Escola Municipal Gracy Vianna Lage
Projeto Entrelaçando - 2011
Programa: Nossa Escola Pesquisa sua Opinião (NEPSO)
Pesquisa de opinião: Violência
Pesquisadores:
População de entrevistados:
Pesquisador(a): ____________________________________________
Pergunta para pertencimento à amostra:
Você já respondeu esse questionário?
A ( ) Não B ( ) Sim. (Se sim, agradece e encerra)
1 - Na sua opinião o que mais representa a violência O que é violência?
a) É confusão.
b) É destruição e maldade.
c) É agressão verbal, às vezes, física.
d) É brincadeira infantil.
2 - Na sua opinião, O que é brigar?
a) Conflito.
b) Confusão entre amigos.
c) Morte.
d) Violência e morte.
3 - O que você pensa sobre a violência?
a) As pessoas não tem educação.
b) Não existe respeito.
c) As pessoas são egoístas e não se respeitam
d) Não há amor ou há falta de Deus nas famílias.
e) Algo normal na atualidade
4 - O que a violência traz para você?
a) Dor.
b) Alegria.
c) Tristeza.
d) Solidão.
5 - Na sua opinião, onde ocorre mais violência?
a) No trânsito.
b) Na escola.
c) No trabalho.
d) Em todos os lugares.
6 - Na sua opinião, qual é o pior tipo de violência?
a) Abuso sexual.
b) Agressão física.
c) Agressão verbal.
d) Agressão com armas.
7- Na sua opinião, por que a violência ocorre na escola?
a) Porque há falta de atenção dos diretores.
b) Por causa da indisciplina dos alunos.
c) Porque os alunos desrespeitam todos e não tem limite nas ações.
8 - Na sua opinião, por que a violência ocorre principalmente nas grandes cidades e agora no campo?
(Na sua opinião, por que a taxa de violência é maior nas grandes cidades, e agora no campo?)
a) Falta de espaço nas cidades para seus cidadãos.
b) As pessoas do interior estão melhor na condição financeira.

c) As pessoas roubam ou assaltam qualquer lugar e qualquer um.
d) Falta segurança e políticas públicas para acabar com a violência.
09 - Em sua opinião, por que a violência aumenta a cada dia?
A) Por causa da falta de boas condições de vida, como empregos e bons salários
B) Porque as pessoas estão ficando mais individualistas
C) Porque é uma atitude comum para muitas pessoas
D) Não acho que a violência está aumentando

