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Divulgação 
 
 

Esta pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral no dia 
 

17/07/2018 e protocolada sob o número BR-02205/2018. 
 

Fica, portanto, vedada sua divulgação por qualquer meio de  
 

comunicação social antes do dia 23/07/2018. 
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Data de campo 

18 a 20 de  Julho  de 2018 

Método  

Pesquisa quantitativa, com 
entrevistas pessoais e 

domiciliares  

 

Público-alvo 

População brasileira com 
16 anos ou mais, residente 
em áreas urbanas e rurais, 
de todos os estados e do 

Distrito Federal, em 
capitais, regiões 

metropolitanas e no 
interior, de todos os 

estratos socioeconômicos.  

 

Amostra 

Amostra nacional com 2.000 
entrevistas, aplicadas em 121 
municípios. Estratificação por 

cotas de sexo, idade, 
escolaridade e renda. A 

margem de erro é de 2,2 %, 
estimada em um intervalo de 

confiança de 95%  



Lula  
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Qual é o melhor presidente que o Brasil já teve? 
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"Gosto vs. não gosto" de Lula 
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"Gosto vs. não gosto"  de Lula, por região  
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Nos 13 anos de governos do PT,  com Lula e Dilma, sua vida… ? 
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Nos 13 anos de governos do PT,  com Lula e Dilma, sua vida… ? 
(por região) 
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Nos 13 anos de governos do PT,  com Lula e Dilma, sua vida… ? 
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Na sua opinião, Lula é tratado por Moro e outros juízes de maneira mais dura da que usam com  
políticos como Temer e Aécio Neves, ou com o mesmo rigor?” 
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Na sua opinião, Lula é tratado por Moro e outros juízes de maneira mais dura da que usam com  
políticos como Temer e Aécio Neves, ou com o mesmo rigor?” 

(por região)  
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 1ª.  Algumas pessoas acham que o processo, a condenação e a prisão de Lula foram políticas, 
pois muita gente não gosta dele; 

2ª. Outras pessoas acham que foi um processo normal, sem se misturar com política. 
Com qual concorda mais: com a primeira ou a segunda?" 
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 1ª.  Algumas pessoas acham que o processo, a condenação e a prisão de Lula foram políticas, 
pois muita gente não gosta dele;  

2ª. Outras pessoas acham que foi um processo normal, sem se misturar com política. 
Com qual concorda mais: com a primeira ou a segunda?" 

(por região)  
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