
Questionário  sobre caçadas 

1. Sexo : 

a) masculino 

b) feminino 

 

2. Idade : 

a) 15 a 18 anos 

b) 19 a 24 anos 

c) 25 a 34 anos 

d) 34 a 40 anos  

c) mais de 40 anos 

3. Escolaridade  

a) analfabeto 

b) fundamental 

c) médio 

d) superior 

4. Ocupação  

a) funcionário fábrica de cimento 

b) dona de casa 

c) estudante 

d) outro 

5. Você gosta de caçar? 
a) sim, gosto muito 

b) mais ou menos 

c) não muito 

d) às vezes  

e) não sabe 

6. Você costuma caçar com que frequência?  
a) nunca 

b) uma vez por mês ou menos 

c) duas a quatro vezes por mês 

d) duas a três vezes por semana 

e)quatro ou mais vezes por semana 

7. Por que motivo você caça? 

a) para vender, 

b) para alimentar a família 

c) por diversão 

d) para alimentar e vender  

e) não sabe  

8. Quantos animais costuma caçar  num dia 

normal? 
a)um ou dois 

b)três ou quatro 

c)cinco ou seis 

d)de sete a nove 

e)dez ou mais 

9. Com que frequência caça seis ou mais  animais numa única caçada? 
a) nunca 

b) sempre 

c) raramente 

d) ás vezes  

e) não sei 

10.Quais os animais que você   caça com mais frequência ? 
a) capivara ,) 

b) paca 

c) tatu 

d) veado  

e) passarinho  

e) caititu  

e) outros _____________________, ______________________________ 

 

11. Quando  caça um animal você sente:  
a) prazer, 

b)  pena 

c) arrependimento 

d) ansiedade  

e) medo  



12  Na sua opinião, hoje em dia é : 

a) mais fácil encontrar animais para caçar 

b)  é mais difícil encontrar animais para caçar 

c) é do mesmo jeito de antigamente 

d) é mais perigoso por causa da fiscalização 

e) não sabe 

13. Na sua opinião,  caçar é: 

a) certo 

b) errado 

c) proibido mais necessário 

d) necessário para a sobrevivência da família 

e) não sabe 

14. Se você tivesse uma fonte  de renda que garantisse a sobrevivência da sua família, 

continuaria a caçar? 

a) sim, só por diversão 

b) não, só caço por necessidade 

c) caçaria menos 

d) não sabe 

15. Quando você caça um animal:? 

a) preocupa-se em não caçar fêmeas 

b) preocupa-se em não caçar jovens 

c) não dá tempo pensar nessa coisas  

c) não dá pra saber na hora 

e) não sabe 

16. Qual a sua opinião,  quais as consequências das caçadas na natureza? 

a) redução no número de animais 

b) não altera em nada 

c) influencia outros a caçar diminuindo assim os animais 

d) diminuição dos animas mais jovens 

e) não sabe 

17.  Já alguma vez um familiar, amigo ou vizinho manifestou preocupação pelo seu costume de 

caçar ou sugeriu que deixasse de caçar? 

a) nunca) 

b) raramente 

c) com muita frequência 

d) acham as caçadas normais  

e) não sabe 

 

 

 


