? (   ) Sim  (   ) Não 
d. Acha que a maioria das pessoas no DF faz isso? (   ) Sim  (  ) Não 
e. tem reservado e usado água de chuva? (   ) Sim  (   ) Não 
f. Acha que a maioria das pessoas no DF faz isso? (   ) Sim  (  ) Não 
g. tem reutilizado água do banho ou da máquina de lavar para outro uso como dar descarga, 

lavar pisos externos ou lavar carros?  (   ) Sim  (   ) Não 
h. Acha que a maioria das pessoas no DF faz isso? (   ) Sim  (  ) Não 
i. No último ano, fez alguma obra ou comprou algum equipamento para reduzir o consumo ou 

reaproveitar a água já utilizada? (   ) Sim  (   ) Não 
j. Acha que a maioria das pessoas no DF faz isso? (   ) Sim  (  ) Não 
k. No último ano, comprou algum equipamento ou reservatório (caixa d´agua) para armazenar 

mais água? (   ) Sim  (   ) Não 
l. Acha que a maioria das pessoas no DF faz isso? (   ) Sim  (  ) Não 
m. Consertou algum vazamento nos últimos seis (6) meses? 

 (    ) Sim  (   ) Não 
n. Acha que a maioria das pessoas no DF faz isso? (   ) Sim  (  ) Não 

   
7. Há rios ou córregos perto da sua casa que estejam poluídos? (   ) Sim  (   ) Não 

 
8. Há lixo jogado na rua perto da sua casa? (   ) Sim  (   ) Não 

 
9. Há esgoto ou água suja de limpeza de vizinhos correndo na sua rua? (   ) Sim  (   ) Não 

 
10. Na sua residência os materiais recicláveis do seu lixo são separados? (  ) Sim (   ) Não (   )  NS/NR 

 
11. O senhor ou alguém que o senhor conhece faz compostagem?  (  ) Sim  (   ) Não 

 
12. No último mês, você viu alguém jogar lixo no chão, como sacos plásticos, guardanapos de papel, 

restos de comida, guimba de cigarro? 
(   ) Sim                 (   ) Não      (   )  NS/NR 

 
13. Nos últimos seis (6) meses, você viu alguém jogar resto de construção, móveis velhos ou sacos de 

lixo em terrenos baldios, vias públicas? 
(   ) Sim                 (   ) Não      (   )  NS/NR 

 
14. No último ano, você participou de algum mutirão para melhorar o lugar onde mora? (   ) sim  (  ) não 
15. No último ano, você participou de reuniões de condomínio (  ) Sim (   ) Não (  )  

(  ) Não tem condomínio onde mora 
16. No último ano, você ligou para avisar sobre vazamentos em via pública, alagamentos ou lixo 

depositado nas ruas? (  ) Sim (   ) Não 



17. No último ano, você fez doação para associações ou organizações de preservação ambiental? (  ) Sim 
(   ) Não 

18. No último ano, você fez doação para associações ou organizações de caridade? (  ) Sim (   ) Não 
19. No último ano, você trabalhou como voluntário em algum projeto comunitário ou coletivo? (  ) Sim (   

) Não 
20. No último ano, você doou sangue? (   ) Sim  (  ) Não 
21. No último ano, você viu alguém quebrando ou depredando algum equipamento público, como 

parque, quadra esportiva, PEC, parada de ônibus? (   ) sim  (  ) não 
22. No último mês, você viu algum equipamento público, como parque, quadra esportiva, PEC, parada 

de ônibus, quebrada ou danificada? (   ) sim  (  ) não 
 

Bloco C – Informações sociodemográficas 

 
Questão 23. O(A) Sr(a) mora em: * 
(ler as alternativas) 
a) Casa    |_| 
b) Casa em condomínio  |_| 
c) Apartamento   |_| 
d) Não sabe /não respondeu |_| 
c) Entrevista encerrada               |_| 
 
Questão 24. Qual a Região Administrativa que o (a) senhor (a) reside? (Preencher com o código da RA) 
RA ______________________ 
 
Questão 04. Regiões Administrativas do DF 
 
1. Plano Piloto  19. Candangolândia 
2. Gama   20. Águas Claras 
3.Taguatinga  21. Riacho Fundo II 
4.Brazlândia  22. Sudoeste/Octogonal 
5.Sobradinho  23. Varjão 
6.Planaltina  24. Park Way 
7.Paranoá   25. SCIA/ Estrutural 
8. N. Bandeirante  26. Sobradinho II 
9. Ceilândia  27. Jardim Botânico 
10. Guará   28. Itapuã  
11. Cruzeiro  29. SIA 
12. Samambaia  30. Vicente Pires 
13. Santa Maria  31. Fercal 
14. São Sebastião  32. Fora do DF 
15. Recanto das Emas 77. Não sabe/ Não respondeu 
16. Lago Sul  99. Entrevista Encerrada 
17. Riacho Fundo   
18. Lago Norte    

 
 
Questão 25. Qual a sua data de nascimento? 
a) Data:  ____/____/______  
b) Não sabe /não respondeu |_| 
c) Entrevista encerrada               |_| 
 
Questão 26. Qual o nível de escolaridade do senhor (a)? (Resposta única e espontânea) 
a) Fundamental incompleto |_| 
b) Fundamental completo |_| 
c) Médio incompleto  |_| 
d) Médio completo  |_| 
e) Superior incompleto  |_| 
f) Superior completo  |_| 



g) Não sabe/ respondeu |_| 
h) Entrevista Encerrada  |_| 
 


