
Revisão do Plano Diretor – Miracatu/SP - 2018 

Questionário 
 
INTRODUÇÃO 
Orientações 
- Os textos em itálico são apenas orientações para os pesquisadores 
- “S/R” é a abreviação para “sem resposta” ou “não sabe” 
- O cartão-resposta será usado nas questões 25 a 28 
 
Sugestão do texto para apresentação: “Olá! Essa pesquisa ajudará na revisão do 
Plano Diretor de Miracatu, desenvolvido pela Prefeitura a cada 10 anos. O Plano 
Diretor tem como objetivo promover direitos sociais básicos através da 
organização dos serviços e as infraestruturas do município. Por isso a sua 
participação e opinião é muito importante: é através das suas respostas que 
teremos uma leitura melhor da cidade e dos bairros, entendendo as principais 
demandas e permitindo avaliar quais mudanças são necessárias no município.” 

 
1. Nome do/a Agente Comunitário de Saúde (entrevistador/a):  
 
________________________________________________________ 
 
2. Data __________________   3. Horário________________ 
 
4. Dia da semana 
(   )  2ª                   (   )  3ª                   (   )  4ª 
(   )  5ª                   (   )  6ª                   (   ) sábado 
  
5. Setor – Área de cobertura do Programa Saúde da Família 
setor onde está sendo feita a entrevista  

(   )  1.  Oliveira Barros   
(   )   2. Vila São José e Barra Funda 
(   )   3. Ribeirão Bonito, Vista Grande e Moraes 
(   )   4. Santa Rita 
(   )   5.  Pedro Barros 
(   )   6. Musácea 
(   )   7. Serra do Cafezal 
(   )   8. Faú 
(   )   9. Jd. Yolanda 
(   )   Outro: _____________________ 
 
6. Local da entrevista 
bairro / endereço / ponto referência onde está sendo feita a entrevista 

 
_________________________________________________________ 
 
 

 
QUEM É VOCÊ? 
 
7. Gênero da pessoa entrevistada 
(   )  feminino   (   )  masculino  (   )  outro 
 
 
8. Qual é a sua idade? ______________ 
 
 

9. Qual sua atividade / profissão? 
 
_________________________________________ 
  

 
10. Nome da pessoa entrevistada 
 
_________________________________________ 
 
 
 

 
SOBRE SEU BAIRRO 
Avalie, na sua opinião, de péssimo a ótimo, as condições dos seguintes 
aspectos DO SEU BAIRRO: 
*Percepções gerais da pessoa entrevistada, de acordo com a classificação em Péssimo, 
Ruim, Regular, Bom e Ótimo.  
 

  Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo Não há S/R 

11. Sobre a infraestrutura de saneamento básico: 

abastecimento de água (ligação à 
rede pública)               

coleta de esgoto (pela rede pública)               

coleta de lixo               

drenagem de água de chuva  
(se alaga quando chove etc)               

12. Sobre as condições da habitação: 

loteamentos irregulares               

dificuldade de acesso ao 
financiamento para a casa própria               

terrenos vazios não-utilizados               

casas em áreas de risco (áreas 
sujeitas a desabamento e/ou 
alagamento)               

13. Sobre transportes e mobilidade urbana: 

condições das calçadas (existência de 
calçadas, conservação, buracos, 
desníveis)               

condições de acessibilidade para 
pessoas com mobilidade reduzida 
(rampas nas esquinas, calçadas sem 
degraus, calçadas largas etc)               

iluminação pública               

arborização das vias               

qualidade do sistema de ônibus 
municipal (existência de linhas, 
trajetos, horários dos ônibus)                

qualidade do sistema de ônibus 
intermunicipal (existência de linhas, 
trajetos, horários dos ônibus)                

14. Sobre as políticas e condições de emprego: 

existência e disponibilidade de postos 
de emprego               

facilidade de acesso aos postos de 
trabalho (em relação ao transporte)               

programas de orientação e formação 
profissional               

 
SOBRE MIRACATU 
Avalie, na sua opinião, de péssimo a ótimo, as condições dos seguintes 
aspectos DA CIDADE DE MIRACATU NO GERAL: 
*Percepções gerais da pessoa entrevistada, de acordo com a classificação em Péssimo, 
Ruim, Regular, Bom e Ótimo.  
 

  Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo Não há S/R 

15. Sobre a infraestrutura de saúde: 

disponibilidade de serviços de saúde               

qualidade do atendimento               

facilidade de acesso a uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS)               

disponibilidade de medicamentos e 
materiais para tratamento               

transporte para atendimento 
médico em outro município               

16. Sobre o sistema educacional: 

disponibilidade de creches (0 a 3 
anos)               

disponibilidade de escolas de 
educação infantil (4 a 5 anos)               

disponibilidade de escolas de ensino 
fundamental (6 a 14 anos)               

disponibilidade de escolas de ensino 
médio (15 a 18 anos)               

facilidade de acesso às instituições 
de ensino (ônibus escolar ou 
caminho até a escola)                

17. Sobre o turismo: 

centro de informações para o turista               

sinalização de pontos turísticos                

infraestrutura de apoio ao turista 
(banheiros em pontos turísticos, 
alimentação, hospedagem)               

18. Sobre equipamentos de cultura, lazer e esporte:  

parques, praças e áreas verdes               

ginásios cobertos para a prática de 
esportes               

quadras               

teatro, sala de espetáculos               

cinema               

 
 



  Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo Não há S/R 

19. Assistência aos idosos 

assistência dedicada à saúde dos 
idosos               

centros de convivência para idosos               

casas de repouso (asilos) municipais               

 
20. Assinale quais equipamentos públicos existem NO SEU BAIRRO 
LER TODAS AS ALTERNATIVAS, UMA DE CADA VEZ. Marque um X na opção escolhida. 

 não existe 
existe mas 

precisa melhorar 
existe e 

está bom 
sem 

resposta 

Escola     

Posto de saúde     

Creche     

Áreas verdes (parques, praças)     

Locais para prática de esportes 
(quadras, ginásios etc) 

    

 
21. Como é, NO SEU BAIRRO, a qualidade dos seguintes serviços: 

 
22. Em relação à disponibilidade de serviços e o comércio existentes NO 
SEU BAIRRO, você diria que:  
LER TODAS AS ALTERNATIVAS, UMA DE CADA VEZ. Marcar um X na opção escolhida. 

 não existe 
existe mas 

precisa melhorar 
existe e 

está bom 
sem 

resposta 

Padaria     
Mercado     
Feira Livre     
Banco     
Lotérica     
Posto de gasolina     
Farmácia     
Outros tipos de comércio     

 
23. Em relação à disponibilidade de serviços e o comércio existentes NA 
CIDADE DE MIRACATU, você diria que:  
LER TODAS AS ALTERNATIVAS, UMA DE CADA VEZ. Marcar um X na opção escolhida. 

 não existe 
existe mas 

precisa melhorar 
existe e 

está bom 
sem 

resposta 

Padaria     
Mercado     
Feira Livre     
Banco     
Lotérica     
Posto de gasolina     
Farmácia     
Outros tipos de comércio     

 
24. Em relação ao trânsito de veículos e à existência e qualidade das 
calçadas, você se sente seguro andando a pé? LER TODAS AS ALTERNATIVAS 

(   ) completamente inseguro 
(   ) bastante inseguro, mas não completamente  
(   ) mais ou menos seguro 
(   ) bastante seguro, mas não completamente 
(   ) completamente seguro 
 
25. Em relação à violência e à segurança pública, você se sente seguro 
andando a pé? LER TODAS AS ALTERNATIVAS 

(   ) completamente inseguro 
(   ) bastante inseguro, mas não completamente  
(   ) mais ou menos seguro 
(   ) bastante seguro, mas não completamente 
(   ) completamente seguro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÕES FINAIS 
 
26. Pensando na avaliação que você fez até agora, indique-nos os três 
PIORES aspectos do SEU BAIRRO MOSTRAR CARTÃO-RESPOSTA AO LER TODAS AS 

ALTERNATIVAS e marcar apenas os três primeiros aspectos citados pelo entrevistado. 

[   ] Saneamento Básico   [   ] Saúde 
[   ] Educação    [   ] Emprego 
[   ] Turismo    [   ] Cultura, esporte e lazer 
[   ] Habitação    [   ] Mobilidade urbana/transporte 
[   ] Comércio e serviços   [   ] Segurança no trânsito 
[   ] Segurança pública   [   ] Não sabe/não respondeu 
 
27. Pensando na avaliação que você fez até agora, indique-nos os três 
MELHORES aspectos do SEU BAIRRO MOSTRAR CARTÃO-RESPOSTA AO LER TODAS 

AS ALTERNATIVAS e marcar apenas os três primeiros aspectos citados pelo entrevistado. 

[   ] Saneamento Básico   [   ] Saúde 
[   ] Educação    [   ] Emprego 
[   ] Turismo    [   ] Cultura, esporte e lazer 
[   ] Habitação    [   ] Mobilidade urbana/transporte 
[   ] Comércio e serviços   [   ] Segurança no trânsito 
[   ] Segurança pública   [   ] Não sabe/não respondeu 
 
28. Pensando na avaliação que você fez até agora, indique-nos os três 
PIORES aspectos da CIDADE - MOSTRAR CARTÃO-RESPOSTA AO LER TODAS AS 

ALTERNATIVAS e marcar apenas os três primeiros aspectos citados pelo entrevistado. 

[   ] Saneamento Básico   [   ] Saúde 
[   ] Educação    [   ] Emprego 
[   ] Turismo    [   ] Cultura, esporte e lazer 
[   ] Habitação    [   ] Mobilidade urbana/transporte 
[   ] Comércio e serviços   [   ] Segurança no trânsito 
[   ] Segurança pública   [   ] Não sabe/não respondeu 
 
29. Pensando na avaliação que você fez até agora, indique-nos os três 
MELHORES aspectos da CIDADE MOSTRAR CARTÃO-RESPOSTA AO LER TODAS AS 

ALTERNATIVAS e marcar apenas os três primeiros aspectos citados pelo entrevistado. 

[   ] Saneamento Básico   [   ] Saúde 
[   ] Educação    [   ] Emprego 
[   ] Turismo    [   ] Cultura, esporte e lazer 
[   ] Habitação    [   ] Mobilidade urbana/transporte 
[   ] Comércio e serviços   [   ] Segurança no trânsito 
[   ] Segurança pública   [   ] Não sabe/não respondeu 
 
30. Você sabe para que serve um Plano Diretor?  
(   ) sim    
(   ) não, e não tenho interesse em saber 
(   ) não, mas gostaria de saber 
 
31. Quer ter notícias sobre o processo de revisão do Plano Diretor? Se 
sim, deixe seu contato abaixo: Inserir e-mail ou número do telefone 

 

______________________________________________________________ 

 
32. Observações: 
Se quiser, deixe seus comentários, opiniões, críticas e sugestões. 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo Não há 

Telefonia fixa       

Telefonia móvel       

Conexão à internet       

Recebimento de 
cartas/encomendas pelos Correios 

      


