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Semana de Pesquisa – Perfil dos Participantes e Resultados 
As informações abaixo nos contarão um pouco sobre você. Elas nos ajudarão a entender a quem 
estamos prestando serviço. Você não precisa nos dizer seu nome; portanto suas respostas 
permanecerão anônimas.  

1. Idade (por favor assinale com um círculo): 

0-4 5-8 9-11 12-14 15-19 20-25 26-34 35-44 45-64 65-74 75+ Prefiro 
não dizer 

2. Gênero (por favor assinale): 
o Masculino 
o Gênero diverso, por favor especifique: 

_______________________   

o Feminino 
o Prefiro não dizer 

 
3. Você é aborígene ou nativo das Ilhas do Estreito de Torres?  (por favor assinale) 
o Não  
o Aborígene  
o Nativo das Ilhas do Estreito de Torres  

o Aborígene e nativo das Ilhas do 
Estreito de Torres  

o Prefiro não dizer 

 
4. Em que país você nasceu? (por favor assinale:) 
o Austrália 
o Outro  – por favor especifique:______________________ 
o Prefiro não dizer 

 
5. Qual é a principal língua que você fala em casa? (por favor assinale):  
o Inglês 
o Outra – por favor especifique:__________________ 
o Prefiro não dizer 

 
As duas perguntas seguintes estão relacionadas às duas populações prioritárias para  o Departmento 
de Serviços à Pessoa [Department of Human Services – DHS], que contribui com recursos para o 
nosso Centro Comunitário. Se você preferir não responder, por favor assinale “Prefiro não dizer”. 

6. Você presta cuidados não remunerados a membros da família ou a outras pessoas por 
causa de uma deficiência, doença de longa duração ou problemas relacionados à idade 
avançada? (Excluindo trabalho voluntário para uma organização ou grupo).  
 

o Sim 
 

o Não 
 

o Prefiro não dizer 
 

7. Você precisa de ajuda ou assistência com uma ou mais atividades básicas: cuidados 
pessoais, mobilidade ou comunicação, seja devido a uma deficiência, doença de longa 
duração (seis meses ou mais) ou idade avançada?  
 

o Sim o Não o Prefiro não dizer 
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8. Você é novo(a) no Centro Communitário, ou seja, você começou a acessar o Centro (seja 
online ou pessoalmente) pela primeira vez nos últimos 30 dias? (por favor assinale): 

o Sim 
 

o Não 
 

o Prefiro não dizer 
 

 
9. Eu me liguei a outros serviços por causa do Centro Comunitário. (por favor assinale:) 

 
o Sim 

 
o Não 

 
o Prefiro não dizer 

 
 
Na pergunta seguinte por favor diga-nos até que ponto você concorda ou discorda. 

10. Eu me sinto mais conectado(a) a outras pessoas por causa do Centro Communitário. (por 
favor assinale com um círculo): 
 

Discordo 
totalmente  

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente  

Prefiro não 
dizer 

 
 
Nós gostaríamos de fazer algumas perguntas que no permitirão avaliar a utilidade de nossos 
serviços. Você pode escolher responder a todas as perguntas ou a nenhuma, e escolher não 
responder não afetará de forma alguma o seu acesso a qualquer dos serviços. Ao responder às 
perguntas você pode levar em consideração o seguinte:  

• Não há respostas certas ou erradas 
• Nós gostaríamos que você respondesse com toda sinceridade 
• Ao responder às perguntas é melhor pensar sobre a sua vida como ela é em geral no 

momento (todos nós temos dias bons e dias ruins) 
 

11. Eu estou contente com minhas amizades e relacionamentos. (por favor assinale com um 
círculo): 

 
Discordo 

totalmente  
4 

Discordo 
 

3 

Não concordo 
nem discordo 

2 

Concordo 
 

1 

Concordo 
totalmente  

0 

Prefiro não 
dizer 

 
 
12. Eu tenho um número suficiente de pessoas com quem me sinto à vontade para pedir ajuda 

a qualquer hora. (por favor assinale com um círculo): 

Concordo 
totalmente  

0 

Concordo 
 

1 

Não concordo 
nem discordo 

2 

Discordo 
 

3 

Discordo 
totalmente 

4 

Prefiro não 
dizer 

 

13. Meus relacionamentos são tão satisfatórios quanto eu gostaria que fossem. (por favor 
assinale com um círculo): 

Discordo 
totalmente  

4 

Discordo 
 

3 

Não concordo 
nem discordo 

2 

Concordo 
 

1 

Concordo 
totalmente  

0 

Prefiro não 
dizer 

 


