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 Script  
Intenção de voto - Palmas 
 
Off01 – Olá. Somos um instituto de pesquisas e gostaríamos de saber a sua intenção de 
voto nas eleições para prefeito da cidade de Palmas em 2020. A pesquisa é bem rápida. 
Vamos começar? 
 
Off02_a – Se a eleição fosse hoje e este fosse o cenário, em quem você votaria?  
Off02_b – Digite 1 para <CANDIDATO1>  
Off02_c – Digite 2 para <CANDIDATO2>  
Off02_d – Digite 3 para <CANDIDATO3>  
Off02_e – Digite 4 para <CANDIDATO4>  
Off02_f – Digite 5 para <CANDIDATO5>  
Off02_g – Digite 6 para <CANDIDATO6>  
Off02_h – Digite 7 para <CANDIDATO7>  
Off02_i – Digite 8 para <CANDIDATO8>  
Off02_j – Ou digite 0 para branco ou nulo  
 
Off03_a – Você votaria em um candidato apoiado pelo Governador Mauro Carlesse?  
Off03_b – Digite 1 para SIM; ou 2 para NÃO  
 
Off04_a – E pelo ex-prefeito Carlos Amastha?  
Off04_b – Digite 1 para SIM; ou 2 para NÃO 
 
Off05_a – As próximas perguntas são necessárias para efeitos de estatística da pesquisa. 
As suas informações são anônimas e sigilosas.  
Off05_b – Por favor, se você for do sexo feminino digite 1, ou do sexo masculino digite 2.  
 
Off06_a – Legal. Qual a sua faixa de idade?  
Off06_b – Se for abaixo de 15 anos digite 1, se for entre 16 e 19 anos digite 2, entre 20 e 
35 anos digite 3, entre 36 e 65 digite 4 e se for acima de 66 anos digite 5.  
 
Off07_a – E qual é seu grau de escolaridade?  
Off07_b – Para fundamental incompleto, digite 1; para fundamental completo, digite 2; 
para médio incompleto, digite 3; para médio completo, digite 4; para superior incompleto, 
digite 5; para superior completo, digite 6; ou digite 7, caso não possua escolaridade.  
 
Off08_a – Você é adepto a alguma religião? 
Off08_b – Se você for evangélico digite 1; se for católico, digite 2; se for espirita digite 3; 
caso seja adepto a outras religiões digite 4 ou digite 5, caso não seja adepto a nenhuma 
religião. 
 
Off09_a – Qual a faixa de renda aproximada considerando todos os moradores da sua 
residência? 

Off09_b – Se for até 1045,00 reais digite 1, se for entre 1045,00 e 2.000 reais digite 2, 
entre 2.001 e 5.000 reais digite 3, se for de 5.001 a 10.000 reais digite 4, se for de 
10.001 e 15.000 digite 5 ou, se for acima de 15.001 digite 6 
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Off10 – É isso. Muito obrigado pela sua participação. Até logo! 
 
 
Candidatos: 
 
Tiago do Amastha 
Milton Neris 
Gil Barison 
Cinthia Ribeiro 
Vicentinho Alves 
Alan Barbiero 
Vanda Monteiro 
Júnior Geo 
 
 


