
 
 

presencaonline.com 
eleitorconectado.com.br 

2020 

 

PESQUISA ELEITOR CONECTADO EDIÇÃO 2020 

 

 

Prezado(a) pesquisador(a): 

 

O questionário abaixo foi desenvolvido por um grupo voluntário de pesquisadores 

envolvidos com o tema e especialistas em diferentes métodos de coletas de dados. 

Disponibilizamos este documento na íntegra pois acreditamos que o conhecimento 

deve ser compartilhado e temos isso como um os princípios da nossa escola. 

Nesse sentido, solicitamos que seu uso seja realizado de forma ética, inclusive 

fazendo referência à Presença Online e aos profissionais envolvidos. 

 

Maíra Moraes 
Coordenadora da Pesquisa “Eleitor Conectado” 
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QUESTIONARIO ALTERADO A PARTIR DAS RECOMENDAÇÕES DOS PESQUISADORES 

 

PARTE 1 – PERFIL DO RESPONDENTE 

 

*P1. Qual sua idade?  

Campo aberto configurado para 2 números 

 

*P2. Qual seu sexo? 

a) Masculino 

b) Feminino 

c) Outro (Por favor especifique) – abrir espaço para preenchimento 

d) Prefiro não dizer 

 

*P3. Na maior parte do tempo, você acessa a internet de que forma? 

a) Pelo celular 

b) Pelo computador 
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Se pelo celular: 

*P3.1. Seu plano internet no celular é 

a) Pré-pago 

b) Pós-pago 

c) Não sei 

 

PARTE 2 – PERFIL DO ELEITOR 

 

*P4. Qual estado você vota? (Abrir opções com siglas do estado) 

 

*P5. Na cidade onde você vota, há segundo turno nas eleições? 

a) Sim 

b) Não 

c) Não sei 

 

*P6. Você costuma votar sempre no mesmo partido? 

a) Sim 

b) Não 
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c) Não sei dizer 

 

P - Com qual das frases você mais concorda? 
Pobres que migram contribuem com o desenvolvimento da cidade 
Pobres que migram acabam criando problemas para a cidade 

 

P - Com qual das frases você mais concorda? 
A homossexualidade deve ser desencorajada por toda a sociedade 
A homossexualidade deve ser aceita por toda a sociedade 

 

 

P - Com qual das frases você mais concorda? 
Boa parte da pobreza está ligada à falta de oportunidades iguais 
Boa parte da pobreza está ligada à preguiça de pessoas que não querem trabalhar 

 

 

P - Com qual das frases você mais concorda? 
A maior causa da criminalidade é a falta de oportunidades iguais para todos 
A maior causa da criminalidade é a maldade das pessoas 

 

 

P - Com qual das frases você mais concorda? 
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O uso de drogas não deve ser proibido, pois o usuário é o mais penalizado 
O uso de drogas deve ser proibido, pois a sociedade é a mais penalizada 

 

P - Qual sua escolaridade? 
Ensino Fundamental 
Ensino Médio 
Superior 
Pós-graduação 

 

*P8. Pretende votas nas eleições de 2020 para prefeito e vereador de sua cidade? 

a) Sim 

b) Não 

c) Não sei 

 

Se sim, 

*P8.1. Como pretende votar? 

a) Em um candidato 

b) Em uma legenda/partido 

c) Branco 

d) Nulo 
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Se não, 

*P8.2. Por qual motivo não pretende votar em 2020? 

a) Não acredito em políticos ou no processo eleitoral 

b) Estarei fora da minha zona eleitoral 

c) Não sou obrigado(a) (menor de 18 e maior de 70 anos) 

d) Nenhum candidato me representa 

e) Outro (aberto) 

Caso não encerrar questionário 

 

*P9. Você votou nas eleições do ano de 2016? 

a) Sim 

b) Não 

c) Não lembro 

 

 

Se sim: 

P9.1 - Você se recorda em quem votou na eleição de 2016 para os cargos abaixo? 
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*Prefeito  

a) Sim, eu lembro  

b) Não lembro  

c) Votei branco/nulo 

*Vereador  

a) Sim, eu lembro  

b) Não lembro  

c) Votei branco/nulo 

 

PARTE 3 – CONSUMO DE CONTEÚDO 

 

P10 – Você utiliza esses meios para acompanhar as notícias de sua cidade? Sendo 0 não utilizo e 5 utilizo muito. 

*Site/blog de notícia  

*WhatsApp 

*Emissora de rádio  

*Programas de televisão 

*Redes sociais 

*Jornal impresso 

*Outro (qual?) 
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P11. Quais redes sociais você mais utiliza? Sendo 0 não utilizo e 5 utilizo muito. 

*Facebook 
*Instagram 
*LinkedIn 
*WhatsApp 
*Tik Tok 
*Twitter 
 

P12. Quando o assunto é candidato político, quais formas você usa para se informar melhor sobre ele durante a campanha 

eleitoral? Sendo 0 não utilizo e 5 utilizo muito. 

*Site/blogs de notícias 

*Rádio  

*Televisão 

*Jornais ou revistas impressos 

*Horário eleitoral gratuito  

*Conversa com amigos 

*Redes sociais 

*Outro (qual?) 

 

P13. Procurando informações sobre um candidato, o que mais lhe interessa? Sendo 0 não interessa e 5 interessa muito 

*Agenda de campanha 
*Material de divulgação de campanha 
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*Histórico e trajetória política do candidato 
*Fotos de campanha 
*Propostas de campanha 
*Opiniões do candidato sobre assuntos atuais 
*Frases motivacionais ou de apoio 
*Outro 

 

P14. Em qual formato você mais gosta de ver as informações apresentadas? Sendo 1 interessa pouco e 5 interessa muito 

 

a) Texto 

b) Podcast (áudio) 

c) Vídeos 

d) Gráficos ou desenhos 

e) Fotos 

f) Outro 

 

P15. Dos critérios abaixo, o que para você é importante na hora de definir seu voto em um candidato?  Sendo 0 indiferente e 5 

muito importante. 

*Relacionamento pessoal com ele 

*Relacionamento virtual com ele 

*Propostas apresentadas 
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*Histórico e trajetória política 

*Indicação de amigos 

*Notícia sobre ele em jornais, televisão, revistas e internet 

*Comentários deixados por terceiros em blogs, Twitter, Facebook e sites de notícia 

*Presença e participação dele em redes sociais 

*Afinidade religiosa 

*Afinidade partidária 

 

Financiamento de campanhas 

 

P16. Você já fez alguma doação em dinheiro para campanhas políticas? 

a) Sim 

b) Não 

c) Não lembro 

 

P17. Em 2020, você estaria disposto a doar dinheiro para a campanha do candidato de sua preferência? 

a) Sim 

b) Não 

c) Talvez 
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P18. Quanto você doaria? 

Fazer uma escala de 10 reais até mais de 500 reais 

 

 

 

Caso queira ter acesso aos dados dessa pesquisa, deixe seu e-mail que entraremos em contato assim que terminarmos a análise. 

 

 

 

 

  

 

As perguntas podem sofrer alteração após a pré-testagem. 
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