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COMO RESPONDER A ESTA PARTE DO QUESTIONÁRIO 
 

 Por favor, lê cada uma das perguntas com atenção e leva o 
tempo que quiseres para responder. 

 Responde simplesmente pondo um “visto”    no quadrado ao 

lado da resposta que queres dar.  

 Pode não ser preciso responder a todas as perguntas.   Instruções 

em ”PALAVRAS ESCRITAS EM NEGRITO COMO ESTAS” 
são instruções que te dizem a que perguntas tens que responder.   

 Por favor, não te esqueças de ler todas as explicações nas 
caixas cinzentas, são muito importantes para te ajudar a perceber 
as perguntas. 

 Se houver uma pergunta a que não podes responder ou não 
queres responder, responde com “não sei” ou “prefiro não dizer” e 
passa à pergunta seguinte.  

 Se tiveres alguma dúvida enquanto estiveres a responder a este 
questionário, mesmo que seja pequena, pergunta ao 
entrevistador.  

Este estudo é totalmente sobre ti, por isso é muito importante que sejas 
o mais honesto possível. Não te preocupes com a possibilidade de 
outras pessoas que conheces verem as tuas respostas –  isso não vai 
acontecer.  
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QUESTÕES PRÁTICAS 
 

TODOS RESPONDEM A ESTA PERGUNTA 
 
 

POR FAVOR LÊ: Aqui estão algumas perguntas práticas.  O entrevistador irá 
ajudar-te a compreender o que tens que fazer. 
 
 
 

101. Já alguma vez jogaste jogos na internet (sozinho ou contra o 

computador)  

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO 

A Sim  Faz a pergunta abaixo 

B Não   

C Não sei  Responde à pergunta 

da página seguinte D Prefiro não dizer  
  

 
 

102. Se respondeste sim, com que frequência jogaste jogos na internet NOS 

ÚLTIMOS 12 MESES? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

A Todos os dias ou quase   

B Uma ou duas vezes por semana   

C Uma ou duas vezes por mês   

D Com menos frequência   

E Não sei    
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TODOS RESPONDEM A ESTA PERGUNTA 
 
 
 

103. Até que ponto as seguintes frases sobre ti são verdadeiras? 
 

POR FAVOR MARCA UM QUADRADO EM CADA LINHA 

  Não é 
verdadeira 

Um 

bocadinho 
verdadeira  

Muito 
verdadeira 

A É mais fácil ser eu próprio na internet do que 

quando estou cara a cara com outras pessoas 
   

B Na internet falo sobre coisas diferentes das 

coisas que falo cara a cara ............................... 
   

C Na internet falo sobre coisas privadas que não 

partilho com pessoas cara a cara  …………… 
   

 

Fim das questões práticas 
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SECÇÃO A 
Sobre ti 

TODOS RESPONDEM A ESTAS PERGUNTAS 
 

POR FAVOR LÊ: Aqui estão algumas perguntas sobre o tipo de pessoa que és 

 
 

104. Até que ponto as seguintes frases sobre ti são verdadeiras? 

POR FAVOR MARCA UM QUADRADO EM CADA LINHA 

  Não é 
verdadeira 

Um 

bocadinho 
verdadeira  

Muito 
verdadeira 

A 
Tenho a certeza de que consigo lidar com 

problemas inesperados    

C 
Tenho muitas vezes dores de cabeça, dores 

de barriga ou vómitos    

D Fico zangado e perco a cabeça muitas vezes    

E 
Estou quase sempre sozinho/a, jogo 

sozinho/a. Sou reservado/a      

F Normalmente faço o que me mandam    

G Preocupo-me muito    

H 
Para mim é fácil manter os meus objectivos e 

atingir as minhas metas     
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105. Até que ponto as seguintes frases sobre ti são verdadeiras ?  

POR FAVOR MARCA UM QUADRADO EM CADA LINHA  

 
 Não é 

verdadeira 
Um 

bocadinho 
verdadeira  

Muito 
verdadeira 

A Tenho pelo menos um bom amigo     

B 
Ando sempre à pancada. Consigo obrigar 

os outros a fazer o que eu quero 
   

C 
Ando muitas vezes triste, desanimado/a ou 

a chorar  
   

D 
 As pessoas da minha idade geralmente 

gostam de mim    

F 
Fico nervoso/a em situações novas, perco 
facilmente a confiança    

G 
Sou muitas vezes acusado/a de mentir e 
de enganar    

H 
As outras crianças ou jovens metem-se 

comigo, ameaçam-me ou intimidam-me 
   

 

106. Até que ponto as seguintes frases sobre ti são verdadeiras ?  

POR FAVOR MARCA UM QUADRADO EM CADA LINHA 

  Não é 
verdadeira 

Um 

bocadinho 
verdadeira  

Muito 
verdadeira 

A 
 Distraio-me facilmente e tenho 

dificuldades em me concentrar 
   

B 

Outras pessoas da minha idade muitas 

vezes tratam-me como se eu não 

estivesse ali 
   

C 
Se estou em apuros, costumo conseguir 

pensar em alguma solução  
   

D 
Tiro coisas que não são minhas, em casa, 

na escola ou noutros sítios    

E 
Dou-me melhor com adultos do que com 
pessoas da minha idade    

F 
Normalmente, consigo arranjar uma forma 
de lidar com situações novas    

G 
Tenho muitos medos, assusto-me 

facilmente  
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107. Até que ponto as seguintes frases sobre ti são verdadeiras?  

POR FAVOR MARCA UM QUADRADO EM CADA LINHA 

  Não é 
verdadeira 

Um 

bocadinho 
verdadeira  

Muito 
verdadeira 

A Faço coisas perigosas para me divertir     

B 
Faço coisas excitantes, mesmo quando 
são perigosas     

 

108. Nos ÚLTIMOS 12 MESES fizeste alguma das seguintes coisas? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM  

A Bebi tantas bebidas alcoólicas que fiquei bêbado    

B 
Faltei às aulas sem que os meus pais soubessem 

(baldei-me à escola)   

C Tive relações sexuais   

D 
Tive problemas com os meus professores por mau 

comportamento    

E Tive problemas com a polícia    

F Nenhuma destas    

G Prefiro não dizer   

     

109. Quando estou incomodado com alguma coisa, falo com … 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM  

 

A A minha Mãe ou o meu Pai   

B O meu irmão ou a irmã    

C Um amigo   

D Um professor   

E 
Alguém com responsabilidade de ajudar as crianças (ex. 

policia, assistente social, conselheiro)   

F Outro adulto em quem confio    

G Outra pessoa    

H Ninguém    

I Não sei   
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110. Nos ÚLTIMOS 12 MESES viste alguma coisa na internet que te tivesse 

incomodado de alguma maneira? Por exemplo, que te fez sentir 

desconfortável, chateado ou pensar que não a deverias ter visto.  

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO 

A Sim  Faz a pergunta abaixo 

B Não     

  Passa para a secção B  
C Não sei  
D Prefiro não dizer  
  

  

111. Se respondeste sim, com que frequência viste 

alguma coisa na internet que te incomodou 

nos ÚLTIMOS 12 MESES? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO 

 

A Todos os dias ou quase    

B Uma ou duas vezes por semana    

C Uma ou duas vezes por mês   

D Com menos frequência    

E Não sei   
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SECÇÃO B 
 

 

TODOS RESPONDEM A ESTAS PERGUNTAS 
 

POR FAVOR, LÊ: Às vezes as crianças ou adolescentes dizem ou fazem coisas 
desagradáveis ou perturbadoras a outras crianças ou jovens e, por exemplo, 

fazem-no várias vezes em diferentes dias durante um período de tempo. Isto 
pode incluir:     

 provocar alguém de uma forma que a pessoa não gosta 

 magoar ou  bater 

 deixar alguém de fora das actividades 

 

Quando as pessoas são maldosas ou desagradáveis com os outros desta 

forma, isso pode acontecer: 

 cara a cara (pessoalmente) 

 através de telemóvel (mensagens de texto, chamadas, vídeo clips)  

 na internet (e-mail, mensagens instantâneas, redes sociais , salas de chat) 

 

 

112. Houve alguém que agiu de forma maldosa ou desagradável contigo nos 

ÚLTIMOS 12 MESES? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO 

A Sim  
Responde às perguntas da página 

seguinte 

B Não         

    Passsa à secção C  
C Não sei  
D Prefiro não dizer  
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Como é que aconteceu… 

 

RESPONDE ÀS PERGUNTAS DESTA PÁGINA SÓ SE ALGUÉM AGIU 

DE FORMA MALDOSA OU DESAGRADÁVEL PARA CONTIGO NOS 

ÚLTIMOS 12 MESES 

 

TODOS OS OUTROS PASSAM DIRECTAMENTE PARA A SECÇÃO C 
 

113. Com que frequência é que alguém agiu de forma maldosa ou 

desagradável para contigo nos últimos 12 MESES? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO 

A Todos os dias ou quase   

B Uma ou duas vezes por semana   

C Uma ou duas vezes por mês   

D Com menos frequência    

E Não sei    

  
 

 
 

114. Nos últimos 12 meses, isso aconteceu … ? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM 

A Pessoalmente, cara a cara    

B 

Através de chamadas de telemóvel, 

mensagens de texto ou de imagens / 

vídeo 
  

C De outra forma    

D Não sei   

  
 

 
 

115. E nos últimos 12 meses isso aconteceu na internet? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO 

A 
Sim 
 

Responde às perguntas da 

página seguinte 

B 
Não       

   Passa à secção C  

C Não sei  
  

 
 



 

Page No.     11  
 

 

O que aconteceu na internet… 

 

RESPONDE ÀS PERGUNTAS DESTA PÁGINA SÓ SE ALGUÉM AGIU 

DE FORMA MALDOSA OU DESAGRADÁVEL PARA CONTIGO NA 

INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES 

 

TODOS OS OUTROS PASSAM DIRECTAMENTE PARA A SECÇÃO C 

 
116. Pensando que isto aconteceu na internet, de que forma é que  aconteceu? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM 

 

A Numa rede social (por ex: Hi5, Facebook, Orkut)    

B Por mensagem instantânea (por ex.: MSN)   

C Numa sala de chat    

D Por e-mail   

E Num site de jogos   

F De outra forma na internet   

G Não sei   
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117.  Podes também dizer-me que coisas destas te aconteceram, nos ÚLTIMOS 

12 MESES? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM 

 

A 

Mensagens maldosas ou desagradáveis (por exemplo, 

palavras, imagens ou vídeos) que me foram enviados 

pela internet 
  

B 

Mensagens maldosas ou desagradáveis (por exemplo, 
palavras, imagens ou vídeos) sobre mim que circularam 

ou foram publicadas na internet e que toda a gente 

podia ver 

  

C 
Fui deixado de fora ou excluído de um grupo ou 

actividade na internet   

D 
Fui ameaçado na internet   

E 
Aconteceram outras coisas maldosas ou desagradáveis 

na internet   

F Outra coisa    

G Não sei    

H Prefiro não dizer   

  
 

 
 

118. Pensando agora na ÚLTIMA VEZ que isso aconteceu, até que ponto 

ficaste perturbado com o que aconteceu (se é que ficaste)? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO 

A Muito perturbado     

B Bastante perturbado    

C Um pouco perturbado    

D Nada perturbado    

E Não sei   
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119. Durante quanto tempo te sentiste assim? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

 

A Ultrapassei logo   

B Senti-me assim durante uns dias   

C Senti-me assim durante umas semanas   

D Senti-me assim durante dois meses ou mais    

E Não sei   

  
 

 
 

 

120. Fizeste alguma destas coisas depois? 

 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM 

 

A Esperei que o problema desaparecesse por si    

B Tentei resolver o problema   

C Senti-me culpado pelo que correu mal   

D Tentei que a outra pessoa me deixasse em paz   

E Tentei vingar-me da outra pessoa   

F Nenhuma destas coisas    

G Não sei   
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121. Falaste com alguém sobre o que aconteceu? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

A Sim   

B Não   

C Prefiro não dizer   

  
 

 
122. Se respondeste sim, com quem é que falaste sobre isso? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM  

A Minha Mãe ou Pai   

B Meu irmão ou irmã   

C Um amigo    

D Um professor    

E 
Alguém com responsabilidade de ajudar as crianças (ex. 

Policia, assistente social, conselheiro )   

F Outro adulto em quem confio   

G Outra pessoa   

H Não sei   

     



 

Page No.     15  
 

 

123. Ainda pensando nessa vez  

Fizeste alguma destas coisas? 

 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS 

QUADRADOS QUE SE APLICAM 

124. E das coisas que 

fizeste, quais te ajudaram? 

quais das coisas que fizeste, 

se alguma, te ajudaram?  

 
POR FAVOR, MARCA 

TODOS OS QUADRADOS 

QUE SE APLICAM  

A 
Deixei de usar a internet por uns 

tempos   

B 
Apaguei todas as mensagens da 

outra pessoa   

C 
 Alterei as minhas definições de 

privacidade/contactos    

D 
Bloqueei o contacto da outra pessoa   

E 

Comuniquei o problema (ex: cliquei 
num botão online de “denúncia de 

abusos”, contactei  alguém que dá 

conselhos na internet ou  

“Fornecedor de serviço de Internet 

(ISP)”) 

  

F Nenhuma destas coisas    

G Não sei   

     

*Por favor, volta à pergunta atrás e verifica que registaste respostas 

na 124, na coluna da direita * 

 



 

Page No.     16  
 



 

Page No.     17  
 

 

SECÇÃO C 

 

TODOS RESPONDEM A ESTAS PERGUNTAS 
 

125. Agiste de forma que possa ter sido maldosa ou desagradável para com 

outra pessoa nos ÚLTIMOS 12 MESES? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

 

A Sim   
Responde às perguntas da 

página seguinte 

B Não        

   Passa à secção D 
C Não sei  
D Prefiro não dizer  
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Como é que isso aconteceu… 

 

RESPONDE ÀS PERGUNTAS DESTA PÁGINA SÓ SE AGISTE DE 

FORMA MALDOSA OU DESAGRADÁVEL PARA COM ALGUÉM NOS 

ÚLTIMOS 12 MESES 

 

TODOS OS OUTROS PASSAM DIRECTAMENTE PARA A SECÇÃO D 
 

126. Se respondeste sim, com que frequência agiste dessa forma nos ÚLTIMOS 

12 MESES?  

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO 

 

A Todos os dias ou quase   

B Uma ou duas vezes por semana   

C Uma ou duas vezes por mês   

D Com menos frequência    

E Não sei   

 

127. De que modo é que agiste dessa forma nos ÚLTIMOS 12 MESES? …  

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM 

 

A Pessoalmente, cara a cara   

B 
Através de chamadas de telemóvel, 

mensagens de texto ou de imagens/vídeo   

C Na internet    

D Outra(s) forma(s)   

E Não sei   
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SECÇÃO D 

TODOS RESPONDEM A ESTAS PERGUNTAS 
 

POR FAVOR, LÊ: No último ano, podes ter visto muitas imagens diferentes – 

fotografias, vídeos. Em algumas vezes, essas imagens podem ter estado 
relacionadas com sexo – por exemplo, podem ter mostrado pessoas nuas ou 
pessoas a praticar sexo. 

 

Podes nunca ter visto nada assim ou podes ter visto alguma coisa assim num 

telemóvel, numa revista, na televisão, num DVD ou na internet. 

 
 

128. Viste ALGUMA COISA deste tipo nos ÚLTIMOS 12 MESES? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

 

A Sim  
Responde às perguntas da 

página seguinte 

B Não        

    Passa à secção E  
C Não sei   
D Prefiro não dizer   
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Como é que aconteceu… 

 

RESPONDE ÀS PERGUNTAS DESTA PÁGINA SÓ SE VISTE ALGUMA 

IMAGEM SEXUAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES 

 

TODOS OS OUTROS PASSAM DIRECTAMENTE PARA A SECÇÃO E 
 

129. Se respondeste sim, com que frequência viste estas coisas nos ÚLTIMOS 

12 MESES?  

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO 

 

A Todos os dias ou quase    

B Uma ou duas vezes por semana   

C Uma ou duas vezes por mês   

D Com menos frequência   

E Não sei   

  
 

 
 

130. Em qual ou quais destes meios viste este tipo de estas coisas NOS 

ÚLTIMOS 12 MESES? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM  

A Numa revista ou livro    

B Na televisão, filme ou vídeo/DVD   

C 
Por mensagem de texto (SMS) ou 
imagens (MMS) no meu telemóvel   

D Via Bluetooth   

E Outro   

F Não sei   
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131. Viste alguma destas coisas em algum site nos ÚLTIMOS 12 MESES? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO 

 

A Sim  
Responde às perguntas da 

página seguinte   

B Não      

    Passa à secção E  

C Não sei   
D Prefiro não dizer  
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O que é que aconteceu na internet… 

 

RESPONDE ÀS PERGUNTAS DESTA PÁGINA SÓ SE VISTE ALGUMA 

IMAGEM SEXUAL EM SITES  NOS ÚLTIMOS 12 MESES 

 

TODOS OS OUTROS PASSAM DIRECTAMENTE PARA A SECÇÃO E 
 

132. Em que tipos de sites viste estas coisas NOS ÚLTIMOS 12 MESES? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM  

 

A Numa rede social (por ex: Hi5, Facebook, Orkut)    

B Através de “Pop-up” /imagens que se abrem sem querer    

C Em sites de alojamento de vídeos (por ex: Youtube)   

D Num site de adultos    

E Num site de jogos    

F 
Através de sites de partilha de ficheiros (por exemplo, 

Torrent, eMule, etc.)   

G De outra forma na internet    

H Não sei   
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133. Que coisas destas viste nos ÚLTIMOS 12 MESES? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM  

A Imagens ou vídeo de alguém nu   

B Imagens ou vídeo das “partes íntimas” de alguém     

C Imagens ou vídeo de pessoas a terem relações sexuais    

D 
Imagens ou vídeo que mostram sexo de uma forma 

violenta    

E Outra coisa    

F Não sei    

G Prefiro não dizer   
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134. Ver imagens de tipo sexual na internet pode ser bom ou não. 

Nos ÚLTIMOS 12 MESES viste alguma coisa deste tipo que te tenha 

incomodado de alguma forma? Por exemplo, que te tenha feito sentir 

desconfortável, perturbado ou pensado que não as devias ter visto?  

 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO 

A 
Sim 
 

Responde às perguntas da 

página seguinte 

B Não  
    

    Passa à secção E 
C Não sei   
D Prefiro não dizer  
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O que aconteceu quando ficaste incomodado com as coisas que viste … 

 

RESPONDE ÀS PERGUNTAS DESTA PÁGINA SÓ SE VISTE ALGUMA 

IMAGEM SEXUAL QUE TE TENHA INCOMODADO, NA INTERNET 

NOS ÚLTIMOS 12 MESES 

 

TODOS OS OUTROS PASSAM DIRECTAMENTE PARA A SECÇÃO E 
 

135. Pensando na ÚLTIMA VEZ que ficaste incomodado por alguma coisa 

deste tipo, até que ponto te sentiste perturbado com isso?   

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

 

A Muito perturbado     

B Bastante perturbado    

C Um pouco perturbado    

D Nada perturbado    

E Não sei   
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136. Pensando nessa vez, durante quanto tempo te sentiste assim? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

A Ultrapassei logo   

B Senti-me assim durante uns dias   

C Senti-me assim durante umas semanas   

D Senti-me assim durante dois meses ou mais    

E Não sei   

  
 

 
 

137. Fizeste alguma destas coisas depois disso? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM 

A Esperei que o problema desaparecesse por si    

B Tentei resolver o problema   

C Senti-me culpado pelo que correu mal   

F Nenhuma destas coisas    

G Não sei   
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138. Pensando ainda nessa vez, falaste com alguém sobre o que te 

aconteceu? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

A Sim   

B Não   

C Não sei   

  
 

 
139. Se respondeste sim, com quem é que falaste sobre isso? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM  

A Minha Mãe ou Pai   

B Meu irmão ou irmã    

C Um amigo    

D Um professor   

E 
Alguém com responsabilidade de ajudar as crianças 

(ex: policia, assistente social, conselheiro)   

F Outro adulto em quem confio    

G Nenhuma destas coisas    

H Não sei   
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140. Pensando ainda nessa vez, fizeste 

alguma destas coisas? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS 

QUADRADOS QUE SE APLICAM 

141. E, que coisas destas te 

ajudaram?  
POR FAVOR, MARCA TODOS 

OS QUADRADOS QUE SE 

APLICAM   

A 
Deixei de usar a internet por uns 

tempos    

B 
Apaguei todas as mensagens da 

pessoa que me enviou   

C 

Alterei as minhas definições de 
filtros (bloqueio de conteúdos) / 

contactos 
  

D 
Bloqueei o contacto da pessoa 

que me enviou   

E 

Comuniquei o problema (ex: 
cliquei num botão online de 

“denúncia de abusos”, contactei  

alguém que dá conselhos na 

internet ou  “Fornecedor de 

serviço de Internet (ISP)”)  

  

F Nenhuma destas coisas     

G Não sei   

     

*Por favor, volta à pergunta atrás e verifica que registaste respostas na 

141 na coluna da direita* 
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SECÇÃO E 
 

TODOS RESPONDEM A ESTAS PERGUNTAS 
 

Em alguns sites, as pessoas falam de coisas que podem não ser boas para ti . 
Agora são algumas perguntas sobre essas coisas. 

 

 

142. Nos ÚLTIMOS 12 MESES, viste sites onde as pessoas falam sobre … 

POR FAVOR MARCA UM QUADRADO EM CADA LINHA 

 

 

Sim  Não  
Não 

sei 

Prefiro 

não 

dizer  

A Formas de se ferirem fisicamente a si próprias      

B Formas de se suicidarem     

C Formas  para ficarem muito magras (como, 

por exemplo, ser anoréctica ou bulímica) 
    

D Mensagens de ódio para atacar certos grupos 

ou pessoas   
    

E Falam sobre ou partilham experiências com 
drogas  
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143. Nos ÚLTIMOS 12 MESES, alguma das seguintes coisas aconteceu 

contigo na internet? 

POR FAVOR MARCA UM QUADRADO EM CADA LINHA  

 

 
 

Sim Não 
Não 

sei 

A Alguém usou a minha informação pessoal de uma 

forma de que não gostei  
   

B O computador apanhou um vírus     

C 
Perdi dinheiro ao ser enganado na internet (dinheiro 

a sério, e não dinheiro de um jogo de computador, 

por exemplo) 
   

D Alguém usou a minha password para aceder à minha 

informação ou para se fazer passar por mim 
   

  
 

  
 

144. Nos ÚLTIMOS 12 MESES, com que frequência estas coisas de 

aconteceram? 
 

POR FAVOR MARCA UM QUADRADO EM CADA LINHA 

 

  Muitas 
vezes  

Algumas 
vezes  

Não 
muitas 

vezes  

Quase 
nunca/Nu

nca / 

quase 

nunca A 
Fiquei sem comer ou dormir por 

causa da internet  ...........................................      

B 
Senti-me incomodado quando 

não podia estar na internet .............................      

C 

Dei por mim a navegar na 

internet quando nem sequer 

estava muito interessado ……….. 
    

D 

Passei menos tempo do que 

devia com a família, amigos ou a 

fazer os trabalhos da escola por 

causa do tempo que passei na 

internet ...........................................................  

    

E 
Tentei passar menos tempo na 
internet, mas não consegui  .............................      
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COPIAR Nº DA FOLHA 
DE CONTACTO 
RESUMO  

CÓDIGO 
PAÍS 

 Nº PONTO DE 
AMOSTRAGEM  

 

Nº DA MORADA   NOME E Nº 
ENTREVISTADOR  

            

 

 

SECÇÃO F 
TODOS RESPONDEM A ESTAS PERGUNTAS 

 

POR FAVOR LÊ: Agora, temos algumas perguntas sobre a forma como utilizas 
a internet. As crianças e adolescentes utilizam a internet de muitas formas 
diferentes. 
 

Por favor, pensa em todas as diferentes formas como utilizas a internet e todos 

os diferentes locais onde a utilizas. 
 

Quando falarmos em “cara a cara” queremos dizer falar com alguém 
pessoalmente no mesmo lugar, e não na internet, por telefone ou webcam.  
 

145. Fizeste alguma das seguintes coisas nos ÚLTIMOS 12 MESES? Se sim, 

com que frequência fizeste cada uma destas coisas? 
 

POR FAVOR MARCA UM QUADRADO EM CADA LINHA 

   

Sim  

 

Não 

 

Não 
sei  

Prefiro 
não 
dizer  

  Todos 
os 

dias 
ou 

quase  

Uma ou 
duas 

vezes 
por 

semana 

Uma ou 
duas 

vezes 
por mês  

Com 
menos 

frequên-
cia  

Nunca
/ não 

no 
último 

ano 

  

A 
Procurei novos 

amigos na internet .........................         

B 

Enviei informação 

pessoal (por 

exemplo, o meu 
nome completo, 

morada ou telefone) 

a alguém que nunca 

conheci cara a cara .......................  

       

C 

Adicionei pessoas 

que nunca conheci 

cara a cara à minha 

lista de amigos ou 

lista de endereços .........................  
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146. Fizeste alguma das seguintes coisas nos ÚLTIMOS 12 MESES? Se sim, 

com que frequência fizeste cada uma destas coisas? 
 

 

POR FAVOR MARCA UM QUADRADO EM CADA LINHA 

  Sim  Não Não 

sei  

Prefiro 

não 

dizer  

  Todos 

os dias 

ou 
quase  

Uma ou 

duas 

vezes 
por 

semana 

Uma ou 

duas 

vezes 
por mês  

Com 

menos 

frequên-
cia  

Nunca/ 

não no 

ultimo 
ano 

  

A 

Fingi ser um tipo 
de pessoa 

diferente daquilo 

que realmente 

sou ................................................  

       

B 

Enviei uma foto 

ou um vídeo de 

mim próprio a 

alguém que 

nunca conheci 
cara a cara ....................................  
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TODOS RESPONDEM A ESTAS PERGUNTAS 
 

POR FAVOR, LÊ: Em seguida temos algumas perguntas sobre o contacto que 
podes ter tido com pessoas que conheceste online. 

Lembra-te de pensar sobre TODAS AS FORMAS de utilização da internet (por 

ex: um computador ou um telemóvel) e sobre QUALQUER LUGAR  onde 
utilizas a internet (por ex: em casa ou na escola ou outro sítio).  

Quando falamos „cara a cara‟ queremos dizer falar com alguém pessoalmente, 
no mesmo local e não através da internet, telefone ou webcam. 

 

147. Podes dizer-me se tiveste algum contacto na internet com alguém que 

nunca tivesses encontrado cara a cara antes?  

 

(Isto pode ter sido por email, sala de chat, sites de redes sociais, 
mensagens instantâneas ou sites de jogos) 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO 

A Sim  Responde à 148 

B Não   

Passa à secção G  
C Não sei  

 
148. Se respondeste sim 

E já alguma vez te encontraste cara a cara com alguém que tenhas 

conhecido primeiro na internet, de alguma destas formas? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

A Sim  Responde à 149 

B Não   

C 
Não sei  Passa à secção G  

D Prefiro não dizer   
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Como é que isto aconteceu… 

 

RESPONDE ÀS PERGUNTAS DESTA PÁGINA SÓ SE TE 

ENCONTRASTE CARA A CARA COM ALGUÉM QUE CONHECESTE 

PRIMEIRO NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES 

 

TODOS OS OUTROS PASSAM DIRECTAMENTE PARA A SECÇÃO G 
 

149. E quantas pessoas novas conheceste desta forma nos ÚLTIMOS 12 

MESES? 

 POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO 

A 1-2   

B 3-4   

C 5-10   

D Mais de 10   

E Não sei   

  
 

 
 

150. Nos ÚLTIMOS 12 MESES, quais destes tipos de pessoas conheceste cara a 

cara depois de as teres conhecido primeiro na internet?  

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM 

A 
Alguém que é amigo ou é da família de uma 

pessoa que eu conheço cara a cara  
   

B 

Alguém que não tinha nenhuma ligação com 

a minha vida antes de a conhecer na  

internet 
   

C Nem uma, nem outra    
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Como é que aconteceu… 

 

RESPONDE ÀS PERGUNTAS DESTA SECÇÃO SÓ SE CONHECESTE 

ALGUÉM CARA A CARA QUE TENHAS CONHECIDO PRIMEIRO NA 

INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES 
 

TODOS OS OUTROS PASSAM DIRECTAMENTE PARA A SECÇÃO G 
 

151. E, pensando nas pessoas que conheceste primeiro na internet e com quem 

te encontraste nos ÚLTIMOS 12 MESES, de que formas é que tiveste o teu 

primeiro contacto com elas? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM 

 Numa rede social    

B Por mensagem instantânea    

C Numa sala de chat    

D Por e-mail   

E Num site de jogos   

F De outra forma na internet    

G Não sei   

     

 

152. Encontros cara a cara com pessoas que conheceste primeiro na internet 

podem ser agradáveis ou podem não ser. Nos ÚLTIMOS 12 MESES 

encontraste-te com alguém que tivesses conhecido desta forma e que te 

tenha incomodado? Por exemplo, que te tenha feito sentir desconfortável, 

perturbado ou pensado que não deverias estar ali.  

 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO 

 

A 
Sim  

Faz a pergunta da página 

seguinte 

B 
Não  

 

    Passa à secção G  

C Não sei   
D Prefiro não dizer  
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O que aconteceu quando te sentiste incomodado … 

 

RESPONDE ÀS PERGUNTAS DESTA SECÇÃO SÓ SE TE 

ENCONTRASTE COM ALGUÉM DA INTERNET QUE TE FEZ SENTIR 

INCOMODADO DE ALGUMA FORMA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 

 

TODOS OS OUTROS PASSAM DIRECTAMENTE PARA A SECÇÃO G 
 
 

153. Pensando na ÚLTIMA VEZ que te sentiste incomodado num encontro 

com uma pessoa que conheceste desta forma, que idade tinha a 

pessoa que encontraste? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

 

A Tinha a minha idade    

B Era mais nova do que eu    

C 
Era um jovem mais velho do que eu ( com menos de 20 

anos)  
  

D Era adulta (com mais de 20 anos)    

E Não sei   

     

154. Essa pessoa era do sexo masculino ou feminino? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

A Masculino – um rapaz ou homem   

B Feminino – uma rapariga ou mulher    
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155. E ainda pensando nessa ÚLTIMA VEZ falaste com  alguém sobre onde 

ias? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

A  Sim    

B Não   

C Não sei    

   
 

156.  Se respondeste sim, com quem é que falaste 

sobre isto? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

  

A Disse a uma pessoa da minha idade   

B 
Disse a um jovem mais velho do que eu (com 

menos de18 anos) 
  

C 
Disse a um adulto em quem confio (com 

mais de 18 anos) 
  

D Disse a outra pessoa   

E Não sei   
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157. Levaste alguém contigo quando foste a esse encontro? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

 

A Sim   

B Não   

C Não sei   

   
 

158. Se respondeste sim, quem é que levaste contigo? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

 

  

A Fui com uma pessoa da minha idade    

B Fui com um jovem mais velho do que eu (com menos de 18 anos)    

C Fui com um adulto em quem confio (com mais de 18 anos)    

D Não sei   

 

159. Ainda pensando nessa vez, aconteceu-te alguma destas coisas? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM  

A A outra pessoa disse coisas que me perturbaram    

B A outra pessoa magoou-me fisicamente    

C A outra pessoa fez-me algo sexual    

D Aconteceu outra coisa má   

E Não sei   

F Prefiro não dizer    
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160. Até que ponto ficaste perturbado com o que aconteceu?   

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

A Muito perturbado   

B Bastante perturbado   

C Um pouco perturbado    

D Nada perturbado    

E Não sei   

  
 

 
 
 

161. Durante quanto tempo te sentiste assim? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

 

A Ultrapassei logo    

B Senti-me assim durante uns dias    

C Senti-me assim durante umas semanas   

D Não sei   

  
 

 
 

162. Fizeste alguma destas coisas depois? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

 

A Esperei que o problema desaparecesse por si   

B Tentei resolver o problema   

C Senti-me culpado pelo que correu mal    

D Tentei que a outra pessoa me deixasse em paz    

E Tentei vingar-me da outra pessoa   

F Nenhuma destas coisas    

G Não sei   
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163. Ainda pensando nessa vez, falaste com alguém sobre o que aconteceu? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

A Sim    

B Não   

C Não sei    

  
 

 
164. Se respondeste sim, com quem é que falaste? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM  

A Minha Mãe ou Pai    

B Meu irmão ou irmã   

C Um amigo    

D Um professor    

E 
Alguém com responsabilidade de ajudar crianças (por 

ex: policia, assistente social, conselheiro)   

F Outro adulto em quem confio    

G Outra pessoa    

H Não sei   
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165. Ainda pensando nessa vez, fizeste 

alguma destas coisas? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS 

QUADRADOS QUE SE APLICAM 

166. E que coisas destas  

quais das coisas que fizeste, 

se alguma, te ajudaram?  
POR FAVOR, MARCA TODOS 

OS QUADRADOS QUE SE 

APLICAM  

A 
Deixei de usar a internet por uns 

tempos    

B 
Apaguei todas as mensagens da 

outra pessoa    

C 

Alterei as minhas definições de 
privacidade (bloqueios de conteúdos) 

/ contactos  
  

D 
Bloqueei o contacto da outra pessoa   

E 

Comuniquei o problema (ex: cliquei 
num botão online de “denúncia de 

abusos”, contactei alguém que dá 

conselhos da internet ou “Fornecedor 

de Serviço de Internet (ISP)”)  

  

F Nenhuma destas coisas    

G Não sei   

     

*Por favor, volta à pergunta atrás e verifica que registaste respostas na 

166 na coluna da direita* 
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SECÇÃO G 
 

TODOS RESPONDEM A ESTAS PERGUNTAS 
 
 

As pessoas fazem muitas coisas diferentes na internet. Por vezes, podem 

enviar mensagens ou imagens sexuais. Isto quer dizer falar sobre ter relações 
sexuais ou imagens de pessoas nuas ou a er relações sexuais sexo. Agora 

temos algumas perguntas sobre isso.  Pensa sobre TODAS AS FORMAS em 
como usas a internet (não sobre mensagens de texto de telemóvel). 

 

 

167. Nos ÚLTIMOS 12 MESES viste ou recebeste  qualquer tipo de mensagens 

sexuais, na internet? Podem ter sido palavras, imagens ou vídeos. 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

 

A Sim  
Faz perguntas da página 

seguinte 

B Não, nunca/ não no último ano      

    Passa à secção H 
C Não sei   
D Prefiro não dizer  
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Como é que aconteceu … 

 

RESPONDE ÀS PERGUNTAS DESTA SECÇÃO SÓ SE VISTE OU 

RECEBESTE MENSAGENS DE TIPO SEXUAL NA INTERNET NOS 

ÚLTIMOS 12 MESES 

 

TODOS OS OUTROS PASSAM DIRECTAMENTE PARA A SECÇÃO H 
 

168. Com que frequência viste ou recebeste qualquer tipo de mensagens 

sexuais na internet nos ÚLTIMOS 12 MESES? Podem ter sido palavras, 

imagens ou vídeos. 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

 

A Todos os dias ou quase   

B Uma ou duas vezes por semana   

C Uma ou duas vezes por mês    

D Com menos frequência    

E Não sei   

 

169. Nos ÚLTIMOS 12 MESES aconteceu-te alguma destas coisas na internet? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM 

 

A 
Recebi uma mensagem sexual na internet   

B 
Vi uma mensagem sexual publicada na internet onde outras 

pessoas podiam ver    

C 
Na internet, alguém me pediu para falar sobre actos sexuais    

D 
Pediram-me na internet uma foto ou vídeo que mostrasse as 

minhas partes íntimas   

E Vi outras pessoas a praticar actos sexuais   

F Nenhuma destas coisas    

G Não sei    

H Prefiro não dizer   
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170. Pensando nas vezes em que nos ÚLTIMOS 12 MESES viste ou recebeste 

uma mensagem sexual na internet, como é que aconteceu? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM 

 

A 
Numa rede social    

B 
Por mensagem instantânea   

C 
Numa sala de chat     

D 
Por email   

E Num site de jogos    

F Por „pop-up‟ (uma janela que aparece 

sem querer) 
  

G De outra forma na internet    

H Não sei   
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171. E, nos ÚLTIMOS 12 MESES alguma mensagem sexual que tenhas visto ou 

recebido te incomodou de alguma forma? Por exemplo, fez-te sentir 

desconfortável, perturbado ou pensado que não a deverias ter visto?  

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

 

 

A 
Sim  Responde às perguntas da 

página seguinte 

B Não       

     Passa à secção H 
C Não sei   
D Prefiro não saber  
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O que aconteceu quando te sentiste incomodado … 

 

RESPONDE ÀS PERGUNTAS DESTA SECÇÃO SÓ SE TE SENTISTE 

INCOMODADO DEPOIS DE RECEBER UMA MENSAGEM DE TIPO 

SEXUAL NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES 

 

TODOS OS OUTROS PASSAM DIRECTAMENTE PARA A SECÇÃO H 
 

172. Pensando na ÚLTIMA VEZ que ficaste incomodado por uma coisa 

deste tipo, até que ponto te sentiste perturbado com isso?   

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO 

 

A Muito perturbado    

B Bastante perturbado    

C Um pouco perturbado    

D Nada perturbado    

E Não sei   

  
 

 
 

 

173. Durante quanto tempo te sentiste assim? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO 

 

A Ultrapassei logo    

B Pensei nisso durante uns dias    

C Pensei nisso durante umas semanas   

D Pensei nisso durante dois meses ou mais    

E Não sei   
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174. Fizeste alguma destas coisas depois? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO  

 

A Esperei que o problema desaparecesse por si    

B Tentei resolver o problema    

C Senti-me culpado pelo que correu mal    

D Tentei que a outra pessoa me deixasse em paz    

E Tentei vingar-me da outra pessoa    

F Nenhuma destas coisas   

G Não sei   
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175. Falaste com alguém sobre o que aconteceu? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO 

 

A Sim   

B Não   

C Não sei    

  
 

 
176. Se respondeste sim, com quem é que falaste sobre isso? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM 

 

A Minha Mãe ou Pai    

B Meu irmão ou irmã   

C Um amigo    

D Um professor    

E Outro adulto em quem confio    

F 
Alguém com responsabilidade de ajudar crianças (ex: 

policia, assistente social, conselheiro) 
  

G Outra pessoa    

H Não sei   
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177. Fizeste alguma destas coisas? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS 

QUADRADOS QUE SE APLICAM 

178. E que coisas destas te 

ajudaram quais das coisas 

que fizeste, se alguma, te 

ajudaram?  
POR FAVOR, MARCA 

TODOS OS QUADRADOS 

QUE SE APLICAM 

A 
Deixei de usar a internet por uns 

tempos    

B 
Apaguei todas as mensagens da 

outra pessoa   

C 
Alterei as minhas definições de 

privacidade/contactos     

D 
Bloqueei o contacto da outra pessoa    

E 

Comuniquei o problema (ex: cliquei 
num botão online de “denúncia de 

abusos”, contactei  alguém que dá 

conselhos na internet ou  

“Fornecedor de serviço de Internet 

(ISP)”) 

  

F Nenhuma destas coisas    

G Não sei   

     

*Por favor, volta à pergunta atrás e verifica que registaste respostas na 

178 na coluna da direita* 
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SECÇÃO H 
 

TODOS RESPONDEM A ESTAS PERGUNTAS 

As pessoas fazem muitas coisas diferentes na internet. Por vezes, podem 
enviar mensagens ou imagens sexuais. Isto quer dizer falar sobre ter relações 

sexuais ou imagens com pessoas nuas ou a terem relações sexuais.  

 

179. Nos ÚLTIMOS 12 MESES enviaste ou publicaste alguma mensagem 
sexual (por exemplo: palavras, imagens ou vídeo) de algum tipo na 

internet? Pode ter sido sobre ti ou sobre qualquer outra pessoa.  

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO 

 

A Sim  
Responde às perguntas da 

página seguinte 

B Não      

    Passa à última folha  
C Não sei  
D Prefiro não dizer  
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Como é que aconteceu… 

 

RESPONDE ÀS PERGUNTAS DESTA SECÇÃO SÓ SE PUBLICASTE OU 

ENVIASTE MENSAGENS SEXUAIS NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 

12 MESES 

 

TODOS OS OUTROS PASSAM DIRECTAMENTE PARA A ÚLTIMA 

PÁGINA 
 

180. Se respondeste sim, com que frequência fizeste isso nos ÚLTIMOS 12 

MESES? 

POR FAVOR MARCA APENAS UM QUADRADO 

 

A Todos os dias ou quase    

B Uma ou duas vezes por semana    

C Uma ou duas vezes por mês    

D Com menos frequência    

E Não sei   
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181. Nos ÚLTIMOS 12 MESES fizeste alguma destas coisas na internet …? 

POR FAVOR, MARCA TODOS OS QUADRADOS QUE SE APLICAM 

 

A 
Enviei uma mensagem sexual a alguém (por exemplo, 

palavras, imagens ou vídeos) na internet   

B 

Publiquei uma mensagem sexual (por exemplo, 
palavras, imagens ou vídeos) na internet, onde outras 

pessoas a podiam ver 
  

C 
Falei sobre actos sexuais com alguém na internet   

D 
Pedi a alguém na internet para me mandar uma foto ou 

vídeo que mostrasse as suas partes íntimas   

E 
Enviei a alguém na internet uma foto ou vídeo que 

mostrava as minhas partes íntimas   

F Nenhuma destas coisas   

G Não sei    

H Prefiro não dizer   
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MUITO BEM, TERMINASTE ESTA PARTE DO ESTUDO. NÃO HÁ 

MAIS PERGUNTAS A QUE TENHAS QUE RESPONDER SOZINHO.   

POR FAVOR, DIZ AO ENTREVISTADOR QUE ACABASTE E ELE TEM 

SÓ MAIS ALGUMAS PERGUNTAS QUE GOSTARIA DE TE FAZER. 


