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Gráficos 

 

Não respondeu
Masculino
Feminino

Sexo

 
 
 
 

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50  a 59 anos

Missing

Idade
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Casado(a)

Divorciado(a)

Solteiro(a)

Viúvo(a)

União de facto

Estado Civil

 

até ao 4º ano

do 5º ao 9º ano

do 10º ao 12º ano

bacharelato

licenciatura

habilitações literárias
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Não respondeu
outras situações
nomeação
prestação de serviços

contrato administrativo de 
provimento

contrato individual com 
termo

contrato individual de 
trabalho sem termo

contrato de trabalho a 
termo certo

situação profissional

 
 

técnico superior 
de saúde

médico(a)

enfermeiro(a)

administrativo(a)

serviços gerais

categoria profissional
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Não respondeu
35 a 40 anos
30 a 34 anos
25 a 29 anos
20 a 24 anos
15 a 19 anos
10 a 14 anos
5 a 9 anos
inferior a 5 anos

qual é o seu tempo de serviço na profissão

outro. qual

turnos rotativos diurnos e 
nocturnos

turnos rotativos nocturnos
turnos rotativos diurnos
turnos fixos diurnos

qual é o horário que pratica
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Não respondeu
não
sim

exerce funções de chefia

não
sim

exerce a sua actividade profissional noutras instit uições
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Não responde
mau
suficiente
razoável
bom
muito bom

como classifica o relacionamento que mantém com os seus superiores 
hierárquicos

 

Não respondeu
nunca
raramente
poucas vezes
frequentemente
quase sempre
sempre

sente que os seus superiores hierárquicos o(a) valo rizam adequadamente
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Não respondeu
suficiente
razoável
bom
muito bom

como classifica o relacionamento que mantém com os seus colegas de 
trabalho

 

Não respondeu
bom com a minoria
suficiente com a maioria
bom com a maioria
suficiente com todos eles
bom com todos eles

no caso de exercer funções de chefia como classific a o relacionamento que 
mantém com os seus colaboradores
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Não respondeu
muito mau
razoável
bom
muito bom

como avalia o relacionamento que mantém com a sua f amília (com quem 
coabita, se for o caso)

 

suficiente
razoável
bom
muito bom

como avalia o relacionamento que mantém com a sua f amília (aquela que não 
reside consigo)
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nunca
quase nunca
poucas vezes
frequentemente
quase sempre
sempre

no exercício diário da sua actividade profissional costuma sentir-se motivado
(a)

 

nada satisfeito
pouco satisfeito
satisfeito
muito satisfeito

refira qual o grau de satisfação que sente na reali zação do seu trabalho
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nada satisfeito
pouco satisfeito
satisfeito
muito satisfeito

indique o grau de satisfação que possui em relação àscondições físicas de 
trabalho (e.g. espaço, arejamento,...)

 

Não respondeu
nada satisfeito
pouco satisfeito
satisfeito
muito satisfeito

diga qual o grau de satisfação que sente em relação  ao seu salário base
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Não respondeu 
quantos meses faltou
faltei de 60 a 90 dias
faltei de 11 a 30 dias
faltei de 6 a 10 dias
faltei de 1 a 5 dias
nunca faltei

em 2005 quantos dias faltou

Não respondeu

Doença Mental / Mal-estar 
psicológico originada p 
conflitos

Doença Física

o motivo das faltas em 2005 foi (pode assinalar mai s do que uma cruz)
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Não respondeu
faltei de 60 a 90 dias
faltei de 30 a 60 dias
faltei de 11 a 30 dias
faltei de 6 a 10 dias
faltei de 1 a 5 dias
nunca faltei

em 2006 quantos dias faltou

Não respondeu

Doença Mental / Mal-estar 
psicológico originada p 
conflitos

Doença Mental
Doença Física

o motivo das faltas em 2006 foi (pode assinalar mai s do que uma cruz)
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Não respondeu
não
sim

o absentismo foi determinado pelas más condições ex istentes no local de 
trabalho

Não respondeu
Outro
Escassez de Pessoal
Falta de Meios Técnicos
Frio
Excesso de Trabalho

Se sim qual

 

 



 14 

Não respondeu
nunca
poucas vezes
raramente
muitas vezes
quase todos os dias
todos os dias

com que frequência tem doenças, dores, indisposiçõe s

Não respondeu

Não pratico exercício 
físico

Pratico exercício físico 
irregularmente

Pratico exercício físico 
regularmente

Relativamente à prática de exercício físico
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Não respondeu
Não fumo
Fumo irregularmente

Fumo entre 1-10 
cigarros/dia

Fumo entre 10-20 
cigarros/dia

Fumo mais de 20 
cigarros/dia

Relativamente ao tabaco

Não respondeu
Não cometo excessos
Bebo casualmente
Não bebo
Cometo excessos
Bebo diáriamente

Relativamente ao álcool
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Não respondeu
Não consumo
Consumo

Relativamente às drogas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


