Nossa Escola Pesquisa sua Opinião – NEPSO
Escola Municipal Antônio Bastos de Miranda
TEMA:

Drogas

Existe um aumento na quantidade de usuários de drogas em Missão do Sahy?
Turma: 9º Ano
1. Sexo

3.( ) Não sabe / Não respondeu

1.( ) Masculino
2.( ) Feminino

7. Algum amigo/colega já lhe ofereceu algum
tipo de drogas?

2. Idade

1.( ) Sim

1.( ) 13 a 18 anos

2.( ) Não

2.( ) 19 a 25 anos

3.( ) Não sabe / Não respondeu

3.( ) 26 a 35 anos
4.( ) Acima de 36 anos

8. Você já teve vontade de usar algum tipo de
droga?

3. Você acha que existe um grande consumo de
drogas em Missão do Sahy?

1.( ) Sim
2.( ) Não

1.( ) Sim

3.( ) Não sabe / Não respondeu

2.( ) Não
3.( ) Não sabe, não respondeu

9. Qual a principal razão para alguém usar
drogas?

4. Qual

o

principal

tipo

de

droga

mais

consumida?

1.( ) Curiosidade
2.( ) Influência de amigos

1.( ) Álcool

3.( ) Influência de namorado/namorada

2.( ) Maconha

4.( ) Por causa de problemas pessoais

3.( ) Cocaína

5.( )Outro. Qual?_________________

4.( ) Crack

6.( ) Não sabe, não respondeu

5.( ) Outro. Qual? ________________
6.( ) Não sabe, não respondeu

10. Você acredita que o número de viciados em
algum tipo de droga vem aumentando aqui em

5. Geralmente quem são os principais usuários?
1.( ) Crianças

Missão do sahy?
1.( ) Sim

2.( ) Adolescentes

2.( ) Não

3.( ) Adultos

3.( ) Não sabe, não respondeu

4.( ) Idosos
11. A violência na comunidade tem aumentado por
6. No seu círculo de amigos, alguém usa drogas?

causa do uso de drogas?

1.( ) Sim

1.( ) Sim

2.( ) Não

2.( ) Não

3.( ) Não sabe / Não respondeu

4. (

) Construção de um centro Cultural de

esporte, cultura e cursos profissionalizante
12. Você sabe da existência de alguma pessoa na

5. ( ) A criação do projeto lei do “toque de

comunidade que já morreu por causa do uso

recolher”

de drogas?

adolescentes de andarem nas ruas depois

1. ( ) Sim

que

proíbe

crianças

e

das 10 horas da noite.

2. ( ) Não

6. ( ) Outro. Qual? ___________________

3. ( ) Não sabe / Não respondeu

7. ( ) Não sabe / Não respondeu

13. Existem políticas de combate ao uso de drogas

16. Quem você considera o principal responsável

na comunidade (Escola, Posto de Saúde,

pelo grande consumo de drogas em Missão do

Polícia)?

Sahy?

1.( ) Sim

1. ( ) Os donos de bares que vendem bebidas

2.( ) Não
3.( ) Não sabe / Não respondeu

para menores de idade
2. ( ) Os pais que não se preocupam e nem
participam da vida dos filhos

14. Como é tratada a questão das drogas aqui

3. (

em Missão do Sahy? (Resposta única)

)

A

ausência

de

policiamento

na

comunidade

1. ( ) É uma preocupação só da família

4.

( ) Outro. Qual? _______________

2. ( ) É vista como algo comum na região

5. ( ) Não sabe, não respondeu

3. ( ) É um problema que os policiais tentam
combater
4. ( ) Nada é feito para combater o uso das
drogas
5. ( ) Se tenta fazer alguma coisa, mas falta

iniciativa no combate ao uso das drogas em
Missão do sahy?
1. (

) Do governo municipal

um programa mais amplo de combate as

2. (

) Da Polícia

drogas

3. (

) Da promotoria

4. (

) Outro. Qual? ______________

6. ( ) Não sabe/ Não respondeu

15.

17. De quem você acha que deve ser a primeira

Em sua opinião, qual a principal medida que
se pode tomar para diminuir o consumo de
drogas em Missão do Sahy?

1. ( ) As escolas realizarem palestras e
trabalharem com projetos sobre o combate
ao uso de drogas
2. ( ) A construção de uma sub-delegacia
equipada para agir dentro do distrito
3. ( ) Maior investimento na geração de
emprego no distrito pelo governo municipal

