Abaixo está uma lista de afirmações sobre as
características e atitudes que as pessoas têm. Leia cada
afirmação e decida se o seu conteúdo reflete ou não a
sua situação pessoal

Exerce alguma atividade remunerada?
Não
Sim
Género
Masculino

Feminino

Idade
17 a 21
22 a 26
27 a 31
32 a 36
37 a 41
Acima de 41

1.
2.
3.

Indique a sua orientação política. Marque com um X o número que melhor indique a sua opção, sendo
1= extrema esquerda e 10 = extrema direita.

4.

1

2

3

Se a declaração reflete a sua própria situação,
marque Verdadeiro



Se a frase não reflete a sua própria situação,
marque Falso

Não existe resposta correta ou incorreta, o que importa
é a sua própria situação.

Orientação política:

Extrema
esquerda



4

5

6

7

8

9 10 Extrema

5.

direita

6.

Possui veículo próprio? [moto, carro ou similar]
Não
Sim

7.

Utilizo bicicleta como meio de transporte?
Nunca
Algumas Vezes

Habitualmente

Sempre

8.

Utilizo transporte público?
Nunca
Algumas Vezes

Habitualmente

Sempre

9.

Desloco-me pé?
Nunca

Habitualmente

Sempre

10.

Utilizo automóvel ou moto como meio de transporte?
Nunca
Algumas Vezes
Habitualmente

Sempre

Algumas Vezes

Eu nunca hesitei em deixar as minhas coisas
de lado para ajudar alguém.
Algumas vezes, eu gosto de falar mal das
outras pessoas.
Nalgumas ocasiões, eu tirei proveito de
alguém para conseguir o que eu queria.
Quando cometo algum erro, estou sempre
disposto a admiti-lo.
Às vezes, quando alguém passa por uma
desgraça, eu penso que ela merece.
Eu nunca disse algo com a intenção de ferir
os sentimentos de alguém.
Por vezes tentei vingar-me de alguém ao
contrário de perdoar e esquecer.
Procuro ser sempre educado, mesmo com as
pessoas que não gostam de mim.
Por vezes, insisto em fazer as coisas à minha
maneira, mesmo contrariando outras
pessoas.
Nunca fico aborrecido quando me pedem
para retribuir um favor.

Falso

Nome do curso

Verdadeiro

Perfil

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Concordo
Totalmente

Concordo

Discordo

Discordo
Totalmente

Por favor, escolha a resposta que melhor reflete a sua opinião para cada uma das seguintes frases. Não há resposta certa ou
errada, pois só queremos saber a sua opinião. Não gaste muito tempo em cada resposta. Evite deixar questões sem resposta.

Estamos atingindo o número máximo de pessoas que a Terra pode suportar.
O equilíbrio da natureza é muito delicado e facilmente perturbado.
Os seres humanos têm o direito de modificar o ambiente natural para atender às suas necessidades.
A humanidade foi criada para governar o resto da natureza.
A humanidade não precisa de se adaptar ao ambiente natural porque pode modificá-lo para atender suas necessidades.
Para manter um meio ambiente saudável, teremos que controlar o crescimento económico.
A redução do aquecimento global deve receber atenção prioritária de todos os países.
O abate das grandes florestas pode comprometer o futuro da humanidade.
A poluição dos rios e lagos poderá afetar a qualidade de vida dos seres humanos.
A poluição do ar na minha cidade é algo que me preocupa muito.
O destino dos resíduos urbanos deve receber a atenção permanente da administração pública.
O crescimento urbano é cada vez mais prejudicial ao meio ambiente.
Sou favorável a um imposto internacional para os países que geram mais gases de efeito estufa.
Alguns países devem ter o seu crescimento económico limitado para evitar o uso abusivo de recursos naturais.
A poluição dos oceanos deve merecer uma atenção prioritária em todos os países.
Eu devo economizar energia elétrica na minha casa para contribuir para a melhoria do meio ambiente.
Devo utilizar o transporte público para ajudar o meio ambiente.
Tenho que economizar água em casa para ajudar o meio ambiente.
A possibilidade de reciclar ou de colocar no lixo, deve sempre ser considerada no momento da compra de um produto.
A durabilidade de um produto reduz o seu impacte ambiental, mesmo que ele seja mais caro.
Um certificado que indique, por exemplo, que um produto foi feito seguindo normas ambientais, auxilia na minha decisão de compra.
As empresas devem ser incentivadas a utilizar matéria-prima reciclada como uma forma de reduzir o seu impacte ambiental.

Por favor, escolha a resposta que melhor reflete a sua opinião para cada uma das seguintes frases. Não há resposta certa ou
errada, pois só queremos saber a sua opinião. Não gaste muito tempo em cada resposta. Evite deixar questões sem resposta.
23. Quando compro, dou prioridade a produtos que sejam mais facilmente recicláveis.
24. Na escolha de um produto, dou mais prioridade a aspectos ambientais do que ao preço / qualidade.
25. Entre dois produtos similares, eu daria preferência àquele que foi produzido com matéria-prima reciclada.
26. Eu adquiro produtos que não desperdiçam recursos na sua embalagem.

Nunca

Algumas
Vezes

Habitualmente

Sempre

Para finalizar, caso você deseje participar de atividades ou campanhas de proteção do meio ambiente, deixe o seu e-mail:_______________________________________

