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Questionários do PPST 

 
 

 Sempre aprove os instrumentos que serão utilizados ao setor/profissional ao qual o PPST está 
submetido (MARTINS, 2008); 

o Todas as respostas serão compiladas, gerando relatório conciso (utilize gráficos para 
expressar seus achados) que será fornecido ao empresário recolha „recibo‟ do 
funcionário que recebeu seu relatório; 

 

 Cabeçalho do questionário: composto por setor, cargo e/ou função, gênero, idade, sendo que a 
informação sobre o nome do indivíduo deve ser opcional (MARTINS, 2008); 

o Diferença entre cargo e função (BRASIL, 2013, p. 3): “Os cargos são unidades completas 

de atribuições previstas na estrutura organizacional e, independentes dos cargos de 
provimento efetivo. As funções são acréscimos de responsabilidades de natureza gerencial ou 
de supervisão atribuídas a servidor ocupante de cargo efetivo, tendo como referência a 
correlação de atribuições”; 
 

 O momento da apresentação do programa/atividade do PPST pode ser usado para a aplicação do 
questionário, como a primeira aula de ginástica laboral (MARTINS, 2011);  
 

 Para instalar o software EPI INFO 7 (EPI INFO, 2013) há necessidade de ter Microsoft Windows 

XP® ou versão superior, acessando ftp://ftp.cdc.gov/pub/software/epi_info/7/Epi_Info_7.zip; 
 

 Comandos básicos para operar no EPI INFO 7: 
1. Para criar novo questionário clique em CREATE FORMSNEW PROJECT Nomeie o 

questionário nos campos NAME e FORM NAME que aparecerão na janela aberta 
(sugestão: digite sem acentos e sem espaços)OK; 
 

2. Para criar campos que irão compor seu questionário, clique com o botão direito do 

mouse  NEW FIELD clique na opção desejada ou utilize as opções listadas em 
PROJECT EXPLORER, clicando duas vezes em cima do item e preenchendo as 
informações que aparecerão na janela criada; 

 Para editar ou deletar qualquer campo criado, clique no item com o botão direito 
do mouse clicando em PROPERTIES e DELETE, respectivamente; 
 

3. Procure utilizar com „certa folga‟ o espaço provido em cada página, mas sem deixar seu 
questionário com páginas desnecessárias (quanto menos páginas, melhor); 
 

4. Para unir as páginas de seu questionário, clique em COMMAND BUTTON e na janela 
aberta digite “Página 2” no campo QUESTION OR PROMPT, clicando em FIELD NAME e 
OK. Clique e arraste o botão criado para o local desejado; 

 Crie uma nova página clicando no nome do questionário (segunda opção listada 

no canto superior esquerdo da tela) e em seguida INSERT PAGE ADD PAGE; 
Na janela aberta (SET PAGE NAME), clique em OK (mantendo o nome indicado);  

 Clique na página que estava finalizando (no canto superior esquerdo da 
tela). Em seguida, clique no botão criado e com o botão direito do mouse 
selecione a opção FIELD CHECK CODE; 

 No lado superior direito da tela: 

ftp://ftp.cdc.gov/pub/software/epi_info/7/Epi_Info_7.zip
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o em 1. CHOOSE FIELD BLOCK FOR ACTION, na página na qual 
consta o anteriormente referido botão criado (ex.: “Pgina2: 
commandButton”), clique no símbolo de „+‟ e depois clique 
rapidamente duas vezes em CLICK, o que fará aparecer texto no 

lado esquerdo da tela (ex.: Field Pgina2, Click //add code 

here, End-Click, End-Field); 

o em 2. ADD COMMAND TO FIELD BLOCK, clique em GO TO. Na 
janela aberta, clique na página que deseja vincular e depois, clique 
em OK. Clique em SAVE no menu superior antes de fechar a tela;  

o Finalize o questionário adicionando um botão (ex.: Finalize o 
questionário clicando aqui) na última página, repetindo os 
comandos anteriores (desde COMMAND BUTTON até CHOOSE 
FIELD BLOCK FOR ACTION) e substituindo em ADD COMMAND TO 
FIELD BLOCK o GO TO por NEWRECORD; 
 

5. Para abrir questionário existente, clique em FILE OPEN PROJECT procure a pasta em 
seu computador que contém o arquivo (sugestão: deixe os arquivos do EPI INFO na 

pasta criada durante a instalação do software) ou clique em RECENT PROJECTS 
selecione e clique no arquivo recentemente usado; 
 

6. Para fazer com que seu questionário seja utilizado em outros computadores (com EPI 
INFO 7), clique com o botão direito do mouse no nome do questionário (segunda opção 
listada no canto superior esquerdo da tela), selecionando em seguida a opção SAVE 
FORM AS TEMPLATE;   

 Para este arquivo (.xml) ser aberto em outro computador o salve em pasta 
específica, clicando em FORM DESIGNER (CREATE FORMS) FILE GET 
TEMPLATE FILE OPEN, escolhendo o arquivo previamente salvo em seu 
computador para depois clicar em OK; 
OBS1.: Caso apareça janela perguntando se deseja substituir seu arquivo por 
outro que apresenta o nome do seu arquivo seguido de números (ex.: 
whoqol_2013072574110.xml), clique em SIM; 
OBS2.: Caso o arquivo não abra automaticamente, clique rapidamente duas 
vezes sobre o nome do arquivo (localizado no canto superior direito da tela) e 
quando abrir a janela intitula ‘New Project from Template’, clique no nome original 
do arquivo para depois clicar em OK; 
 

7. Para exportar dados do EPI INFO 7 para o Excel®;   
a) Criar arquivo no Excel (ex.: Excel 97-2003 .xls) com nome específico 

(ex.: PGL2013); 
b) Abrir o EPI INFO 7 e clicar em Analyse Data (Classic); 
c) Clicar em READ, selecionando (DATA SOURCE) o arquivo do EPI INFO no qual 

constam os dados do questionário (feito no EPI INFO - ex.: whoqol.prj); 
d) Em DATA SOURCE EXPLORER, clicar no nome do arquivo (ex.: whoqol) e em 

seguida, em OK; 
e) Clicar em WRITE (EXPORT); 
f) Na janela aberta, em OUTPUT FORMAT selecionar a opção Excel 97-2003; 
g) Em CONNECTION INFORMATION, clicar nas 'reticências'; 
h) Na nova janela, selecionar o arquivo criado no Excel (ex.: PGL2013) 

clicando nas 'reticências'; 
i) Em DESTINATION TABLE, escrever o nome da planilha para a qual 

deseja exportar os dados (ex.: Plan1$); 
 

8. Para importar dados do Excel® para o EPI INFO; 
a) Abrir o EPI INFO 7 e clicar em Analyse Data (Visual Dashboard); 
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b) Clicar em SET DATA SOURCE, selecionando no DATABASE TYPE o tipo do arquivo 
do Excel® no qual foram digitados os dados (ex.: Microsoft Excel 97-2003 Workbook 
.xls); 

c) Em DATA SOURCE, clique nas 'reticências' para selecionar o arquivo do Excel® no 
qual foram digitados os dados e em seguida, clique em OK; 

d) Em DATA SOURCE EXPLORER clicar na planilha na qual constam os dados (ex.: 
Plan1$) para depois clicar em OK; 

e) Repare que no lado superior direito da tela aparecerá o nome do arquivo e a 
quantidade de linhas da planilha do Excel® (ex.: 49 records); 
 

9. Para realizar análises simples no EPI INFO: 
 Abrir o EPI INFO 7 e clicar em Analyse Data (Visual Dashboard); 
 Clicar com o botão direito do mouse na tela e em seguida, clicar em ADD ANALYSIS 
GADGET, selecionando: 
. LINE LIST para visualizar todos os dados (OBS.: mova a janela para melhor 

compreender as informações) clique em qualquer item do LIST VARIABLES TO 
DISPLAY para em seguida clicar nas teclas CTRL + A e finalizar os comandos clicando 
em GENERATE LINE LIST; 
.FREQUENCY para visualizar a frequência de respostas em FREQUENCY OF, clique no 
dado (ex.: 1ª pergunta do questionário) que deseja saber e em seguida, clique em 
RUN; 

.M x N / 2 x 2 table (CROSSTABULATION) para cruzar dados em EXPOSURE 
selecione os dados que serão disponibilizados no „eixo Y‟ da tabela (ex.: 1ª pergunta) e 
em OUTCOME selecione os dados que serão disponibilizados no „eixo X‟ da tabela (ex.: 
gênero).   
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