
Inquérito sobre  
“Os Jovens e as Substâncias Geradoras de Dependência” 

da Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Macau e 
do Instituto de Acção Social 

 

 É o presente inquérito, organizado pelo Instituto de Acção Social e a 
Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Macau, com o objectivo 
de avaliar o conhecimento dos jovens de Macau e a sua atitude perante as 
substâncias geradoras de dependência. Os dados recolhidos têm tratamento 
confidencial e vão servir apenas para o uso de análise estatística. Agradece-se, 
desde já, a vossa preciosa colaboração. Muito obrigado! 
 

 

Assinale com um ˇ【 】no respectivo . 
 

(1) Sexo : 1.  Masculino 2.  Feminino 
 

(2) Idade : _________ 
 

(3) Aluno do : 

 1.  7° ano de escolaridade 2.  8° ano de escolaridade 

 3.  9° ano de escolaridade 4.  10° ano de escolaridade 

 5.  11° ano de escolaridade 6.  12° ano de escolaridade 

 7.  Outros : ______________________ 
 

(4a) Local de nascimento : 

 1.   Macau 

 2.   R.P. da China (4b) Residente em Macau há  

 3.   Hong Kong   __________ anos. 

 4.   Outros 



(5) Religião: 

 1.  Católica 2.  Cristão 3.  Budista 

 4.  Ateísta 5.  Outra : ___________________ 
 

(6) N° de pessoas do agregado familiar : (incluindo o destinatário deste 
inquérito) 

 1.  um  2.  dois 3.  três 

 4.  quatro 5.  igual ou superior a cinco 
 

(7a) Zona da residência : 

 1.  Macau (7b) 1.  Freguesia de Santo António (Zona que abrange 
a Fortaleza, Jardim Luís Camões, Avenida do 
Almirante Lacerda, Mercado Vermelho, 
Rotunda de Carlos da Maia, etc.) 

   2.  Freguesia de São Lázaro (Zona que abrange a 
Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida, 
Monte de Guia, etc) 

   3.  Freguesia de São Lourenço (Zona que abrange a 
Rua da Praia do Manduco, Barra, Avenida da 
República, etc.)  

   4.  Freguesia de Sé (Zona que abrange a Rua do 
Campo, Avenida de Almeida Ribeiro, Porto 
Exterior, etc.)  

   5.  Freguesia da Nossa Senhora de Fátima (Zona 
que abrange o Bairro da Areia Preta, Bairro 
Artur Tamagnini Barbosa, Portas do Cerco, 
Bairro de Mong Há, Bairro da Ilha Verde, etc)   

   6.  Não tem conhecimento 

 2.  Taipa  

 3.  Coloane  
 

(8) Tipo habitação : 

 1.  Moradia própria/alugada 2.  Habitação económica  



 3.  Habitação Social  4.  Não tem conhecimento 

 5.  Outro : __________________________. 

 

(9) Rendimento do agregado familiar: (em Patacas) : 

 1.  Igual ou inferior a $5.000 2.  $5.001 - $10.000 

 3.  $10.001 - $20.000  4.  Superior a $20.000 

 5.  Não tem conhecimento. 
 

(10) Habilitação académica dos pais : 
      Não há  1° ciclo e 2° ciclo 3° ciclo Secundário  Curso  Não tem 
    habilitação  (Primário) (Seundário) Superior conhecimento 

 (a) Pai 1  2  3  4  5  6  

 (b) Mãe 1  2  3  4  5  6  
 

(11) Profissão dos pais: 

 (a) Pai  (b) Mãe 
Pessoal da direcção (chefia, gerente, director, 
etc) 

1  1  

Profissional ( pessoal de enfermagem, 
advogado, engenheiro, docente, assistente 
social, etc.) 

2  2  

Oficial administrativo (secretária, empregada 
de caixa, etc.) 

3.  3  

Operário qualificado (técnico de obras 
respeitantes à água e à electricidade, de obras 
de beneficiação, de construção civil, etc)  

4.  4  

Operário semi-qualificado (empregado de 
prestação de serviço, operário da indústria de 
vestuário, condutor, etc.) 

5.  5  

Operário não qualificado (por exemplo: 
vendedor, assistente do serviço domiciliário, 
auxiliar de limpeza, etc.) 

6.  6  

Doméstica Não aplicável 7  

Desempregado / aposentado 8  8  

Outros 9  ________ 9  ________ 



 

(12) Situação dos pais biológicos : 

  Vivo Falecido 

 (a) Pai 1  2  

 (b) Mãe 1  2  
 

(13) Vive com os pais biológicos ? 

  Sim Não 

 (a) Pai 1  2  

 (b) Mãe 1  2  
 

(14) O seu aproveitamento escolar é : 

 1.  Muito bom 2.  Bastante bom  3.  Regular  

 4.  Mau 5.  Muito mau 
 

(15) Participa em actividades de lazer/tempos livres ? 

 1.  Com frequência.  2.  Às vezes.   

 3.  Raramente.  4.  Nunca. 
 

(16) Esteve alguma vez sujeito às situações abaixo mencionadas ? (Pode 
assinalar com um ˇ【 】 uma ou mais respostas). 

 1.   Sujeitar-se às pressões vindas do estudo. 

  2.   Ser castigado por professores/pais pelo insucesso escolar. 

 3.  Sanções disciplinares. 

 4.  Vadiar pelas ruas. 

 5.  Fugir às aulas. 

 6.  Contactos com sociedades secretas (seitas). 



 7.  Nenhuma das situações acima mencionadas. 

 

(17) Como são as suas relações com os indivíduos que se seguem? 

 
                       Muito boa           Boa          Regular           Má         Péssima 
 

(a) Pai                            1          2          3         4        5  
(b) Mãe                          1          2          3         4        5  
(c) Irmãos                     1          2          3         4        5  
(d) Outros parentes        1          2          3         4        5  
(e) Colegas da escola ou  

amigos        1          2          3         4        5  
 

(18) Como se sente na sua vida quotidiana? 
    Muito contente      Contente     Regular     Pouco Contente      Triste 
 

(a) Vida na escola       1             2        3            4             5  
(b) Vida na família       1             2        3            4             5  

 

(19) Qual o grau de aceitação pelos amigos? 
   Bem aceite               Aceite                   Regular          Pouco aceitável            Inaceitável 
 

   1               2                 3                 4                   5  
 

(20) O que costuma fazer quando está com gripe? 

1 Tomar os medicamentos comprados na farmácia.  
2 Tomar os medicamentos sobrantes ou oferecidos por terceiros, 

obtidos na última consulta médica. 
3 Tomar os medicamentos indicados pelo médico. 
4 Descansar mais, aguardando a recuperação natural 
5 Outros 

 
(21) Se estiver a sofrer de doença mais séria (por exemplo gripe forte, febre, 

dores de estômago, etc.), o que fará? 
 



1 Tomar, sem indicação médica, medicamentos em dose dupla, com 
vista a uma rápida recuperação. 

2 Tomar os medicamentos sobrantes ou oferecidos por terceiros, 
obtidos na última consulta médica. 

3 Consultar imediatamente o médico, bem como tomar os 
medicamentos por ele prescritos, segundo as suas indicações. 

4 Descansar mais, aguardando a recuperação natural. 
5 Outros 

 
(22) Quando os membros da sua família estiverem doentes, o que fazem: 
 

1 Tomam os medicamentos que foram comprar à farmácia.  
2 Consultam a opinião dos outros e tomam os medicamentos 

oferecidos por eles. 
3 Tomam os medicamentos que têm em casa. 
4 Consultam o médico. 
5 Outros 

 
(23) Concorda com as pessoas que abusam de bebidas alcoólicas? 
 

1 Concordo absolutamente. 
2 Concordo com alguma reserva. 
3 Para mim é indiferente. 
4 Não muito. 
5 De forma alguma concordo. 

 
(24) Duma maneira geral, qual é a razão que leva as pessoas a consumir 

bebidas alcoólicas? (Pode assinalar com um ˇ【 】  uma ou mais 
respostas). 

 
1 Curiosidade. 
2 Brincadeira.  
3 Influência dos amigos. 
4 Influência da família. 
5 Aliviar a pressão. 
6 Para mostrar que está na moda ou que já é uma pessoa madura. 
7 À procura de excitação. 
8 Para se manter activo. 



9 Aliviar o aborrecimento. 
10 Outras _____________. 

 
(25) Perante uma pessoa que habitualmente abusa do álcool, você: 
 

1 Está disposto(a) a ser amigo íntimo dela e viver juntos. 
2 Está disposto(a) a fazer dele (dela) um bom amigo e com ela 

trabalhar ou divertir-se. 
3 Está disposto(a) a manter uma simples amizade em relação a ela. 
4 Apenas está disposto(a) a cumprimentá-la quando a encontrar na rua. 
5 Não está disposto(a) a ter qualquer contacto com ela. 

 
(26) Já alguma vez tomou bebidas alcoólicas? (Pode assinalar com um 

ˇ【 】 uma ou mais respostas). 
 

1 Sim, cerveja. 
2 Sim, vinho tinto, branco etc. 
3 Sim, vinho de arroz, vinho chinês (“shuang jing”) 
4 Sim, bebidas alcoólicas como “brandy”, “whisky”. 
5 Nunca bebi 

 
(27) Nos membros da sua família há fumadores?         1 Sim          2 Não 

 
(28) Concorda que as pessoas fumem? 
 

1 Concordo absolutamente. 
2 Concordo com alguma reserva. 
3 Para mim é indiferente. 
4 Não muito. 
5 De forma alguma concordo. 

 
(29) Duma maneira geral, quais acha serem as razões que levam ao consumo 

de tabaco? (Pode assinalar com um ˇ【 】 uma ou mais respostas). 
 

1 Curiosidade 
2 Brincadeira  
3 Influência dos amigos 



4 Influência da família 
5 Aliviar a pressão 
6 Para mostrar que está na moda ou que já é uma pessoa madura 
7 À procura de excitação 
8 Para se manter activo 
9 Aliviar o aborrecimento 

10 Outras _____________ 

 
(30) Perante uma pessoa fumadora, você: 
 

1 Está disposto(a) a ser amigo íntimo dele(dela) e viver juntos. 
2 Está disposto(a) a fazer dele (dela) um bom amigo e com ela 

trabalhar ou divertir-se. 
3 Está disposto(a) a manter uma simples amizade em relação a ela. 
4 Apenas está disposto(a) a cumprimentá-la quando a encontrar na rua. 
5 Não está disposto(a) a ter qualquer contacto com ela. 

  
(31) Fuma ou fumou? 

1 Três cigarros por dia ou mais. 
2 Um ou dois cigarros por dia. 
3 Três cigarros por semana. 
4 Menos de três cigarros por semana. 
5 Tentou só uma ou duas vezes. 
6 Nunca fumou. 

 
(32) O que acha das seguintes afirmações? 
 

Concordo 
absolutamente

Concordo
 

Sem 
Comentário 

Não 
concordo 

Não concordo
de maneira 
nenhuma 

 
(a) Fumar de vez em quando não vai  

criar dependência.        1     2    3    4    5  
(b) Beber de vez em quando não vai  

criar dependência.        1     2    3    4    5  
(c) O hábito de fumar é um  

comportamento negativo.       1     2    3    4    5  
(d) O hábito de beber é um  

comportamento negativo.       1     2    3    4    5  
 



(e) A ingestão de comprimidos  
estupefacientes ou haxixe não vai  
causar dependência.        1     2    3    4    5  

(f) A ingestão de comprimidos  
estupefacientes ou haxixe é drogar-se.  1     2    3    4    5  

(g) Consumir de vez em quando heroína  
não vai causar dependência.       1     2    3    4    5  

(h) O abuso de drogas vai estragar  
completamente a vida.       1     2    3    4    5  

(i) O abuso de drogas afecta a saúde.      1     2    3    4    5  

 
(33) Concorda ou não que as pessoas consumam as seguintes substâncias? 
       

Concordo 
absolutamente

Concordo
Com 

alguma 
reserva

Sem 
Comentário 

Não 
concordo 

Não concordo
de maneira 
nenhuma 

 
(a) Comprimidos estupefacientes ou  
      haxixe             1     2    3    4     5  
(b) Heroína          1     2    3    4     5  
 

(34) Entre as pessoas que conhece, há alguém que consuma as seguintes 
substâncias? 

         Sim  Não 
 

(a) Comprimidos estupefacientes ou haxixe            1        2  
(b) Heroína                   1        2  

 
(35)Imagine que tem de enfrentar uma pessoa que consome frequentemente 

heroína, qual será a sua atitude? 
 

1 Está disposto(a) a ficar muito(a) amigo(a) dela e a viverem juntos. 
2 Está disposto(a) a ficar muito(a) amigo(a) dela, trabalhando ou 

divertindo-se com ela. 
3 Está disposto(a) a ficar amigo(a) dela. 
4 Está disposto(a) apenas a cumprimentá-la, quando se encontrarem na 

rua. 
5 Não está disposto(a) a ter qualquer contacto com ela. 

 



(36)Imagine que tem de enfrentar uma pessoa que consome frequentemente 
comprimidos estupefacientes ou haxixe, qual será a sua atitude? 

 
1 Está disposto(a) a ficar muito(a) amigo(a) dela e a viverem juntos. 
2 Está disposto(a) a ficar muito(a) amigo(a) dela, trabalhando ou 

divertindo-se com ela. 
3 Está disposto(a) a ficar amigo(a) dela. 
4 Está disposto(a) apenas a cumprimentá-la quando se encontrarem na 

rua. 
5 Não está disposto(a) a ter qualquer contacto com ela. 

 
(37) Já alguma vez consumiu as seguintes substâncias? 
 

Com 
frequência

De vez em
Quando 

Raras 
Vezes 

Nunca 

 
(a) Comprimidos estupefacientes  

ou haxixe          1      2      3      4  
(b) Heroína        1      2      3      4  

 

Caso tenha consumido as substâncias acima referidas, responda às seguintes 
perguntas, do n° 38 a 41: 
 
(38) No caso de querer obter as substâncias acima referidas, acha que é fácil 

obtê-las? 
 

Muito  
Fácil 

Bastante  
fácil 

Não sabe Bastante 
difícil 

Muito 
difícil 

 
             1       2       3    4      5   

 

(39) Onde é que costuma consumir essas substâncias? 
 

1 Em casa 
2 Em casa dos amigos 
3 Na escola 
4 Na rua 
5 No estabelecimento de karaoke 
6 Na discoteca 
7 No centro de jogos electrónicos 



8 No parque/campo de futebol 
9 Outros ___________________ 

 
(40) Quais são os motivos que o(a) levam a consumi-las? (Pode assinalar 

com um ˇ【 】 uma ou mais respostas). 
 
1 Curiosidade 
2 Brincadeira  
3 Influência dos amigos 
4 Influência da família 
5 Aliviar a pressão 
6 Para mostrar que está na moda ou que já é uma pessoa madura 
7 À procura de excitação 
8 Para se manter activo 
9 Aliviar o aborrecimento 

10 Outros _____________ 

 
(41) Nos últimos 30 dias, consumiu essas substâncias? 
 

1 Uma ou duas vezes por dia 
2 Menos de uma vez por dia 
3 Três vezes por semana 
4 Menos de três vezes por semana 
5 Apenas uma ou duas vezes 
6 Outros ________________ 
 
 

- Fim - 
 

Agradecemos a sua colaboração, 
desejando-lhe muitas felicidades e boa saúde! 

 


