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Nota: Os crimes não nucleares serão para o uso totalmente voluntário e a critério das autoridades de cada país. Se algum 

dos países decidir incluir qualquer uma das infrações opcionais, recomenda-se que a lógica neste anexo seja seguida. A 

razão pela qual eles são deliberadamente deixados de fora do questionário nuclear é que eles não são relevantes para 

todos os países da região. 

O questionário VICLAC foi discutido em sete reuniões e uma reunião técnica especializada em cibercrime do Grupo de 

Trabalho em Pesquisas de Vitimização para a América Latina e o Caribe. Essas reuniões foram promovidas por UNODC 

através de seu Centro de Excelência para informação Estatística de Governo, Segurança Pública, Vitimização e Justiça 

UNODC-INEGI e o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Organização dos Estados Americanos 

(OEA) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O questionário foi elaborado e editado pela 

equipe do UNODC e pelo Centro de Excelência e discutido com 13 países da região latino-americana e caribenha.  

Para mais informações sobre a Iniciativa VICLAC, visite o Laboratório de Vitimização. 

 

 

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab1/
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CRIMES COMETIDOS NA DOMICÍLIO 

 

SEÇÃO I. FURTO DE OBJETOS DENTRO DO VEÍCULO 

 

Perguntas de triagem (últimos 3 anos) 

  

I.01. Nos últimos três (3) anos, ou seja, entre [mês/ano] e [mês/ano] você ou qualquer membro de sua unidade 

doméstica foram proprietários de algum automóvel, caminhonete ou van? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 
 

(1) Sim  

(2) Não         →  << FINALIZE A SEÇÃO I >> 

(99) Não sabe / Não responde      →  << FINALIZE A SEÇÃO I >> 

 

 

I.02. E nos últimos três (3) anos, ou seja, entre [mês/ano] e [mês/ano], você ou algum membro de sua unidade 

doméstica teve algum objeto de sua propriedade roubado dentro do veículo?   
 

<< INCLUA ITENS COMO RÁDIO, ÓCULOS, BOLSAS, MOCHILAS, CELULARES, TABLETS, DISCOS, MALAS, JOIAS, 

RELÓGIO, DINHEIRO. >> 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 
 

(1) Sim  

(2) Não         →  << FINALIZE A SEÇÃO I >> 

(99) Não sabe / Não responde      →  << FINALIZE A SEÇÃO I >> 

 

 

Perguntas de triagem (últimos 12 meses) 

I.03. Você mencionou que nos últimos três (3) anos algum objeto foi roubado de sua propriedade que estava 

dentro do veículo.  Você poderia me dizer se este incidente lhe ocorreu durante os últimos doze (12) 

meses, ou seja, entre [mês/ano] e [mês/ano] ou antes disso? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 
 

(1) Sim, aconteceu durante os últimos doze. (12) meses  

(2) Não, aconteceu antes disso.    →  << FINALIZE SEÇÃO I >> 

(99) Não sabe / Não responde  →  << FINALIZE SEÇAÕ I >> 

 

 

 

<< APONTE O NÚMERO DE VEZES QUE O ENTREVISTADO FOI VÍTIMA DESTE CRIME DURANTE OS ÚLTIMOS DOZE (12) 

MESES >> 

 

I.04. Quantas vezes o fato aconteceu com você nos últimos doze (12) meses?  

 

<< REGISTRE COM NÚMERO >> 

 

(66) Recusa-se a responder 

(99) Não sabe / Não responde 
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|___|___| 

<< SE VOCÊ REGISTRAR MAIS DE UMA OCASIÃO, INDAGUE SOBRE OS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) 

INCIDENTES, COMEÇANDO COM O MAIS RECENTE >> 
 

 

<< CONTINUE COM O PRÓXIMO CRIME DO QUAL VOCÊ FOI VÍTIMA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS. >> 

SEÇÃO II. FURTO DE BICICLETA 

 

[Nota: Se for decidido incluir esta seção no questionário nuclear, você deve garantir que a opção "bicicleta" seja excluída 

da seção de roubo a domicílio, roubo com violência e roubo sem violência (roubo)] 

 

Perguntas de triagem (últimos 3 anos) 

II.01. Nos últimos três (3) anos, ou seja, entre [mês/ano] e [mês/ano], você ou algum membro da sua unidade 

doméstica tiveram uma bicicleta? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim  

(2) Não         →  << FINALIZE A SEÇÃO II >> 

(99) Não sabe / Não responde      →  << FINALIZE A SEÇÃO II >> 

 

 

II.02. E nos últimos três (3) anos, ou seja, entre [mês/ano] e [mês/ano], você ou algum membro da sua unidade 

doméstica tiveram a bicicleta roubada?   

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim  

(2) Não         →  << FINALIZE A SEÇÃO II >> 

(99) Não sabe / Não responde      →  << FINALIZE A SEÇÃO II>> 

 

 

 

Perguntas de triagem (últimos 12 meses) 

 

II.03. Você mencionou que nos últimos três (3) anos você ou algum membro da sua unidade doméstica teve 

sua bicicleta roubada.  Você poderia me dizer se este incidente lhe ocorreu durante os últimos doze (12) 

meses, ou seja, entre [mês/ano] e [mês/ano] ou antes disso? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 
 

(1) Sim, aconteceu durante os últimos doze. (12) meses  

(2) Não, aconteceu antes disso. →     << FINALIZE SEÇÃO II >> 

(99) Não sabe / não responde                          →     << FINALIZE SEÇÃO II >> 

 

 

 

<< APONTE O NÚMERO DE VEZES QUE O ENTREVISTADO FOI VÍTIMA DESTE CRIME DURANTE OS ÚLTIMOS DOZE (12) 

MESES >> 
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II.04. Quantas vezes o fato aconteceu nos últimos doze (12) meses? 

 

<< REGISTRE COM NÚMERO >> 

 

(66) Recusa-se a responder 

 (99) Não sabe/não responde 

 

|___|___| 

 

<< SE REGISTRAR MAIS DE UMA OCASIÃO, INDAGUE SOBRE OS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) 

INCIDENTES, COMEÇANDO COM O MAIS RECENTE >> 

 
 

<< CONTINUE COM O PRÓXIMO CRIME DO QUAL FOI VÍTIMA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS. >> 

 

 

 

SEÇÃO III. VANDALISMO 

 

Perguntas de triagem (últimos 3 anos) 

 

III.01. Nos últimos três (3) anos, ou seja, entre [mês/ano] e [mês/ano], alguém danificou deliberadamente 

qualquer parte do prédio ou qualquer parte pertencente à sua unidade doméstica, ou qualquer veículo, 

máquinas ou outros equipamentos pertencentes à sua unidade doméstica? 

 

<< INCLUA, POR EXEMPLO, DANOS CAUSADOS PELO USO DA FORÇA EM COISAS, INCÊNDIOS, PICHAÇÕES.  NÃO 

INCLUEM DANOS COMO RESULTADO DE OUTROS CRIMES, COMO ROUBO DE DOMICÍLIO OU ROUBO DE 

VEÍCULOS. >> 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 
 

(1) Sim  

(2) Não         →  << FINALIZE A SEÇÃO III >> 

(99) Não sabe / Não responde      →  << FINALIZE A SEÇÃO III >> 

 

 

Perguntas de triagem (últimos 12 meses) 

 

III.02. Você mencionou que nos últimos três (3) anos alguém danificou deliberadamente qualquer parte do 

prédio ou qualquer parte pertencente à sua unidade doméstica, ou qualquer veículo, máquinas ou outros 

equipamentos pertencentes à sua unidade doméstica. 

 

Você poderia me dizer se este incidente aconteceu durante os últimos doze (12) meses, ou seja, entre 

[mês/ano] e [mês/ano] ou antes disso? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim, aconteceu durante os últimos doze (12) meses   

(2) Não, aconteceu antes disso.       →  << FINALIZE SEÇÃO III >> 

(99) Não sabe / Não responde  →  << FINALIZE SEÇÃO III >> 
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<< APONTE O NÚMERO DE VEZES QUE O ENTREVISTADO FOI VÍTIMA DESTE CRIME DURANTE OS ÚLTIMOS DOZE (12) 

MESES >> 

 

III.03. Quantas vezes o fato aconteceu com você nos últimos doze (12) meses?  

 

<< REGISTRE COM NÚMERO >> 

 

(66) Recusa-se a responder 

 (99) Não sabe / Não responde 

 

|___|___| 

 

<< SE VOCÊ REGISTRAR MAIS DE UMA OCASIÃO, INDAGUE SOBRE OS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) 

INCIDENTES, COMEÇANDO COM O MAIS RECENTE >> 
 

 

<< CONTINUE COM O PRÓXIMO CRIME DO QUAL VOCÊ FOI VÍTIMA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS. >> 

 

 

 

 

CRIMES COMETIDOS CONTRA PESSOAS 

 

SEÇÃO IV. CIBERCRIMES 

 

Perguntas de triagem (últimos 3 anos) 

 

IV.01. Nos últimos (3) anos, ou seja, entre [mês/ano] e [mês/ano], você usou pessoalmente algum dos seguintes 

dispositivos para se conectar à internet? Inclua apenas as vezes que você se conectou por razões pessoais 

 

<<RESPOSTA MÚLTIPLA: CIRCULE OS CÓDIGOS CORRESPONDENTES >> 

 

(1) Computador (PC)  

(2) Laptop (Notebook, Laptop etc.)  

(3) Smartphone (ou celular com conexão a Internet)  

(4) Tablet  

(5) Computador de acesso público (cybercafé, hotel, 

biblioteca, universidade etc.) 

 

(6) Smart TV  

(7) Game box  

(77) Outro (especifique) _______________________________  

(8) Eu não usei dispositivos para conectar à Internet →   << FINALIZE SEÇÃO IV >> 

(99) Não sabe / Não responde    →   << FINALIZE SEÇÃO IV >> 

 

 

IV.02. E durante os últimos três (3) anos, você experimentou pessoalmente alguma das seguintes situações, no 

sentido de que foram dirigidas contra você? 

 

<< MOSTRE O CARTÃO #6 E CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim       

(2) Não →   << FINALIZE SEÇÃO IV >> 

(99) Não sabe / Não responde    →   << FINALIZE SEÇÃO IV >> 
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(1)   Cyberbullying 

Alguém enviou ou postou on-line qualquer texto, imagem ou vídeo com a intenção de constranger 

ou ofendê-lo pessoalmente, ferindo seus sentimentos ou causando algum outro sofrimento 

emocional. Exclua mensagens ameaçadoras ou agressivas nas quais você foi o único destinatário.  

(2) Hacker de e-mail (e-mail) 

Alguém teve acesso à(s) sua(s) conta(s) de e-mail on-line sem a sua permissão, o que resultou em 

seus contatos (por exemplo, amigos/familiares) receberem um e-mail seu o qual você não havia 

enviado. 

(3) Hacker de mídia/mídia social 

Alguém teve acesso às suas contas sociais on-line sem a sua permissão, como Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn, blogs etc. e fez com que mensagens ou postagens fossem enviadas de sua 

conta de mídia social que você não enviou. 

(4) Roubo/apropriação de identidade 

Alguém se apropriou de sua identidade digital e se fez passar por você na Internet sem o seu 

consentimento. Exclua os incidentes ocorridos através de seu e-mail ou mídia/mídia social listados 

acima. Inclua incidentes ocorridos com números de identificação, números de previdência social, 

documentos de identidade, assinaturas eletrônicas, nomes de usuário, senhas etc. 

(5) Software malicioso (Malware) 

Seu dispositivo foi infectado por código malicioso, como um vírus de computador, trojan, worm, 

spyware etc., que causou ação indesejada no dispositivo. Por exemplo: informações excluídas, 

download de arquivos ou programas indesejados, executou um programa sem autorização etc. 

Excluiu o malware que bloqueou o acesso aos seus dados e pediu um pagamento (resgate) para 

restaurar o acesso (ransomware). 

(6) Ransomware 

Seu dispositivo foi infectado por código malicioso (malware) que bloqueia ou acessa seus dados e 

foi solicitado um pagamento para restaurar ou acessar. 

 

Perguntas de triagem (últimos 12 meses) 

 

IV.03. Você mencionou que nos últimos três (3) anos, você experimentou pessoalmente algumas das situações 

descritas no cartão. 

 

 IV.03a 03. Você poderia me 

dizer que situação você sofreu nos 

últimos doze (12) meses, ou seja, 

entre [mês/ano] e [mês/ano]? 

 

<< MOSTRE O CARTÃO [número]E 

DIGITE O CÓDIGO 

CORRESPONDENTE A CADA 

OPÇÃO>> 

 

(1) Sim 

(2) Não 

(99) Não sabe /  

Não responde 

 

<< SE A RESPOSTA FOR POSITIVA, 

CONTINUE COM A PERGUNTA 

IV.03b. SE A RESPOSTA FOR 

IV.03b Quantas vezes isso 

aconteceu nos últimos doze (12) 

meses? 

 

 

<< DIGITE O NÚMERO DE VEZES 

E PASSE PARA A PRÓXIMA 

LINHA COM O CÓDIGO 1 EM 

IV.03 >> 
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NEGATIVA, CONTINUE PARA A 

SEGUINTE SITUAÇÃO >> 

 

1. Cyberbullying 

Alguém enviou ou postou on-line 

qualquer texto, imagem ou vídeo 

com a intenção de constranger ou 

ofendê-lo pessoalmente, ferindo 

seus sentimentos ou causando 

algum outro sofrimento 

emocional. Exclua mensagens 

ameaçadoras ou agressivas nas 

quais você foi o único destinatário. 

 

 

 

 

|___| 

 

 

 

 

|___| 

(2) Hacker de e-mail (e-mail) 

Alguém teve acesso à(s) sua(s) 

conta(s) de e-mail on-line sem a 

sua permissão, o que resultou em 

seus contatos (por exemplo, 

amigos/familiares) receberem um 

e-mail seu o qual você não havia 

enviado. 

 

 

 

|___| 

 

 

 

|___| 

(3) Hacker de mídia/mídia 

social 

Alguém teve acesso às suas contas 

sociais on-line sem a sua 

permissão, como Facebook, 

Twitter, Instagram, LinkedIn, 

blogs etc. e fez com que 

mensagens ou postagens fossem 

enviadas de sua conta de mídia 

social que você não enviou. 

 

 

 

 

|___| 

 

 

 

 

|___| 

(4) Roubo/apropriação de 

identidade  

Alguém se apropriou de sua 

identidade digital e se fez passar 

por você na Internet sem o seu 

consentimento. Exclua os 

incidentes ocorridos através de 

seu e-mail ou mídia/mídia social 

listados acima. Inclua incidentes 

ocorridos com números de 

identificação, números de 

previdência social, documentos de 

identidade, assinaturas 

eletrônicas, nomes de usuário, 

senhas etc. 

 

 

 

 

|___| 

 

 

 

 

|___| 

(5) Software malicioso 

(Malware) 
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Seu dispositivo foi infectado por 

código malicioso, como um vírus 

de computador, Trojan, worm, 

spyware etc., que causou ação 

indesejada no dispositivo. Por 

exemplo: informações excluídas, 

download de arquivos ou 

programas indesejados, executou 

um programa sem autorização etc. 

Exclua o malware que bloqueou o 

acesso aos seus dados e pediu um 

pagamento (resgate) para 

restaurar o acesso (ransomware). 

 

 

 

|___| 

 

 

 

|___| 

(6) Ransomware 

Seu dispositivo foi infectado por 

código malicioso (malware) que 

bloqueou o acesso aos seus dados 

e foi solicitado um pagamento 

para restaurar o acesso. 

 

 

|___| 

 

 

|___| 

 

SEÇÃO V. HOMICÍDIO 

 

Perguntas de triagem (últimos 7 anos) 

 

<< EXPLIQUE >> Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre membros de sua unidade doméstica que não 

estão mais com você.  Estamos cientes de que essas perguntas são difíceis de responder porque podem trazer 

memórias profundas de pessoas próximas a você.  Peço-lhe que tenha em mente que as informações que nos 

fornecem de eventos passados serão completamente confidenciais e ajudarão na criação de medidas para 

prevenir a violência e a criminalidade no futuro. 

 

[Nota: Para estes crimes, o quadro do período de referência (de 3 a 7 anos) deve ser prorrogado para captar dados em um 

período maior e que o informante possa descarregar emocionalmente] 

 

 

V.01. Poderia me dizer se nos últimos sete (7) anos, ou seja, entre [mês/ano] e [mês/ano], algum integrante 

da sua unidade doméstica morreu? 

  

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 
 

(1) Sim  

(2) Não         →  << FINALIZE A SEÇÃO V >> 

(99) Não sabe / Não responde      →  << FINALIZE A SEÇÃO V >> 

 

 

 

V.02. E desses membros da sua unidade doméstica que morreram durante os últimos sete (7) anos, algum 

deles morreu como resultado de uma força externa ou violenta?  
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(1) Sim  

(2) Não        →    << FINALIZE SEÇÃO V >> 

(66) Recusa-se a responder →    << FINALIZE SEÇÃO V >> 

(99) Não sabe / Não responde            →    << FINALIZE SEÇÃO V >> 

 

 

Perguntas de triagem de número de vítimas e membros pertencentes a unidade doméstica 

 

 

V.02a. Pode me dizer quantos membros da sua 

unidade doméstica morreram nos últimos 7 

anos, como resultado de uma força externa 

ou violenta? 

  

 

V.02b. Você poderia me dizer se o (NÚMERO DA 

VÍTIMA) viveu e compartilhou comida nesta 

unidade doméstica, nos últimos doze (12) 

meses anteriores a morte? 

 

<< REGISTRE COM NÚMERO >> 

 

<< NÃO INCLUA A FAMILIARES QUE  

MORAVAM FORA DE UNIDADE DOMÉSTICA >> 

 

(66) Recusa-se a responder 

(99) Não sabe / Não responde 

 

 

 

|___|___| 

<< REGISTRE O CÓDIGO CORRESPONDENTE A  

CADA OPÇÃO >> 

 

 

(1) Sim 

(2) Não                       << PASSE PARA A 

(99) Não sabe /               SEGUINTE 

Não responde             VÍTIMA >> 

                                   

 

Vítima de homicídio 1………. |___| 

Vítima de homicídio 2………. |___| 

Vítima de homicídio 3………. |___| 

Vítima de homicídio 4………. |___| 

Vítima de homicídio 5………. |___| 

 

 

<< APLICAR MÓDULO DE CARACTERIZAÇÃO APENAS 

PARA VÍTIMAS QUE FIZERAM PARTE DA UNIDADE 

DOMÉSTICA DURANTE O PERÍODO DE REFERÊNCIA 

(CÓDIGO 1 EM V.02b) >> 

 

 

SEÇÃO VI. SEQUESTRO 

 

Perguntas de triagem (últimos 3 anos) 

 
VI.01. Nos últimos três (3) anos, ou seja, entre [mês/ano] e [mês/ano], você ou qualquer membro de sua unidade 

doméstica foi mantido contra sua vontade ou ilegalmente, a fim de exigir dinheiro ou outra forma de 

ganho econômico para sua liberação?   

 

<< INCLUIR APENAS MEMBROS DA FAMÍLIA QUE VIVEM DENTRO DE LA UNIDADE DOMÉSTICA. NÃO INCLUIR 

A FAMÍLIA QUE MORA FORA DE UNIDADE DOMÉSTICA, NEM A RETENÇÃO DE MENORES POR VIOLAÇÃO DA 

CUSTÓDIA LEGAL >> 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim  
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(2) Não  →    << FINALIZE SEÇÃO VI >> 

(66) Recusa-se a responder →    << FINALIZE SEÇÃO VI >> 

(99) Não sabe / não 

responde 

→    << FINALIZE SEÇÃO VI >> 

 

 

 

 

Perguntas de triagem número de vítimas e número de vezes que sofreu o crime nos últimos 3 anos 

 

VI.02.      Você mencionou que nos últimos três (3) anos você ou qualquer membro de sua unidade doméstica foi 

mantido contra sua vontade ou ilegalmente, a fim de exigir dinheiro ou outra forma de ganho econômico 

para sua liberação.  

 

 

VI.02a. Você poderia me dizer 

quantos membros de 

sua unidade doméstica 

sofreram esse fato 

durante esse período: 

[mês/ano] e [mês/ano]?   

  

 

VI.02b. Dos membros que você 

acabou de mencionar para 

mim, incluindo você, você 

poderia me dizer se o 

(NÚMERO DA VÍTIMA) viveu 

e compartilhou comida 

nesta unidade doméstica no 

momento do sequestro? 

 

 

VI.02c. E nos últimos três (3) anos, 

quantas vezes o crime de 

sequestro sofreu o (NÚMERO 

DE VÍTIMA) da unidade 

doméstica? 

<< REGISTRE COM NÚMERO >> 

 

<< NÃO INCLUA FAMILIARES QUE 

VIVEM FORA DE UNIDADE 

DOMÉSTICA, NEM A RETENÇÃO 

DE MENORES POR VIOLAÇÃO DE  

CUSTÓDIA LEGAL >> 

 

      (66) Recusa-se a responder 

      (99) Não sabe / Não responde 

 

 

 

|___|___| 

<< REGISTRE O CÓDIGO PARA  

TODAS AS OPÇÕES >> 

 

 

(1) Sim 

(2) Não                             <<  

 

PASSE PARA     

(99) Não sabe /                    SEGUINTE 

Não responde                 VÍTIMA >> 

                                   

<< REGISTRE COM NÚMERO >> 

 

 

 

 

         (66) Recusa-se a responder 

         (99) Não sabe/não responde 

 

 

 

 

Vítima de sequestro 1………. |___| 

Vítima de sequestro 2………. |___| 

Vítima de sequestro 3………. |___| 

Vítima de sequestro 4………. |___| 

Vítima de sequestro 5………. |___| 

 

 

 

…….……….……… |___|___| 

……….…….……… |___|___| 

……….…….……… |___|___| 

……….…….……… |___|___| 

……….…….……… |___|___| 

 

<< SE VOCÊ REGISTRAR MAIS DE UMA 

OCASIÃO, INDAGUE SOBRE OS ÚLTIMOS 

3 (TRÊS) INCIDENTES, COMEÇANDO COM 

O MAIS RECENTE >> 

 

<< APLIQUE MÓDULO DE 

CARACTERIZAÇÃO APENAS PARA 

VÍTIMAS QUE FAZEM OU FIZERAM PARTE 

DA UNIDADE DOMÉSTICA DURANTE O 
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PERÍODO DE REFERÊNCIA (CÓDIGO 1 EM 

VI.02b) >> 

 

<< QUANDO A MESMA PESSOA TIVER 

SIDO MANTIDA CONTRA SUA VONTADE 

OU ILEGALMENTE MAIS DE UMA VEZ, 

COMPLETE UM MÓDULO DE 

CARACTERIZAÇÃO PARA CADA VEZ QUE 

OCORREU >> 

 

 

 

 

 

 

 

As seguintes Seções serão aplicadas separadamente, no final da Seção de Vitimização (C): 

SEÇÃO D. ASSÉDIO SEXUAL E FÍSICO 

 

[Nota: Recomenda-se incluir esta Seção no final do questionário como uma seção separada, antes de completar a entrevista. 

Se incluído no questionário nuclear, você deve garantir que seu nome seja "ASSÉDIO SEXUAL E FÍSICO". Deve ser colocado 

após a Seção C2 do Questionário Nuclear. 

 

Além disso, esta Seção será aplicada através da modalidade CASI – Entrevista auto gerenciada assistida por computador 

(Computer Assisted Self Interview)]. 

 

Por favor, revise a Seção D assédio sexual e físico para obter mais informações. 

 

 

SEÇÃO E. POSSE ILÍCITA DE ARMAS DE FOGO 

 

[Nota: Sugere-se incluir esta Seção no final do questionário, antes de completar a entrevista. Se esta Seção se aplicar, você 

deve garantir que seu nome seja "SEÇÃO E. POSSE DE ARMAS DE FOGO". Esta Seção será colocada após a Seção C2 

questionário nuclear de seção D (Assédio sexual e físico), se aplicado]. 

 

Por favor, revise a Seção E de Posse de Armas de Fogo para obter mais informações. 

 

 

 

 

 

 

 



Iniciativa para a Pesquisa sobre Vitimização Criminal na América Latina e Caribe (VICLAC) 

Versão 4.0 (Sétima reunião do grupo de Trabalho) – QUESTIONÁRIO ANEXO 

 

 

 

 

 

FIM DO QUESTIONÁRIO ANEXO 

 

 

 

 


