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Anexo II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidade da Beira Interior 

Departamento de Psicologia e Educação 

 

No âmbito da Tese de Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, pretende-se 

levar a cabo uma investigação cujo objectivo é verificar a percepção da discriminação 

baseada na idade por idosos. 

Assim, a sua colaboração é muito importante e, para tal, solicita-se o 

preenchimento do presente questionário.  

Por favor, responda do modo como realmente pensa ou sente, pois este 

questionário é confidencial e anónimo. Desde já muito obrigada pela sua colaboração.  

Responda às questões a seguir formuladas e coloque uma cruz (X) no quadrado 

que melhor descreve o seu caso. 

____________________________________________________________ 

 

 Idade: ____  

 Sexo:  Masculino   Feminino 

 Estatuto sócio-económico: 

    Alto  Médio-Alto  Médio  Médio-Baixo  Baixo  

 Qual o nível de escolaridade que possui? 

________________________________________________________________ 

 Qual a sua última Profissão? 

________________________________________________________________ 

 O seu estado civil:  

   Solteiro(a)  Casado(a)  Viúvo(a)  Unido(a) de facto  

    Divorciado(a)  Outro: __________________________________________ 

 Tem filhos?  Sim  Não  

    Se sim indique quantos: _____________________________________________ 

 Tem netos?  Sim  Não 



Se sim, indique quantos: ____________________________________________ 

 Reside maioritariamente em: 

Contexto rural  

Contexto urbano  

 Local onde reside: 

Residência  

Lar  

 Frequenta algum tipo de Associação/ Academia/ Espaço direccionado à 

ocupação de tempos livres para idosos?  Sim  Não 

Se sim, indique qual ___________________________________________________ 

 Com que frequência convive com jovens e crianças? (Assinale com uma cruz 

(X) no quadrado correspondente). 

1 2 3 4 5 

Nunca 
Menos de uma 
vez por semana 

Uma vez por 
semana 

Duas a três 

vezes por 
semana 

Todos os dias 

     

 

 Como considera a sua saúde? (Assinale com uma cruz (X) no quadrado correspondente) 

1 2 3 4 5 

Muito Má Má Razoável Boa Muito Boa 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Ageism Survey (Palmore, 2001) 

Adaptado de Rosa Novo e Ferreira Alves, (2006) 

 

Instruções 

 
Por favor, coloque um círculo em volta do número que mais se adequa à frequência com que 
viveu ou sentiu cada uma das situações que a seguir se descrevem:  
Nunca = 0; Uma vez = 1; Mais do que uma vez = 2 
 

 

 Nunca Uma Vez 
Mais do que 

uma vez 

1. Contaram-me uma anedota que ridiculariza ou 
faz troça das pessoas de idade. 

0 1 2 

2. Enviaram-me um cartão de aniversário que 
ridiculariza ou faz troça das pessoas de idade. 

0 1 2 

3. Fui ignorado(a) ou não tomado seriamente 
devido à minha idade. 

0 1 2 

4. Chamaram-me um nome insultuoso relativo à 
minha idade. 

0 1 2 

5. Falaram comigo de forma condescendente ou 
paternalista devido à minha idade. 

0 1 2 

6. Recusaram arrendar-me uma casa devido à 
minha idade. 

0 1 2 

7. Tive dificuldade em obter um empréstimo 
devido à minha idade. 

0 1 2 

8. Negaram-me uma posição de liderança devido à 
minha idade. 

0 1 2 

9. Fui rejeitado(a) por não ser atraente devido à 

minha idade. 
0 1 2 

10. Fui tratado(a) com menos dignidade e respeito 
devido à minha idade. 

0 1 2 

11. Um empregado de mesa ignorou-me devido à 
minha idade. 

0 1 2 

12. Um médico ou enfermeiro supôs que as minhas 

dores são devidas à minha idade. 
0 1 2 

13. Negaram-me tratamento médico devido à minha 
idade. 

0 1 2 

14. Negaram-me emprego devido à minha idade. 0 1 2 

15. Negaram-me uma promoção devido à minha 
idade. 

0 1 2 

16. Alguém assumiu que eu não ouviria bem devido 
à minha idade. 

0 1 2 

17. Alguém supôs que eu não compreendia bem 
devido à minha idade. 

0 1 2 

18. Alguém me disse: “és demasiado velho(a)”. 0 1 2 

19. A minha casa foi vandalizada devido à minha 
idade. 

0 1 2 

 



Exmo(a). Senhor(a) Director(a) Técnico(a) do Lar de Idosos… 

  

  

Sou aluna do Mestrado em Psicologia da Universidade da Beira Interior, e estou 

a realizar Dissertação de Mestrado sobre a Perceção de Discriminação Social em Idosos. 

O objetivo deste trabalho é analisar a perceção da discriminação baseada na idade por 

idosos institucionalizados e não institucionalizados. Neste sentido, venho solicitar a 

vossa autorização para poder aplicar questionário sócio-demográfico e a escala “Ageism 

Survey” nos utentes do Lar de Idosos… 

A investigação é desenvolvida sob a orientação da Professora Doutora Rosa 

Marina Afonso, do Departamento de Psicologia e Educação da Universidade da Beira 

Interior que se encontra disponível para qualquer esclarecimento sobre a investigação.  

  

Com os meus melhores cumprimentos, 

  

________________________ 

(Nair Fernandes) 

 


