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Annex I: International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) - English 

Long Original version (IPAQ Group, 2002) 

 

INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY QUESTIONNAIRE 

 

We are interested in finding out about the kinds of physical activities that people do as part of 

their everyday lives. The questions will ask you about the time you spent being physically 

active in the last 7 days. Please answer each question even if you do not consider yourself to be 

an active person. Please think about the activities you do at work, as part of your house and yard 

work, to get from place to place, and in your spare time for recreation, exercise or sport. 

 

Think about all the vigorous and moderate activities that you did in the last 7 days. Vigorous 

physical activities refer to activities that take hard physical effort and make you breathe much 

harder than normal. Moderate activities refer to activities that take moderate physical effort and 

make you breathe somewhat harder than normal. 

 

PART 1: JOB-RELATED PHYSICAL ACTIVITY 

 

The first section is about your work. This includes paid jobs, farming, volunteer work, course 

work, and any other unpaid work that you did outside your home. Do not include unpaid work 

you might do around your home, like housework, yard work, general maintenance, and caring 

for your family. These are asked in Part 3. 

 

1. Do you currently have a job or do any unpaid work outside your home? 

 

              Yes 

 

 No Skip to PART 2: TRANSPORTATION 

 

The next questions are about all the physical activity you did in the last 7 days as part of your 

paid or unpaid work. This does not include traveling to and from work. 
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2.  During the last 7 days, on how many days did you do vigorous physical activities like 

heavy lifting, digging, heavy construction, or climbing up stairs as part of your work? 

Think about only those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time. 

 

_____ days per week 

 

 No vigorous job-related physical activity Skip to question 4 

 

3. How much time did you usually spend on one of those days doing vigorous physical 

activities as part of your work? 

 

_____ hours per day 

_____ minutes per day 

 

4. Again, think about only those physical activities that you did for at least 10 minutes at a 

time. During the last 7 days, on how many days did you do moderate physical 

activities like carrying light loads as part of your work? Please do not include walking. 

 

_____ days per week 

 

 No moderate job-related physical activity Skip to question 6 

 

5. How much time did you usually spend on one of those days doing moderate physical 

activities as part of your work? 

 

_____ hours per day 

_____ minutes per day 

 

6. During the last 7 days, on how many days did you walk for at least 10 minutes at a 

time as part of your work? Please do not count any walking you did to travel to or 

from work. 

 

_____ days per week 

 

 No job-related walking Skip to PART 2: TRANSPORTATION 
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7. How much time did you usually spend on one of those days walking as part of your 

work? 

 

_____ hours per day 

_____ minutes per day 

 

 

PART 2: TRANSPORTATION PHYSICAL ACTIVITY 

 

These questions are about how you traveled from place to place, including to places like work, 

stores, movies, and so on. 

 

8. During the last 7 days, on how many days did you travel in a motor vehicle like a 

train, bus, car, or tram? 

 

_____ days per week 

 

 No traveling in a motor vehicle Skip to question 10 

 

9. How much time did you usually spend on one of those days traveling in a train, bus, 

car, tram, or other kind of motor vehicle? 

 

_____ hours per day 

_____ minutes per day 

 

Now think only about the bicycling and walking you might have done to travel to and from 

work, to do errands, or to go from place to place. 

 

10. During the last 7 days, on how many days did you bicycle for at least 10 minutes at a 

time to go from place to place? 

 

_____ days per week 

 

 No bicycling from place to place Skip to question 12 
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11. How much time did you usually spend on one of those days to bicycle from place to 

place? 

 

_____ hours per day 

_____ minutes per day 

 

12. During the last 7 days, on how many days did you walk for at least 10 minutes at a 

time to go from place to place? 

 

_____ days per week 

 

 No walking from place to place Skip to PART 3: 

HOUSEWORK, HOUSE 

MAINTENANCE, AND 

CARING FOR FAMILY 

 

13. How much time did you usually spend on one of those days walking from place to 

place? 

 

_____ hours per day 

_____ minutes per day 

 

 

PART 3: HOUSEWORK, HOUSE MAINTENANCE, AND CARING FOR FAMILY 

 

This section is about some of the physical activities you might have done in the last 7 days in 

and around your home, like housework, gardening, yard work, general maintenance work, and 

caring for your family. 

 

14. Think about only those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time. 

During the last 7 days, on how many days did you do vigorous physical activities like 

heavy lifting, chopping wood, shoveling snow, or digging in the garden or yard? 

 

_____ days per week 

 

 No vigorous activity in garden or yard Skip to question 16 
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15. How much time did you usually spend on one of those days doing vigorous physical 

activities in the garden or yard? 

 

_____ hours per day 

_____ minutes per day 

 

16. Again, think about only those physical activities that you did for at least 10 minutes at a 

time. During the last 7 days, on how many days did you do moderate activities like 

carrying light loads, sweeping, washing windows, and raking in the garden or yard? 

 

_____ days per week 

 

 No moderate activity in garden or yard Skip to question 18 

 

17. How much time did you usually spend on one of those days doing moderate physical 

activities in the garden or yard? 

 

_____ hours per day 

_____ minutes per day 

 

18. Once again, think about only those physical activities that you did for at least 10 

minutes at a time. During the last 7 days, on how many days did you do moderate 

activities like carrying light loads, washing windows, scrubbing floors and sweeping 

inside your home? 

 

_____ days per week 

 

 No moderate activity inside home Skip to PART 4: 

RECREATION, SPORT 

AND LEISURE-TIME 

PHYSICAL ACTIVITY 

 

19. How much time did you usually spend on one of those days doing moderate physical 

activities inside your home? 

 

_____ hours per day 

_____ minutes per day 

 

 

PART 4: RECREATION, SPORT, AND LEISURE-TIME PHYSICAL ACTIVITY 

 

This section is about all the physical activities that you did in the last 7 days solely for 

recreation, sport, exercise or leisure. Please do not include any activities you have already 

mentioned. 
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20. Not counting any walking you have already mentioned, during the last 7 days, on how 

many days did you walk for at least 10 minutes at a time in your leisure time? 

 

_____ days per week 

 

 No walking in leisure time Skip to question 22 

 

21. How much time did you usually spend on one of those days walking in your leisure 

time? 

 

_____ hours per day 

_____ minutes per day 

 

22. Think about only those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time. 

During the last 7 days, on how many days did you do vigorous physical activities like 

aerobics, running, fast bicycling, or fast swimming in your leisure time? 

 

_____ days per week 

 

 No vigorous activity in leisure time Skip to question 24 

 

23. How much time did you usually spend on one of those days doing vigorous physical 

activities in your leisure time? 

 

_____ hours per day 

_____ minutes per day 

 

24. Again, think about only those physical activities that you did for at least 10 minutes at a 

time. During the last 7 days, on how many days did you do moderate physical 

activities like bicycling at a regular pace, swimming at a regular pace, and doubles 

tennis in your leisure time? 

 

_____ days per week 

 

 No moderate activity in leisure time Skip to PART 5: TIME 

SPENT SITTING 

 

25. How much time did you usually spend on one of those days doing moderate physical 

activities in your leisure time? 

_____ hours per day 

_____ minutes per day 
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PART 5: TIME SPENT SITTING 

 

The last questions are about the time you spend sitting while at work, at home, while doing 

course work and during leisure time. This may include time spent sitting at a desk, visiting 

friends, reading or sitting or lying down to watch television. Do not include any time spent 

sitting in a motor vehicle that you have already told me about. 

 

26. During the last 7 days, how much time did you usually spend sitting on a weekday? 

 

_____ hours per day 

_____ minutes per day 

 

27. During the last 7 days, how much time did you usually spend sitting on a weekend 

day? 

 

_____ hours per day 

_____ minutes per day 

 

(IPAQ Group, 2002) 
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Annex II: International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) –

Portuguese validated version (Matsudo et al., 2001) 

 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE 

FÍSICA 

 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como parte do seu dia a dia. 

Suas respostas nos ajudarão a entender quão ativos nós somos em relação a pessoas de outros países.As 

perguntas estão relacionadas ao tempo gasto a fazer atividade física em uma SEMANA NORMAL ou 

HABITUAL. As perguntas incluem as atividades realizadas no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, 

por desporto, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são 

MUITO importantes. Por favor, responda a todas as questões mesmo que não se considere uma pessoa ativa. 

Obrigado pela sua participação!  

Para responder as questões lembre que:  

• Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que fazem respirar 

MUITO mais forte que o normal  

• Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem respirar UM 

POUCO mais forte que o normal 

 

*Obrigatório 

 

Sexo* 

F M 

 

Idade* 

 

 

Estatura*(cm) 

 

 

Peso*(kg) 

 

 

Ano do curso da Licenciatura de Ciências do Desporto e Educação Física que frequentou em 2011/2012: 

* 

1° 

2° 

3° 
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De forma geral sua saúde está: * 

Excelente 

Muito boa 

Boa 

Regular 

Má 

 

SEÇÃO 1- ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO 

Esta seção inclui as atividades que você faz no seu serviço, que incluem trabalho remunerado ou voluntário, as 

atividades na escola ou faculdade e outro tipo de trabalho não remunerado fora da sua casa. NÃO incluir 

trabalho não remunerado que você faz na sua casa como tarefas domésticas, cuidar do jardim e da casa ou 

tomar conta da sua família. Estas serão incluídas na seção 3. 

 

1a. Atualmente você trabalha ou faz trabalho voluntário fora de sua casa?* 

Sim 

Não – Caso você responda não Vá para seção 2: Transporte 

 

As próximas questões são em relação a toda a atividade física que você fez na ultima semana como parte do 

seu trabalho remunerado ou não remunerado. NÃO inclua o transporte para o trabalho. Pense unicamente nas 

atividades que você faz por pelo menos 10 minutos contínuos: 

 

1b. Em quantos dias de uma semana normal você anda, durante pelo menos 10 minutos contínuos, como 

parte do seu trabalho?Por favor, NÃO inclua o andar como forma de transporte para ir ou voltar do 

trabalho. * 

1 dia por semana
 

 

1c. Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA caminhando como parte do seu trabalho? 

responde em horas e minutos (exemplo: 1 h 10 min) 

 

 

1d. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades moderadas, por pelo menos 10 minutos 

contínuos, como carregar pesos leves como parte do seu trabalho?* 

1 dia por semana
 

 

1e. Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA fazendo atividades moderadas como parte 

do seu trabalho? 
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responde em horas e minutos (exemplo: 1h 10min) 

 

 

1f. Em quantos dias de uma semana normal você gasta fazendo atividades vigorosas, por pelo menos 10 

minutos contínuos, como trabalho de construção pesada, carregar grandes pesos, trabalhar com enxada, 

escavar ou subir escadas como parte do seu trabalho?* 
1 dia por semana

 

 

1g. Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA fazendo atividades físicas vigorosas como 

parte do seu trabalho? 

responde em horas e minutos (exemplo: 1h 10min) 

 

 

SEÇÃO 2 - ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE 

Estas questões se referem à forma típica como você se desloca de um lugar para outro, incluindo seu trabalho, 

escola, cinema, lojas e outros. 

 

2a. O quanto você andou na ultima semana de carro, ônibus, metrô ou trem?* 

1 dia por semana
 

 

2b. Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA andando de carro, ônibus, metrô? 

responde em horas e minutos (exemplo: 1h 10min) 

 

 

2c. Em quantos dias da ultima semana você andou de bicicleta por pelo menos 10 minutos contínuos 

para ir de um lugar para outro? (NÃO inclua o pedalar por lazer ou exercício)* 

Agora pense somente em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro na ultima semana. 

 
1 dia por semana

 

 

2d. Nos dias que você pedala quanto tempo no total você pedala POR DIA para ir de um lugar para 

outro? 

responde em horas e minutos (1h 10min) 
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2e. Em quantos dias da ultima semana você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos para ir de 

um lugar para outro? (NÃO inclua as caminhadas por lazer ou exercício)* 

1 dia por semana
 

 

2f. Quando você caminha para ir de um lugar para outro quanto tempo POR DIA você gasta? (NÃO 

inclua as caminhadas por lazer ou exercício) 

responde em horas e minutos (exemplo: 1h 10min) 

 

 

SEÇÃO 3 – ATIVIDADE FÍSICA EM CASA: TRABALHO, TAREFAS 

DOMÉSTICAS E CUIDAR DA FAMÍLIA. 

Esta parte inclui as atividades físicas que você fez na ultima semana na sua casa e ao redor da sua casa, por 

exemplo, trabalho em casa, cuidar do jardim, cuidar do quintal, trabalho de manutenção da casa ou para cuidar 

da sua família. Novamente pense somente naquelas atividades físicas que você faz por pelo menos 10 minutos 

contínuos. 

 

3a. Em quantos dias da ultima semana você fez atividades moderadas por pelo menos 10 minutos como 

carregar pesos leves, limpar vidros, varrer, rastelar no jardim ou quintal?* 

1 dia por semana
 

 

3b. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo no total você gasta POR DIA fazendo 

essas atividades moderadas no jardim ou no quintal? 

 responde em horas e minutos (1h 10 min) 

 

 

3c. Em quantos dias da ultima semana você fez atividades moderadas por pelo menos 10 minutos como 

carregar pesos leves, limpar vidros, varrer ou limpar o chão dentro da sua casa?* 

 
1 dia por semana

 

 

3d. Nos dias que você faz este tipo de atividades moderadas dentro da sua casa quanto tempo no total 

você gasta POR DIA?  

responde em horas e minutos (exemplo: 1h 10min) 
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3e. Em quantos dias da ultima semana você fez atividades físicas vigorosas no jardim ou quintal por pelo 

menos 10 minutos como carpir, lavar o quintal, esfregar o chão?* 
1 dia por semana

 

 

3f. Nos dias que você faz este tipo de atividades vigorosas no quintal ou jardim quanto tempo no total 

você gasta POR DIA? 

responde em horas e minutos (exemplo: 1h 10min) 

 

 

SEÇÃO 4- ATIVIDADES FÍSICAS DE RECREAÇÃO, ESPORTE, EXERCÍCIO 

E DE LAZER. 

Esta seção refere-se às atividades físicas que fez na última semana unicamente por recreação, desporto, 

exercício ou lazer. Novamente pense somente nas atividades físicas que faz por pelo menos 10 minutos 

contínuos. Por favor, NÃO inclua atividades que já tenha citado. 

 

4a. Sem contar qualquer caminhada que você tenha citado anteriormente, em quantos dias da última 

semana caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos no seu tempo livre?* 

1 dia por semana
 

 

4b. Nos dias em que você caminha no seu tempo livre, quanto tempo no total você gasta POR DIA? 

responde em horas e minutos (exemplo: 1h 10min) 

 

 

4c. Em quantos dias da última semana você fez atividades moderadas no seu tempo livre por pelo menos 

10 minutos, como pedalar ou nadar a velocidade regular, jogar futebol, voleibol , basquetebol, ténis, etc?*  

1 dia por semana
 

 

4d. Nos dias em que você faz estas atividades moderadas no seu tempo livre quanto tempo no total você 

gasta POR DIA? 

responde em horas e minutos (exemplo: 1h 10min) 
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4e. Em quantos dias da ultima semana você fez atividades vigorosas no seu tempo livre por pelo menos 

10 minutos, como correr, nadar, pedalar ou outra qualquer atividade com intensidade elevada?*  

1 dia por semana
 

 

4f. Nos dias em que você faz estas atividades vigorosas no seu tempo livre quanto tempo no total você 

gasta POR DIA? 

responde em horas e minutos (exemplo: 1h 10min) 

 

 

SEÇÃO 5 - TEMPO GASTO SENTADO 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na escola ou 

faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado a estudar, sentado enquanto descansa, 

visitando um amigo, a ler, sentado ou deitado a ver televisão, etc. Não inclua o tempo gasto sentando durante o 

transporte em auto-carro, comboio, metro ou carro.  

 

5a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana?* 

responde em horas e minutos (exemplo: 1h 10min) 

 

 

5b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia do fim-de-semana?* 

responde em horas e minutos (exemplo: 1h 10min) 

 

(Matsudo et al., 2001) 

 

 


