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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
PRO – REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE PESQUISA 
DIVISÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO 

 

https://www.sistemasweb.uel.br/system/pes/pdf/pes_pesquisa_03724.pdf    
 

 

QUESTIONÁRIO 1 DO ALUNO 
(Pesquisa de atenção ao estudante) 

 

Data de Aplicação: ___/____/___ 
                                                                           (dia)   (mês)    (ano)  

 
 

(1) Idade: 
A) menos de 18 anos               B) de 18 a 20 anos 
C) de 21 a 23 anos                  D) de 24 a 26 anos              E) mais de 26 
 

(2) Sexo:  A) masculino          B) feminino   
 

(3) Estado Civil:       A) Solteiro(a)             B)  casado(a) ou mora com companheiro(a) 
     

(4) Se casado(a), o companheiro(a) também pertence à Comunidade Universitária? 
A) sim                    B) não  

 
(5) Caso a resposta anterior seja afirmativa, qual a função do(a) companheiro(a)?      

A) discente                B) docente               C) técnico 
 

(6) Você tem filhos, Se sim, quantos?      
A) Não tenho       B) 01 filho                                            
C) 2 filhos            D) 3 filhos               E) 4 ou mais filhos 

 
(7) Com quem você mora? (Assinale apenas uma alternativa.) 

A) Com os pais        B) Com o cônjuge 
C) Com familiares    D) Com amigos    E) Sozinho 
 

(8) Caso as alternativas anteriores não correspondam com a sua atual situação de moradia, assinale uma das 
alternativas abaixo. 

A) Casa/apto. mantidos pela família para moradia do estudante 
B) Casa/apto. mantido pelo próprio aluno 
C) Moradia pertencente à Universidade 
D) Pensionato ou hotel 
E) Casa de familiares ou de outros   
                     

(09) Qual o principal meio de transporte que você utiliza para chegar à Universidade? (Assinale apenas uma 
alternativa.) 

A) a pé/ carona      B)  transporte coletivo             C) veículo motorizado próprio 
D) bicicleta         E) transporte fretado(van, ônibus)  

 
(10) Como se dá sua manutenção financeira?  

A) atividade acadêmica      B) trabalho formal   
C) trabalho informal            D) mesada fornecida por membro da família e/ou outro  
E) renda (poupança) 

  
(11) Se você tem atividade remunerada, ela é:  

A) eventual              B) parcial               C) integral 
              

(12) Você é funcionário(a) da UEL?  A) sim                   B) não 
 

(13) Tendo por base que o salário mínimo corresponde a R$ 300,00, qual seu rendimento mensal? 
              A) até 1 salário mínimo                B) de 1 a 2 s/m 

C) de 2 a 3 s/m                            D) de 3 a 5 s/m                   E) mais de 5 
 

 

(14) Assinale a alternativa que identifica a sua cor/raça: 
A) Branca B) Preta C) Parda D) Amarela E) Indígena 

DADOS PESSOAIS DO ALUNO 

VIDA ACADÊMICA ATUAL 
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(15) Sendo você da cor parda ou preta, você se considera negro? 

A) sim                   B) Não 
 

(16) Responda sobre o sistema de cotas: 
A) Acho justo as cotas para alunos oriundos da escola pública 
B) Acho justo as cotas para alunos negros 
C) Acho justo para alunos negros e alunos oriundos da escola pública  
D) Não acho justo as cotas para negros e nem para alunos de escola pública. 
E) Não tenho opinião  formada 

 
(17) Você concorda com alguma(s) dessas opinião(ões). (assinale uma ou mais alternativas) 

 

A) Os alunos que entrarem através das cotas não terão maiores dificuldades que outros 

para acompanhar o curso ................................................................................................... 

B) O sistema adotado é uma alternativa de correção das desigualdades raciais e sociais 

existentes com relação ao ingresso na universidade.......................................................... 

C) A convivência acadêmica com os colegas que entrarem pelo sistema de cotas será positiva 

ao processo educacional.......................................................................................................... 

D) Outra opinião ......................................................................................................................... 
 
(18)  Você concorda com alguma(s) dessas opinião(ões). (assinale uma ou mais alternativas) 

 

A) Ela irá provocar o acirramento dos conflitos entre os grupos sociais ..................................... 

B) Ela é demagógica pois é incapaz de resolver o problema da desigualdade social................ 

C) Os alunos que entrarão através das cotas serão privilegiados em detrimento a outros alunos.. 

D) A qualidade dos cursos será prejudicada com a entrada de alunos negros.......................... 

E) Outra opinião ......................................................................................................................... 
 
 (19) De que forma você entrou neste curso ? (Assinale apenas uma alternativa.) 

A) Vestibular                                                    B) Transferência 
C) Transferência ex-ofício (garantida por Lei)           D) Convênio       
E) Outra. Qual? ________________________ 

 
(20)  No seu curso atual, você já trancou matrícula? (Assinale apenas uma alternativa.) 

 A) Sim                                              B) Não 
 

(21)  Se você trancou, qual o motivo? 
A)  Por impedimento financeiro ou trabalho             B)  Por impedimento de saúde    
C)  Por maternidade                                                 D) Não identificação com o curso 
 E)  Por motivo de mudança  

(22) Se você tem alguma atividade acadêmica remunerada, qual(is) realiza? 

A) Monitoria  B) Extensão      C) Pesquisa      D) Estágio 
E) PET (Programa Especial de Treinamento)  

 
 

(23)  Assinale com “X” qual(is) o(s) serviço(s) da UEL que você utiliza. (Assinale uma ou mais alternativas.)  
    
A) Atendimento social........................................................................................................ 
 
B) Atendimento psicológico............................................................................................... 
 
C) Farmácia escola............................................................................................................ 

 
 

 
 
(24) Dando continuidade ao questionamento anterior, assinale os serviços da UEL que você utiliza.  

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
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A) Correio........................................................................................................................... 
 
B) Casa do estudante......................................................................................................... 
 
C) Passe escolar................................................................................................................ 
 
D) Outro..............................................................................................................................  

 
(25) Você utiliza o RU (Restaurante Universitário)? (Assinale apenas uma alternativa.) 

           A) Diariamente para almoço e jantar      B) Diariamente para almoço 
           C) Diariamente para jantar                     D) Eventualmente                   E) Não utilizo    

 
(26) Você acha o R.U. higiênico? 

 A) Sim      B) Não 
                               

(27) Você acha que os funcionários atendem satisfatoriamente? 
   A) Sim     B) Não 

                                                         
(28) Você acha que a comida é bem feita? 

   A) Sim       B) Não     
      

(29) Você acha que o cardápio é satisfatório? 
  A) Sim       B) Não    

              
(30) Você acha que o preço é adequado? 

A)Sim                  B) Não 
  

 

(31) O que você pretende fazer logo após se formar? (Assinale apenas uma alternativa.) 

                 A) Trabalhar                                   B) Continuar estudando 
                C) Ambos (A,B)                             D) Não tenho a menor idéia 

 
(32) Se trabalhar foi a opção acima, imagina-se: (Assinale apenas uma alternativa.) 

    A) Trabalhando exclusivamente na área em que se graduou     
    B) Trabalhando em qualquer área que tiver oportunidade     
 

(33) Se estudar foi uma das opções, imagina-se: (Responda a  questão) 

 A) Fazendo outra habilitação dentro do mesmo curso 
 B) Iniciando outro curso de graduação 
 C) Fazendo pós-graduação lato-sensu (especialização/residência) 
 D) Fazendo pós-graduação stricto-sensu (mestrado/doutorado) 
  

 
 

(34) Qual sua principal fonte de informação de acontecimentos atuais? (Assinale apenas uma alternativa.) 

 A) Jornal escrito                             B) Telejornal             C) Jornal falado (rádio)   
            D) Revista                                       E) Internet                 
 

(35) Assinale, com “X”, ATÉ TRÊS os tipos de informações que lhe despertam maior interesse. 
            A)  Política.............................................................................................................................. 
 
       B)  Economia/Negócios.......................................................................................................... 
 

C)  Notícias locais................................................................................................................... 
 

D)  Notícias nacionais............................................................................................................ 
 

E)  Notícias internacionais..................................................................................................... 
 
 
(36) Ainda em relação à questão anterior, assinale ATÉ TRÊS tipos de informações que lhe despertam maior 

interesse. 
A)  Cultura e lazer................................................................................................................... 

 

INFORMAÇÕES CULTURAIS 

PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 
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B)  Esportes............................................................................................................................ 
 

C)  Veículos.............................................................................................................................  
 
D)  Informática......................................................................................................................... 

 
E)  Outro. Qual _________________________________..................................................... 

  
(37) Com que freqüência você busca essas informações? (Assinale apenas uma alternativa.) 

A) Diariamente          B) Semanalmente         C) Ocasionalmente           D) Nunca  
 

(38) Excetuando livros escolares obrigatórios, que tipo de livro você lê? (Assinale com “X” uma ou mais alternativas.) 
 
A)  Literatura de ficção (romances/contos/poesias/etc.)................................................................................. 
  
B)  Literatura de não ficção (ensaios/biografias/ciência/etc.).......................................................................... 
  
C)  Livro de auto-ajuda........................................................................................................... 
  
D)  Nenhum.............................................................................................................................  

(39) Quantos destes livros, aproximadamente, você lê por ano? 

A) Entre 1 e 3 .................................................................................................................. 

B) Entre 4 e 6 ................................................................................................................. 

C) Entre 7 e 10 ............................................................................................................... 

D) Mais que 10 ................................................................................................................ 

E) Nenhum ...................................................................................................................... 

(40) Você compra na Livraria da UEL? 

A) Nunca compro                        B) Raramente 
C) Regularmente                         D) Freqüentemente 

 
(41) Os preços são bons em relação a outras livrarias?   A) sim                     B) não 

 
(42) O atendimento dos funcionários é satisfatório?         A) sim                     B) não 

      .  
(43) Assinale com “X”, quais as atividades extraclasse que você participa? (Assinale uma ou mais alternativas.) 

 
A)  Artísticas/Culturais/Artesanato (coral/grupo de teatro/etc.).............................................. 
 
B)  Movimentos Religiosos...................................................................................................... 
 
C)  Política - Partidárias........................................................................................................ 
 
D) Movimento Estudantil........................................................................................................ 
 

(44)  Ainda em relação ás atividades extraclasse que você participa, assinale. 
 
A)  Sociedades Científicas..................................................................................................... 

 
B)  Movimentos Ecológicos.................................................................................................... 
 
C)  Movimentos Comunitários................................................................................................. 
 
D)  Nenhuma........................................................................................................................... 

(45) Assinale, com “X”, ATÉ TRÊS atividades mais comuns em seu tempo livre: 
 
A)  Assistir à televisão/ouvir música....................................................................................... 
  
B)  Ir ao teatro/ shows/ concertos........................................................................................... 
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C)  Ir ao cinema....................................................................................................................... 
 
D)  Assistir competições esportivas........................................................................................  
 

(46) Ainda em relação às suas atividades mais comuns em seu tempo livre, assinale até três.           
 
A)  Sair para dançar/ freqüentar barzinhos/ encontrar amigos............................................... 
 
B)  Jogos (baralho/bingo/vídeo game)......................................................................................   
   
C)  Computação (INTERNET/fuçar)............................................................................................ 
  
D)  Outra. Qual? ____________________________............................................................ 

  
(47) Você assiste aos eventos da Casa de Cultura?    

A) Nunca B) Raramente      C) Regularmente D) Freqüentemente 
 

(48) Se você assiste, quais? (Assinale com “X” uma ou  mais alternativas.) 
A)  Shows musicais................................................................................................................ 
  
B)  Apresentações da Orquestra............................................................................................ 
  
C)  Peças de teatro.................................................................................................................      
 
D)  Festival de Música............................................................................................................ 
 

(49) Ainda em relação aos eventos da Casa se Cultura, assinale com um X uma ou mais alternativas.  
 
A)  Festival de Teatro.............................................................................................................. 
  
B)  Semana de Artes Plásticas............................................................................................... 
 
C) Cinema/Vídeo................................................................................................................... 
 
D)  Teatro................................................................................................................................ 
  

(50) Você gostaria de fazer/participar de cursos da Casa de Cultura? (Assinale com “X” uma ou mais alternativas.)  
 
A)  Música.............................................................................................................................. 
 
B)  Artes Plásticas................................................................................................................. 
  
C)  Fotografia......................................................................................................................... 
  
D)  Cinema/Vídeo................................................................................................................... 

 
(51) Você costuma ouvir a Rádio Universidade? 

A) Não                                       B) Raramente 
C. Regularmente                       D. Freqüentemente 

 
(52) Você retira vídeos no LABTED–Laboratório de Tecnologia Educacional (antigo NTE)? 

A) sim                       B) não 
 

(53) O que você acha do acervo de fitas LABTED? 
 

A)  É atualizado               B)  Não é atualizado 
 

(54) Quanto à quantidade de fitas: 
A)  Possui número suficiente de fitas         B) Não possui número suficiente de fitas 
  

(55) Você utiliza a(s) biblioteca(s) da Universidade ? (Assinale com “X” uma ou mais alternativas.) 

A) Não 
B) Raramente 
C) Freqüentemente, para estudos relacionados ao curso 
D) Freqüentemente, para atividades de lazer e cultura 
E) Freqüentemente, para atividades C e D  
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(56) Os funcionários atendem bem? 

                  A.) sim                                         B) não 
  

(57) Há facilidade para emprestar livros? 
                  A) sim                                         B) não 
 

(58) O tempo de empréstimo é satisfatório? 
                   A) sim                                         B) não 

 
(59) Você tem facilidade para encontrar os textos que procura? 

A) Nunca encontro o que procuro 
B) Regularmente encontro o que procuro 
C) Sempre encontro o que procuro   
 

(60) Com relação ao domínio de microcomputador, você: 
A)  Tenho experiência  B)  Tenho alguma noção         C)  Não domino 

 
 

FIM DO 1º QUESTIONÁRIO 
_________________________________________________________  

OBRIGADO(A) PELA PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO 
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QUESTIONÁRIO 2  DO ALUNO 
 

 

 
(01) Você tem acesso ao micro computador: (assinale uma ou mais alternativas) 

                A) Em casa..................................................................................................................... 
 
                B) Na Universidade......................................................................................................... 
 
                C) No trabalho................................................................................................................. 
 
                D) Não tenho acesso...................................................................................................... 

 
(02) O seu domínio de inglês é: 

       A) Bom                  B) Regular               C) Fraco               D) Nenhum 
 

(03) O seu domínio de Espanhol é: 
       A) Bom                  B) Regular               C) Fraco               D) Nenhum 

 
(04) Você tem domínio de outra língua estrangeira: 

             A) Sim                  B) Não            Qual: .............................................................. 
 

(05) Tem interesse em aprender outro idioma?  A) Sim  B) Não  
Se sim, qual? ______________________________________   
 

 
 

(06) Qual o membro de sua família que mais contribui na renda familiar? (assinale apenas uma alternativa) 
A) Eu mesmo(a) B) Cônjuge           C) Pai                         D) Mãe 
E) Mais de uma ou outra pessoa. Qual(is)?____________________  

 
(07) Tendo por base que o salário mínimo corresponde a R$ 300,00, qual  a renda mensal de sua família?   (soma de todas as 

pessoas que contribuem com a renda familiar, inclusive você) 
              A) menos de 1 salário mínimo       B) de 1 a 2 s/m 

C) de 2 a 3 s/m                              D) de 3 a 5 s/m                   E) mais de 5 
 

(08) Qual a atual situação de moradia de sua família? 
A) Casa própria  B) Casa alugada      C) Casa financiada        D) Casa cedida  
E) Outra. Qual? __________________________________   

(09) Quantos veículos (carros e motos) possuem sua família (incluindo você)? 

   A) Nenhum                 B) 01 veículo                    C) 02 veículos   
              D) 03 veículos             E) 04 ou mais veículos 

 (10) Sua família possui TV a cabo? 
 A) Sim            B) Não 

(11) Quantos cômodos têm a casa em que sua família mora? 
 A) 02 cômodos      B) 03 cômodos 
 C) 04 cômodos      D) 05 cômodos       E) mais de 05 cômodos 

(12) Quantos Micro - Computadores têm na casa de sua família ? 

 A) 01 Micro             B) 02 Micros      C) 03 Micros    D) Nenhum Micro 
 

(13) Sua família têm empregada doméstica? 
A) Sim          B) Não 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES DA FAMÍLIA 

INFORMAÇÕES CULTURAIS - Continuação 
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(14) Você tem Plano de Saúde?  A) Sim   B) Não  

(15) No caso de precisar de atendimento médico, você procura preferencialmente: (Assinale apenas uma alternativa.) 
A) rede pública    B) serviços particulares 
C) convênios tipo seguro-saúde  D) atendimento no SEBEC (Antigo NUBEC) 
 

(16) Sua última consulta médica de rotina (sem doença) ocorreu: (Assinale apenas uma alternativa.) 
A) no último ano                                B) entre 1 e 5 anos 
C) há mais de 5 anos                        D) não lembro / nunca fui 

 
(17) Você é portador de alguma doença crônica ?      A) sim                         B) não 

Se sim, qual?_________________________________ 

(18) De qual necessidade (deficiência) especial você é portador? 
A)Visual            B) Auditiva      C) Motora          D)Fala               E) Nenhuma 

  
(19) É atendido pelo PROENE (Programa de Acompanhamento a Estudantes com Necessidades Educacionais 

Especiais)?                  
A) Sim                            B) Não 

 
(20) Assinale a afirmação mais correta para você. (assinale apenas uma alternativa) 

A) Eu só vou ao dentista se estiver com dor ou outro problema 
 B) Independente de problemas, consulto o dentista a cada seis meses 

C) Independente de problemas, consulto o dentista a cada ano 
D) Eu vou ao dentista esporadicamente 
E) Não lembro/Nunca fui 

 
(21) Você utiliza os serviços de saúde da UEL ( assinale uma ou mais alternativas)?        

A) Hospital Universitário –HU  
  
B) Hospital de Clínicas – HC 
 
C)  Centro Odontológico – COUNP  
 
D)   Serviço de Bem Estar da Comunidade - SEBEC(Antigo NUBEC) 
 
E)   Nenhum        

 
(22) Como você avalia os serviços prestados pelo Hospital Universitário – HU ? 

A) Bom            B) Regular           C)Ruim 
 

(23) Como você avalia os serviços prestados pelo Hospital de Clínicas - HC? 
A) Bom              B) Regular         C) Ruim 
 

(24) Como você avalia os serviços prestados pelo Centro Odontológico - COUNP? 
A) Bom     B) Regular         C) Ruim 
 

(25) Como você avalia os serviços prestados pelo Serviço de Bem Estar da Comunidade - SEBEC? 
A) Bom               B) Regular        C) Ruim 

  
(26) Nos últimos 30 dias alguém se aproximou de você para vender algum tipo de drogas?    

 A) sim      B) não 
 

(27) Nos últimos 30 dias você usou drogas?  
          A) Sim                B) Não       

 
(28) Assinale, com “X”, a(s) substância(s) que você fez uso nos últimos seis meses. (Assinale uma ou mais alternativas.) 

 
A) Cigarros ........................................................................................................................ 

B) Álcool ........................................................................................................................... 

C) Maconha ou haxixe .................................................................................................... 

INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE 



 - 9 - 

D) Cocaína........................................................................................................................ 

E) Crack............................................................................................................................ 

(29) Dando continuidade à pergunta anterior, assinale uma ou mais alternativas de substâncias que você fez uso 
nos últimos seis meses. 

 
A) Heroína ........................................................................................................................ 

B) Alucinógenos (LSD,êxtase, cogumelos, mescalina) ..................................................... 

C) Inalantes (cola, éter, lança-perfume, esmalte) ............................................................. 

D) Esteróides ............................................. ......................................................................... 

E) Xaropes ‘a base de codeína (Setux, Belacodid) ...........................................................  

(30) Ainda em relação à questão anterior assinale qual (is) as substâncias que você fez uso nos últimos 6 meses. 
(assinale uma ou mais alternativas) 

 
A) Ansiolíticos (Diasepam, Diempax, Lórium, Somálium, Lexotan, Psicosedin) .............. 

B) Anfetamínicos (Hipofagin, Moderex, Inibex, Desobesi, Dasten, Dualid, Moderine) ..... 

C) Sedativos (Fiorinal, Gardenal, Nembutal, Comital, Pentotal) ....................................... 

D) Analgésicos opiáceos (Dolantina, Demerol, Algafan, Tylex, Morfina) ........................... 

E) Anticolinérgicos (Artane, Akineton, chá de lírio) ............................................................. 

(31) Qual a frequencia de uso ou não do Cigarro que você fez uso nos últimos seis meses, assinale a alternativa 
correspondente, de acordo com a escala abaixo: 
 
A) Experimentei uma ou mais vezes e parei.......................................................................................... 

B) Uso uma vez por mês ............................................................................................................................ 

C) Uso uma vez por semana .............................................. ...................................................................... 

D) Uso todos os dias ............................................................. ..................................................................... 

E) Uso mais de uma vez por dia........................... ..................................................................................... 

(32) Qual a freqüência de uso ou não do Álcool que você fez uso nos últimos seis meses, assinale a alternativa 
correspondente, de acordo com a escala abaixo: 
 
A) Experimentei uma ou mais vezes e parei.......................................................................................... 

B) Uso uma vez por mês ............................................................................................................................ 

C) Uso uma vez por semana .............................................. ...................................................................... 

D) Uso todos os dias ............................................................. ..................................................................... 

E) Uso mais de uma vez por dia........................... ..................................................................................... 

(33) Qual a freqüência de uso ou não da Maconha ou haxixe que você fez uso nos últimos seis meses, assinale a 
alternativa correspondente, de acordo com a escala abaixo: 
 
A) Experimentei uma ou mais vezes e parei.......................................................................................... 

B) Uso uma vez por mês ............................................................................................................................ 

C) Uso uma vez por semana .............................................. ...................................................................... 

D) Uso todos os dias ............................................................. ..................................................................... 
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E) Uso mais de uma vez por dia........................... ..................................................................................... 

(34) Qual a freqüência de uso ou não da Cocaína que você fez uso nos últimos seis meses, assinale a alternativa 
correspondente, de acordo com a escala abaixo: 
 
A) Experimentei uma ou mais vezes e parei.......................................................................................... 

B) Uso uma vez por mês ............................................................................................................................ 

C) Uso uma vez por semana .............................................. ...................................................................... 

D) Uso todos os dias ............................................................. ..................................................................... 

E) Uso mais de uma vez por dia........................... ..................................................................................... 

(35) Qual a freqüência de uso ou não do Crack que você fez uso nos últimos seis meses, assinale a alternativa 
correspondente, de acordo com a escala abaixo: 
 
A) Experimentei uma ou mais vezes e parei.......................................................................................... 

B) Uso uma vez por mês ............................................................................................................................ 

C) Uso uma vez por semana .............................................. ...................................................................... 

D) Uso todos os dias ............................................................. ..................................................................... 

E) Uso mais de uma vez por dia........................... ..................................................................................... 

(36) Qual a freqüência de uso ou não da Heroína que você fez uso nos últimos seis meses, assinale a alternativa 
correspondente, de acordo com a escala abaixo: 
 
A) Experimentei uma ou mais vezes e parei.......................................................................................... 

B) Uso uma vez por mês ............................................................................................................................ 

C) Uso uma vez por semana .............................................. ...................................................................... 

D) Uso todos os dias ............................................................. ..................................................................... 

E) Uso mais de uma vez por dia........................... ..................................................................................... 

(37) Qual a freqüência de uso ou não dos Alucinógenos (LSD, êxtase, cogumelos, mescalina) que você fez uso nos 
últimos seis meses, assinale a alternativa correspondente, de acordo com a escala abaixo: 
 
A) Experimentei uma ou mais vezes e parei.......................................................................................... 

B) Uso uma vez por mês ............................................................................................................................ 

C) Uso uma vez por semana .............................................. ...................................................................... 

D) Uso todos os dias ............................................................. ..................................................................... 

E) Uso mais de uma vez por dia........................... ..................................................................................... 

(38) Qual a frequencia de uso ou não dos Inalantes (cola, éter, lança-perfume, esmalte), assinale a alternativa 
correspondente, de acordo com a escala abaixo: 
 
A) Experimentei uma ou mais vezes e parei.......................................................................................... 

B) Uso uma vez por mês ............................................................................................................................ 

C) Uso uma vez por semana .............................................. ...................................................................... 

D) Uso todos os dias ............................................................. ..................................................................... 

E) Uso mais de uma vez por dia........................... ..................................................................................... 
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(39) Qual a frequencia de uso ou não de Esteróides que você fez uso nos últimos seis meses, assinale a alternativa 
correspondente, de acordo com a escala abaixo: 
 
A) Experimentei uma ou mais vezes e parei.......................................................................................... 

B) Uso uma vez por mês ............................................................................................................................ 

C) Uso uma vez por semana .............................................. ...................................................................... 

D) Uso todos os dias ............................................................. ..................................................................... 

E) Uso mais de uma vez por dia........................... ..................................................................................... 
 
(40) Qual a frequencia de uso ou não de Xaropes a base de codeína (Setux, Belacodid)  que você fez uso nos 

últimos seis meses, assinale a alternativa correspondente, de acordo com a escala abaixo: 
 
A) Experimentei uma ou mais vezes e parei.......................................................................................... 

B) Uso uma vez por mês ............................................................................................................................ 

C) Uso uma vez por semana .............................................. ...................................................................... 

D) Uso todos os dias ............................................................. ..................................................................... 

E) Uso mais de uma vez por dia........................... ..................................................................................... 

(41) Qual a frequencia de uso ou não das seguintes medicações: Ansiolíticos (Diasepam, Diempax, Lórium, 
Somálium, Lexotan, Psicosedin), Anfetamínicos (Hipofagin, Moderex, Inibex, Desobesi, Dasten, Dualid, 
Moderine), Sedativos (Fiorinal, Gardenal, Nembutal, Comital, Pentotal), Analgésicos opiáceos (Dolantina, 
Demerol, Algafan, Tylex, Morfina), Anticolinérgicos (Artane, Akineton, chá de lírio)  que você fez uso nos últimos 
seis meses, assinale a alternativa correspondente, de acordo com a escala abaixo: 
 
A) Experimentei uma ou mais vezes e parei.......................................................................................... 

B) Uso uma vez por mês ............................................................................................................................ 

C) Uso uma vez por semana .............................................. ...................................................................... 

D) Uso todos os dias ............................................................. ..................................................................... 

E) Uso mais de uma vez por dia........................... ..................................................................................... 

(42) Você já fez tratamento para dependência química? A) Sim  B) Não 
 

(43) Você faz uso de preservativos nas relações sexuais?       A) Sim B) Não 
 

(44) Se a resposta acima foi afirmativa, qual é a freqüência? 
 A) Raramente  B) Às vezes 
 C) Freqüentemente D) Todas as vezes que tenho relação sexual   
 

 
(45) Você faz uso de outro método anticoncepcional? (Assinale com “X” uma ou mais alternativas.)  

A) Não faço uso de outro método......................................................................................... 

B) Pílula................................................................................................................................ 

C) DIU.................................................................................................................................. 

D) Método natural................................................................................................................ 

E) Outro. Qual? _______________________..................................................................... 
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(46) Quem a(o) orientou? (Assinale com “X” uma ou mais alternativas.) 

 A) Televisão ou revista......................................................................................................... 
  

B) Amigo(a).......................................................................................................................... 
 
C) Familiares........................................................................................................................ 
 
D) Médico............................................................................................................................. 
 
E) Outro profissional da saúde. Qual? __________________________............................ 

 
 

 

(47) Faz Caminhada como tipo de atividade física/esportiva desenvolve e com que freqüência pratica?  
 
A) Diariamente  
B) Várias vezes por semana  
C) Uma vez por semana  
D) Ocasionalmente  
E) Nunca pratico  
 

(48) Faz Ciclismo/patinação como tipo de atividade física/esportiva desenvolve e com que freqüência pratica?  
 
A) Diariamente  
B) Várias vezes por semana  
C) Uma vez por semana  
D) Ocasionalmente  
E) Nunca pratico  

 
(49) Faz Corrida / Natação como tipo de atividade física/esportiva desenvolve e com que freqüência pratica?  

 
A) Diariamente  
B) Várias vezes por semana  
C) Uma vez por semana  
D) Ocasionalmente  
E) Nunca pratico  

 
(50) Faz Ginástica/musculação/lutas como tipo de atividade física/esportiva desenvolve e com que freqüência 

pratica?  
 
A) Diariamente  
B) Várias vezes por semana  
C) Uma vez por semana  
D) Ocasionalmente  
E) Nunca pratico  

 
 
 
(51) Faz Esporte Individual com estrutura de partida (tênis/etc.) como tipo de atividade física/esportiva desenvolve e 

com que freqüência pratica?  
 
A) Diariamente  
B) Várias vezes por semana  
C) Uma vez por semana  
D) Ocasionalmente  
E) Nunca pratico 

 
(52) Faz Esporte coletivo (futebol/basquetebol/vôlei/etc.) como tipo de atividade física/esportiva desenvolve e com 

que freqüência pratica?  
 
A) Diariamente  
B) Várias vezes por semana  
C) Uma vez por semana  
D) Ocasionalmente  

ATIVIDADE FÍSICA/ESPORTIVA 
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E) Nunca pratico  
 

(53) Você participa das atividades de esportes do CEF (Centro de Educação Física)?      
A) sim           B) não 

 
(54) O que você acha das taxas cobradas para participação nas atividades do CEF? 

A) baixas                     B) adequadas                     C) altas 
 

(55) Caso você não pratique nenhuma atividade, a razão principal é: (Assinale apenas uma alternativa.) 
 
A) falta de interesse ....................................................................................................................... 

B) falta de tempo ........................................................................................................................... 

C) falta de condições físicas ou de saúde adequadas ................................................................... 

D) falta de condições financeiras .................................................................................................... 

 
 
 

(56) Você utiliza ou já utilizou o EAAJ (Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos)? 
A) sim   B) não 

 
(57) O que achou dos serviços prestados pelo EAAJ? 

A) bom   B) regular  C) ruim 
 

(58) Como você avalia os serviços prestados pela PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação (Antiga CAE), nos 
seguintes aspectos? (assinale uma ou mais alternativas) 

 
A) Os funcionários atendem satisfatoriamente .................................................................. 

B) Os funcionários NÃO atendem satisfatoriamente ......................................................... 

C) Há agilidade na tramitação dos processo ..................................................................... 

D) NÃO Há agilidade na tramitação dos processo ............................................................ 

(59) O que você acha das taxas cobradas na PROGRAD (Antiga CAE)? 
A) baixas           B) adequadas                    C) altas     
     

(60) Qual outro serviço você acha que a UEL deveria prestar ao aluno?______________________ 

_________________________________________________________  

FIM DO 2º QUESTIONÁRIO 
OBRIGADO(A) PELA SUA PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO 

OUTROS SERVIÇOS 


