Teste seus conhecimentos sobre o COVID-19!
Olá! Este teste contém perguntas que permitem avaliar seu conhecimento sobre COVID-19,
perguntas sobre como você se informa sobre a doença e também sobre o impacto que a
pandemia pode ter tido em sua vida. Ao final da pesquisa, você poderá verificar a exatidão de
suas respostas. O teste é rápido e anônimo. É importante lembrar também que esse teste está
sendo realizado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). O tempo médio
exigido de você é de cinco minutos, pois há apenas 15 perguntas.
Você está convidado a participar do estudo “Conhecimento das pessoas e suas fontes de
informação sobre COVID-19”. O objetivo geral deste estudo é compreender como as pessoas
normalmente são informadas sobre a pandemia COVID-19. A partir dessas informações,
pretendemos criar estratégias que sejam benéficas no combate a esse vírus. Como participante,
você deverá responder a algumas perguntas. Além disso, seu nome não aparecerá no estudo,
pois qualquer informação que você fornecer será mantida anônima. Você também não sofrerá
nenhum tipo de perda financeira, constrangimento, procedimento desconfortável ou risco de
vida. Várias perguntas indagarão sobre como o coronavírus impactou sua vida. Você pode
abandonar o questionário e sair a qualquer momento.

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO - Li o esclarecimento acima e entendi o
objetivo do estudo. Eu concordo em participar.

O que você sabe sobre o coronavírus e o COVID-19?
Lembrete: o coronavírus é um tipo de vírus causador da doença COVID-19.

1 - Você consegue identificar como o coronavírus se espalha?
•
•
•
•
•
•

Por meio de espirros, tosse ou conversas com uma pessoa infectada, ou contato direto
com animais domésticos (como cães ou gatos).
Tocar em superfícies contaminadas e tocar o rosto.
Picadas de insetos contaminados.
Beber água filtrada em cidades com muitas caixas COVID-19.
Usando produtos que vieram da China, onde o coronavírus surgiu.
Contato com pessoas contaminadas (por exemplo, por meio de beijos, abraços ou
apertos de mão).

2 - Você consegue identificar os três sintomas mais comuns do COVID-19?
•
•
•
•
•
•

Diarreia e vômito.
Feridas na pele.
Cansaço persistente.
Nariz entupido.
Febre.
Falta de ar.

•
•
•

Tosse.
Espirro.
Dor de cabeça.

3 - O que você diria para alguém possivelmente infectado pelo coronavírus?
•
•
•
•

O vírus não é tão perigoso, então você pode continuar sua vida normalmente.
Você deveria ficar em casa.
Procure ajuda se sentir falta de ar ou se os sintomas piorarem.
Você deve obter atendimento hospitalar imediatamente.

4 - Você sabe quem tem maior risco de desenvolver coronavírus?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pessoas com problemas cardíacos ou renais.
Pessoas com problemas de visão (por exemplo, cegueira ou miopia).
Usuários de cadeiras de rodas.
Pessoas com doenças respiratórias (por exemplo, asma, bronquite ou enfisema).
Idosos.
Pessoas com câncer, adolescentes e jovens adultos.
Pessoas com diabetes ou pressão alta.
Mulheres grávidas.
Não há grupo de risco.

5 - Para lutar contra a COVID-19, o isolamento social é…
•
•
•

Necessário
Inútil
Prejudicial

Como você compartilha informações sobre o coronavírus e COVID-19?

6 - Que mídia você utiliza para obter informações sobre o coronavírus?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Televisão
WhatsApp
Radio
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Aplicativos móveis do Ministério da Saúde
Portais de notícias (UOL, Terra, Globo, etc.)
Sites alternativos ou de mídia local
Sites oficiais do governo
Artigos de pesquisa

7 - Você compartilha informações sobre o coronavírus?
•
•

Sim
Não

8 - As informações que você recebe ou compartilha sobre o coronavírus costumam ser ...
•
•
•
•

Textos (curtos ou longos)
Vídeos
Imagens
Áudios

9 - Como você compartilha informações sobre o coronavírus?
•
•
•
•

Por meio do WhatsApp
Por meio da mídia social (por exemplo, Facebook, Instagram, Twitter)
Falando pessoalmente
Não divulgo informações sobre o coronavírus.

10 - O que você costuma fazer quando recebe informações interessantes sobre o
coronavírus?
•
•
•
•
•

Presto atenção para ver se a pessoa ou o grupo que compartilhou as informações é
confiável.
Verifico a data em que essa informação foi divulgada.
Eu verifico a fonte / autor.
Eu procuro essa informação em outro lugar.
Divido prontamente as informações porque pode ser muito importante que outras
pessoas saibam.

11 - Quais informações sobre o coronavírus você NÃO divulga? Eu não compartilho
informações sem uma fonte / um autor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Não compartilho informações assinadas por fonte / autor que não conheço.
Não divulgo informações de políticos em quem não votei ou em quem não confio.
Não divulgo informações compartilhadas pela mídia tradicional, como jornais e
emissoras de TV importantes.
Não compartilho informações compartilhadas por sites / páginas de humor.
Não divulgo informações compartilhadas pelo ministério da saúde.
Não compartilho informações compartilhadas por universidades públicas.
Não compartilho informações que contenham erros de idioma, palavras em
MAIÚSCULAS ou uso exagerado de pontuação (por exemplo, !!!!!! ou?!?!?!)
Não compartilho informações extensas que não li ou assisti inteiramente.
Não compartilho informações que difamam indivíduos ou grupos de pessoas.
Não divulgo informações recebidas de pessoas com opiniões políticas diferentes da
minha.
Eu não compartilho nenhuma informação.

12 - Quais das alternativas abaixo são verdadeiras?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Já existe uma vacina contra o coronavírus.
O uso de luvas e máscaras no dia a dia diminui a chance de contaminação.
Fazer gargarejos com água morna, sal e vinagre previne o coronavírus.
Água ou chá quente matam o coronavírus.
O álcool em gel a 70% mata o coronavírus.
A cloroquina protege as pessoas da contaminação por coronavírus.
Já existem medicamentos que curam COVID-19.
Sabão, alvejante, álcool líquido e detergentes comuns matam o coronavírus.
Beber álcool mata o vírus.
O isolamento social não tem evidências científicas.
Depois que uma pessoa é infectada pelo coronavírus, ela não pode contraí-lo
novamente porque fica imune.

Nós queremos ouvir de você também!
Queremos saber o que mais te preocupa com tantas incertezas e dificuldades no Brasil.

13 - Quais são os seus três maiores medos em relação à pandemia do coronavírus?
•
•
•
•
•
•
•

Ser contaminado pelo vírus e ficar doente
Amigos e família ficando doentes Falta de água / energia / alimentos
A piora da situação econômica
Falta de segurança pública, como aumento de assaltos e assaltos
Que remédio ou vacina adequados nunca são encontrados
Aumento excessivo de preços
Ter que cancelar ou atrasar eventos como casamentos, festas, viagens, etc.

14 - O que o atrapalha quando você busca informações sobre o coronavírus?
•
•
•
•
•

Informações falsas (notícias falsas)
Demasiada informação
Declarações contraditórias
Discursos das autoridades
Discursos das celebridades

15 - Quais são os três maiores desafios enfrentados por você e sua família?
•
•
•
•
•
•
•
•

Pouco espaço em casa para muitas pessoas
Dificuldade em comprar remédios
Impossibilidade de ir a bares, restaurantes e espaços de lazer
Dificuldade em comprar alimentos
Não sendo capaz de acessar profissionais de saúde
Cuidar dos filhos, que não podem ir à escola
Prejuízo na faculdade ou atividades escolares
Não ser capaz de fazer exercícios

16- Quantos anos você tem?
17- Qual é o seu sexo?
18- Qual é a sua ocupação?
19- Você é graduado em saúde ou está cursando essa área?
20- Qual é o seu nível de escolaridade?
21- Em qual cidade você vive?
22- Em que estado você mora?
23- Incluindo você, quantas pessoas moram na sua casa?
24- Você viajou para algum lugar fora do Brasil no ano passado?
25- Você recebe algum tipo de benefício social?
26- Como a pandemia está afetando o orçamento da sua família?
•
•
•
•
•

Não está afetando porque o dinheiro que recebemos ou temos em reserva permanece o
mesmo.
Um pouco porque o dinheiro que recebemos ou temos na reserva diminuiu, mas não
afetou nosso padrão de vida
Moderadamente porque ainda recebemos ou temos algum dinheiro de reserva, a
pandemia já afetou nosso padrão de vida.
Muito porque o dinheiro que recebemos ou temos na reserva já diminuiu bastante,
deixando pouco ou obrigando a nossa família a endividar-se.
Severamente, não recebemos mais dinheiro ou o temos na reserva, dependendo de
ajuda governamental ou ajuda de pessoas solidárias.

