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O questionário de satisfação do Portal da DGAEP 
encontra-se disponível, em permanência, na homepage 
desta direção-geral.
 
Em dezembro de 2021, foi enviado a todos os subscritores 
da Newsletter e a um conjunto de entidades selecionadas do 
SIOE (cerca de 4000) um pedido de colaboração, 
materializado na resposta ao questionário online de 
satisfação. Para o efeito, foi indicado o link de acesso direto 
ao mesmo. 

Até 3 de janeiro de 2022 (data-limite de resposta), 
rececionaram-se 1647 respostas das quais 1044 foram 
consideradas válidas.

A amostra é composta por 1044 respostas válidas.
A maioria das pessoas que completou o questionário 
identificou-se com o género feminino (70%). Este valor 
representa um incremento de 3 pp. relativamente a 2020.
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Gráfico 1 - Género
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2. RESULTADOS E ANÁLISE

A maioria (36%) dos respondentes encontra-se na faixa 
etária dos 50 aos 59 anos de idade, que é simultaneamente 
a moda e a mediana destes resultados.
Relativamente ao 2020, esta faixa etária regista uma 
diminuição de 1 pp. (os resultados acima são apresentados 
sem casas decimais para não transmitirem precisão 
espúria), à qual corresponde um acréscimo similar na faixa 
etária imediatamente subsequente.

88% dos respondentes detêm uma relação jurídica de 
emprego na Administração direta e indireta do Estado. Este 
valor subiu 1 pp. relativamente a 2020, mantendo-se como 
a categoria modal. Tratando-se de uma pergunta 
semiaberta, a opção pela categoria “outro” permitia aceder 
a um campo de texto. O que se observa é que a maioria dos 
respondentes são da administração local, pelo que seria 
pertinente no futuro incluir essa possibilidade entre as 
modalidades de resposta pré-codificadas. 
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Gráfico 2 - Faixa etária

 

Gráfico 3 - Relação Jurídica de Emprego



Da análise do gráfico anterior podemos constatar que os 
conteúdos mais pesquisados foram: avaliação de 
desempenho (SIADAP) e legislação, à semelhança de 2020.
Nota: dado tratar-se de uma questão que admite múltiplas 
respostas, as percentagens somam mais de 100%.
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2.1. PORTAL DA DGAEP

 

Gráfico 4 - Informação pesquisada



2.1. PORTAL DA DGAEP

85% dos respondentes afirmaram estar satisfeitos ou muito 
satisfeitos com a acessibilidade ao portal da DGAEP (+5 pp. 
relativamente a 2020). 
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.
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81% dos respondentes estão satisfeitos ou muito satisfeitos 
com o ambiente gráfico do portal (+ 1 pp. relativamente a 
2020).
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, per-
manece em “satisfeito”.

 

Gráfico 5 - Ambiente gráfico do portal da DGAEP

 

Gráfico 6 - Acessibilidade do portal DGAEP



78% dos respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos com a organização temática do portal da DGAEP 
(+ 2 pp. relativamente a 2020).
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.

70% dos respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos com a facilidade em encontrar o tema pretendido 
no portal da DGAEP (± 0 pp. relativamente a 2020).
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.
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2.1. PORTAL DA DGAEP

 

Gráfico 7 - Organização temática do portal da DGAEP

 

Gráfico 8 - Facilidade em encontrar o tema pretendido



85% dos respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos quanto à utilidade dos conteúdos do portal da 
DGAEP (+ 1 pp. relativamente a 2020). 
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.

81% dos respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos quanto à clareza dos conteúdos do portal da 
DGAEP (- 1 pp. relativamente a 2020). 
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.
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2.1. PORTAL DA DGAEP

 

Gráfico 9 - Utilidade dos conteúdos

 

Gráfico 10 - Clareza dos conteúdos



Analisando comparativamente as respostas obtidas sobre 
diversos aspetos do portal da DGAEP, fica claro, a partir da 
observação do gráfico 12, que as áreas nas quais há maior 
potencial de melhoria são a “suficiência dos conteúdos” e a 
“facilidade em encontrar o tema pretendido”.
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2.1. PORTAL DA DGAEP

Gráfico 11 - Suficiência dos conteúdos

70% dos respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos quanto à suficiência dos conteúdos do portal da 
DGAEP (± 0 pp. relativamente a 2020). 
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.

 

Gráfico 12 - Avaliação de vários aspetos do portal da DGAEP



Dos 1044 respondentes, 483 afirmaram ter visitado algum 
subsite. Na ausência de uma questão filtro independente 
para cada subsite, optámos por calcular as percentagens, 
que apresentamos a seguir, relativas aos tipos de 
informação consultada, com base no número de 
respondentes que respondeu afirmativamente a pelo 
menos um item.
 
No caso do 'Ser Trabalhador na AP’ – STAP, apurámos que 
este valor é 470. Em alternativa, poderíamos ter utilizado o 
número de pessoas que respondeu às perguntas avaliativas 
subsequentes, que variou entre 467 e 470, mas optámos 
por utilizar o valor mais inclusivo e inequívoco. 
Relativamente a 2020, efetuámos os cálculos com base nos 
números absolutos indicados no relatório.

Da análise do gráfico anterior podemos constatar que os 
conteúdos mais pesquisados foram: avaliação de 
desempenho (SIADAP) e férias, faltas e licenças, à 
semelhança do que se verificou em 2020.
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2.2. SUBSITE SER TRABALHADOR
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 

Gráfico 13 - Informação consultada



80% dos respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos quanto ao ambiente gráfico do Subsite Ser 
Trabalhador na AP (- 4 pp. relativamente a 2020). 
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.

84% dos respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos quanto à acessibilidade ao Subsite Ser 
Trabalhador na AP (- 1 pp. relativamente a 2020). 
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.
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2.2. SUBSITE SER TRABALHADOR
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 

Gráfico 14 - Ambiente gráfico do STAP

 

Gráfico 15 - Acessibilidade ao STAP



82% dos respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos quanto à organização dos conteúdos no subsite 
Ser Trabalhador na AP (- 1 pp. relativamente a 2020). 
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.

79% dos respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos quanto à facilidade em encontrar o conteúdo 
pretendido no Subsite Ser Trabalhador na AP (- 1 pp. 
relativamente a 2020). 
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.
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2.2. SUBSITE SER TRABALHADOR
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 

Gráfico 16 - Organização de conteúdos do STAP

 

Gráfico 17 - Facilidade em encontrar
o conteúdo pretendido no STAP



81% dos respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos quanto à clareza dos conteúdos do Subsite Ser 
Trabalhador na AP (- 1 pp. relativamente a 2020). 
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.
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2.2. SUBSITE SER TRABALHADOR
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

85% dos respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos quanto à utilidade dos conteúdos no Subsite Ser 
Trabalhador na AP (- 1 pp. relativamente a 2020). 
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.

 

Gráfico 18 - Utilidade dos conteúdos do STAP

 

Gráfico 19 - Clareza dos conteúdos do STAP



72% dos respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos quanto à suficiência de conteúdos no Subsite Ser 
Trabalhador na AP (- 2 pp. relativamente a 2020).
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.
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2.2. SUBSITE SER TRABALHADOR
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 

Gráfico 20 - Suficiência dos conteúdos do STAP

Analisando comparativamente as respostas obtidas sobre 
diversos aspetos do Subsite STAP, fica claro, a partir da 
observação do gráfico 21, que a área na qual há maior 
potencial de melhoria é a “suficiência dos conteúdos”. Já a 
utilidade dos mesmos, pelo contrário, destaca-se pela 
positiva com 23% dos respondentes a declararem-se muito 
satisfeitos.

 

Gráfico 21 - Avaliação de vários aspetos do subsite STAP



Em termos de tipo de informação consultada, a categoria 
mais mencionada continua a ser ‘materiais de apoio’, 
embora a percentagem de respondentes que dizem ter 
consultado o Subsite da CAF e que a referem seja inferior (- 
2 pp.) à registada em 2020.
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2.3. SUBSITE CAF (ESTRUTURA
COMUM DE AVALIAÇÃO)

Dos 1044 respondentes, 483 afirmaram ter visitado algum 
subsite. Na ausência de uma questão filtro independente 
para cada subsite, optámos por calcular as percentagens, 
que apresentamos a seguir, relativas aos tipos de 
informação consultada, tendo por base o número de 
respondentes que respondeu afirmativamente a pelo 
menos um item. 
No caso da ‘CAF – Estrutura comum de avaliação’, apurámos 
que este valor é 286, que será utilizado por uma questão de 
manutenção do critério adotado quando a mesma questão 
se colocou no Subsite STAP. Note-se, contudo, que se 
tivéssemos adotado como critério o número de 
respondentes às perguntas avaliativas subsequentes 
teríamos uma base maior (entre 313 e 316). Relativamente a 
2020, efetuámos os cálculos com base nos números 
absolutos indicados no relatório.

 

Gráfico 22 - Informação consultada



75% dos respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos quanto ao ambiente gráfico do site CAF (+ 1 pp. 
relativamente a 2020). 
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.

76% dos respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos quanto à acessibilidade ao site CAF (+ 1 pp. 
relativamente a 2020).
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.
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2.3. SUBSITE CAF (ESTRUTURA
COMUM DE AVALIAÇÃO)

 

Gráfico 23 - Ambiente gráfico CAF

 

Gráfico 24 - Acessibilidade ao subsite CAF
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76% dos respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos quanto à organização das matérias no site CAF 
(+ 2 pp. relativamente a 2020).
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.

75% dos respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos quanto à facilidade em encontrar a matéria 
pretendida no site CAF (+ 3 pp. relativamente a 2020). 
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.

2.3. SUBSITE CAF (ESTRUTURA
COMUM DE AVALIAÇÃO)

 

Gráfico 25 - Organização das matérias no subsite da CAF

 

Gráfico 26 - Facilidade em encontrar
a matéria pretendida na CAF
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77% dos respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos quanto à utilidade dos conteúdos no site CAF (± 
0 pp. relativamente a 2020). 
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.

76% dos respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos quanto à clareza dos conteúdos no subsite CAF 
(+ 2 pp. relativamente a 2020).
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.

2.3. SUBSITE CAF (ESTRUTURA
COMUM DE AVALIAÇÃO)

 

Gráfico 27 - Utilidade dos conteúdos

 

Gráfico 28 - Clareza dos conteúdos CAF
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73% dos respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos quanto à suficiência dos conteúdos no subsite 
CAF (+ 1 pp. relativamente a 2020).
Em termos de evolução interanual, a medida de tendência 
central mais adequada a variáveis ordinais, a mediana, 
permanece em “satisfeito”.

2.3. SUBSITE CAF (ESTRUTURA
COMUM DE AVALIAÇÃO)

 

Gráfico 29 - Clareza dos conteúdos CAF

Em termos comparativos, a utilidade dos conteúdos do 
subsite da CAF destaca-se pela positiva dos demais 
aspetos, não apenas porque 78% dos respondentes 
consideram-se satisfeitos ou muito satisfeitos quanto a este 
aspeto do subsite, mas sobretudo porque os muito 
satisfeitos se cifram em 19%.

 

Gráfico 30 - Avaliação de vários aspetos do subsite CAF
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2.4. SUBSITE RELAÇÕES COLETIVAS
DE TRABALHO (RCT)

Dos 1044 respondentes, 483 afirmaram ter visitado algum 
subsite. Destes, 399 responderam à pergunta sobre em que 
qualidade consultaram a área das Relações Coletivas de 
Trabalho. Por sua vez, as perguntas que pediam avaliações 
de diversos aspetos deste subsite tiveram entre 392 e 396 
respostas.

48% dos respondentes disseram ter consultado a área das 
relações coletivas de trabalho na qualidade de 
empregadores públicos. O facto de a categoria ‘outra’ surgir 
em segundo lugar, com 43% das respostas, sugere que no 
futuro a forma como esta pergunta é colocada pode 
beneficiar de alguma reflexão.

 

Gráfico 31 - Qualidade em que consultou a área das RCT



2.4. SUBSITE RELAÇÕES COLETIVAS
DE TRABALHO (RCT)
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Analisando comparativamente as respostas obtidas sobre 
diversos aspetos do subsite das relações coletivas de 
trabalho (RCT), fica claro, a partir da observação do gráfico 
acima, que a área mais positivamente avaliada é a utilidade 
dos conteúdos. Dito isto, a medida de tendência central mais 
adequada a variáveis ordinais, a mediana, é, em todos os 
casos, “satisfeito”.

 

Gráfico 32 - Avaliação de vários aspectos do subsite RCT

A avaliação global do portal não foi questionada 
diretamente, mas sim construida agregando os dados 
relativos aos itens sobre os quais o portal em geral e o 
subsite STAP foram avaliados. Para tal, calculou-se a média 
aritmética dos códigos de 1 a 5 que traduzem 
numericamente as respostas efetivas às perguntas. 79% dos 
respondentes consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos relativamente à globalidade do portal da DGAEP 
(± 0 pp. relativamente a 2020). Transformando a escala em 
numérica, em que 1 corresponde a muito insatisfeito e 5 a 
muito satisfeito verificamos que a avaliação média global 
do portal é 3,86 (2020 = 3,87).

2.5 - AVALIAÇÃO GLOBAL DO PORTAL
(PÁGINA ELETRÓNICA + STAP)

 

Gráfico 33 - Avaliação Global do Portal
(página eletrónica + STAP)



3. QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO

As perguntas que constam do questionário de satisfação são as seguintes: 

1. Idade 

20 anos                                                          

20 a 29 anos  

30 a 39 anos  

40 a 49 anos  

50 a 59 anos  

60 a 69 anos  

> 70 anos 
 
2. Sexo  

Feminino  

Masculino 
 
3. Relação jurídica de emprego  

Administração direta e indireta do Estado  

Setor privado  

Desempregado  

Aposentado  

Outro:  
 
4. Que informação procurou no Portal da DGAEP?  

30 a 39 anos  

40 a 49 anos  

50 a 59 anos  

60 a 69 anos  

> 70 anos 
 
2. Sexo  

Feminino  

Masculino 
 
3. Relação jurídica de emprego  

Administração direta e indireta do Estado  

Setor privado  

Desempregado  

Aposentado  

Outro:  
 
4. Que informação procurou no Portal da DGAEP?  

Emprego público  

SIADAP (Avaliação de desempenho na AP)  

Proteção social  

Recursos humanos na AP  

Estatísticas de Emprego Público  

Legislação  

Publicações  

Outro:  
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3. QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO
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5. Avalie o portal da DGAEP relativamente aos seguintes aspetos 

Ambiente gráfico  Muito 
insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito, 

nem insatisfeito  Satisfeito  Muito 
satisfeito  

Acessibilidade ao 
Portal  Muito 

insatisfeito  Insatisfeito  Nem satisfeito, 
nem insatisfeito  Satisfeito  Muito 

satisfeito  
Organização 
temática  Muito 

insatisfeito  Insatisfeito  Nem satisfeito, 
nem insatisfeito  Satisfeito  Muito 

satisfeito  
Facilidade em 
encontrar o tema 
pretendido  

Muito 
insatisfeito  Insatisfeito  Nem satisfeito, 

nem insatisfeito  Satisfeito  Muito 
satisfeito  

Utilidade dos 
conteúdos  Muito 

insatisfeito  Insatisfeito  Nem satisfeito, 
nem insatisfeito  Satisfeito  Muito 

satisfeito  
Clareza dos 
conteúdos  Muito 

insatisfeito  Insatisfeito  Nem satisfeito, 
nem insatisfeito  Satisfeito  Muito 

satisfeito  
Suficiência dos 
conteúdos  Muito 

insatisfeito  Insatisfeito  Nem satisfeito, 
nem insatisfeito  Satisfeito  Muito 

satisfeito  
 

 
 

 
 

 

 

6. Visitou algum dos subsites da DGAEP  
(Subsite Ser Trabalhador na AP / Subsite Relações Coletivas de Trabalho / Subsite CAF - Estrutura Comum 

de Avaliação) 
 

Sim  

Não  
 

Subsite Ser Trabalhador na Administração Pública 

 
7. Que informação consultou no Ser Trabalhador? 

Emprego público  

Vínculo de emprego público  

Regime de trabalho na AP  

Remuneração, suplementos e prémios  

Avaliação de desempenho (SIADAP)  

Férias, faltas e licenças  

Proteção social  

Outro:  



3. QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO
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8. Avalie o subsite Ser Trabalhador na AP quanto aos seguintes aspetos 

Ambiente gráfico   Muito 
insatisfeito Insatisfeito 

Nem satisfeito, nem 
insatisfeito  Satisfeito  

Muito 
satisfeito  

Acessibilidade ao Ser Trabalhador 
na AP Muito 

insatisfeito  Insatisfeito  
Nem satisfeito, nem 

insatisfeito  Satisfeito  
Muito 

satisfeito  

Organização de conteúdos  Muito 
insatisfeito  Insatisfeito  

Nem satisfeito, nem 
insatisfeito  Satisfeito  

Muito 
satisfeito  

Facilidade em encontrar o conteúdo 
pretendido  Muito 

insatisfeito  Insatisfeito  
Nem satisfeito, nem 

insatisfeito  Satisfeito  
Muito 

satisfeito  

Utilidade dos conteúdos  Muito 
insatisfeito  Insatisfeito  

Nem satisfeito, nem 
insatisfeito  Satisfeito  

Muito 
satisfeito  

Clareza dos conteúdos  Muito 
insatisfeito  Insatisfeito  

Nem satisfeito, nem 
insatisfeito  Satisfeito  

Muito 
satisfeito  

Suficiência dos conteúdos  Muito 
insatisfeito  Insatisfeito  

Nem satisfeito, nem 
insatisfeito  Satisfeito  

Muito 
satisfeito  

 

Subsite Relações Coletivas de Trabalho (RCT) 

 
10. Em que qualidade consultou a área das Relações Coletivas de Trabalho? 

 Árbitro 
 Comissão de trabalhadores 
 Empregador público 
 Estrutura sindical 
 Estudante / investigador 
 Outra.  

10. Avalie o subsite Relações Coletivas de Trabalho quanto aos seguintes aspetos 

Ambiente gráfico   Muito 
insatisfeito Insatisfeito 

Nem satisfeito, nem 
insatisfeito  Satisfeito  

Muito 
satisfeito  

Acessibilidade à área RCT Muito 
insatisfeito  Insatisfeito  

Nem satisfeito, nem 
insatisfeito  Satisfeito  

Muito 
satisfeito  

Organização das matérias  Muito 
insatisfeito  Insatisfeito  

Nem satisfeito, nem 
insatisfeito  Satisfeito  

Muito 
satisfeito  

Facilidade em encontrar a matéria 
pretendida  Muito 

insatisfeito  Insatisfeito  
Nem satisfeito, nem 

insatisfeito  Satisfeito  
Muito 

satisfeito  

Utilidade dos conteúdos  Muito 
insatisfeito  Insatisfeito  

Nem satisfeito, nem 
insatisfeito  Satisfeito  

Muito 
satisfeito  

Utilidade dos conteúdos  Muito 
insatisfeito  Insatisfeito  

Nem satisfeito, nem 
insatisfeito  Satisfeito  

Muito 
satisfeito  

Suficiência dos conteúdos  Muito 
insatisfeito  Insatisfeito  

Nem satisfeito, nem 
insatisfeito  Satisfeito  

Muito 
satisfeito  
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Resultados do ques�onário de sa�sfação do portal da DGAEP- 2021 

Subsite CAF (Estrutura Comum de avaliação) 

 
11. Que informação consultou no subsite CAF  

 CAF 2013 
 CAF Educação 
 Processo de Feedback Externo 
 Materiais de apoio 
 Bench learning 
 Outro:  

12. Avalie o subsite CAF quanto aos seguintes aspetos 

Ambiente gráfico   Muito 
insatisfeito Insatisfeito 

Nem satisfeito, nem 
insatisfeito  Satisfeito  

Muito 
satisfeito  

Acessibilidade à área da CAF Muito 
insatisfeito  Insatisfeito  

Nem satisfeito, nem 
insatisfeito  Satisfeito  

Muito 
satisfeito  

Organização das matérias Muito 
insatisfeito  Insatisfeito  

Nem satisfeito, nem 
insatisfeito  Satisfeito  

Muito 
satisfeito  

Facilidade de encontrar a matéria 
pretendida Muito 

insatisfeito  Insatisfeito  
Nem satisfeito, nem 

insatisfeito  Satisfeito  
Muito 

satisfeito  
Utilidade dos conteúdos  Muito 

insatisfeito  Insatisfeito  
Nem satisfeito, nem 

insatisfeito  Satisfeito  
Muito 

satisfeito  
Clareza dos conteúdos  Muito 

insatisfeito  Insatisfeito  
Nem satisfeito, nem 

insatisfeito  Satisfeito  
Muito 

satisfeito  
Suficiência dos conteúdos  Muito 

insatisfeito  Insatisfeito  
Nem satisfeito, nem 

insatisfeito  Satisfeito  
Muito 

satisfeito  
 


