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RESUMO
O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de opinião realizada no 1º.
período do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da
Faculdade Católica de Anápolis. O tema abordado foi “Lei Seca”, que tem como
objetivo diminuir os acidentes de trânsito causados por motoristas que ingeriram bebida
alcoólica, proibindo o consumo de praticamente qualquer quantidade de bebida
alcoólica por condutores de automóveis. Os motoristas flagrados excedendo o limite de
álcool no sangue pagarão uma multa, além de perder a carteira de motorista por um ano
e tendo o automóvel apreendido. A coleta de dados foi feita por meio de questionário
composto de doze questões, abertas e fechadas, aplicado a 42 acadêmicos. O
tratamento de dados foi quantitativo, a partir da tabulação das respostas obtidas. Os
resultados indicam que 88% dos entrevistados acham insuficiente a quantidade de
fiscalização realizada nas ruas e apenas 12% acham suficiente as fiscalizações. A
maioria dos entrevistados, totalizando 71%, concordam com a eficácia da Lei Seca,
porém 29% discordam. Quando questionados sobre o teste do bafômetro, 90% dos
acadêmicos acham que deve ser obrigatório e 10% discordam. As respostas obtidas
demonstram que 88% dos entrevistados concordam que o número de acidentes de
trânsito pode diminuir com a execução da Lei Seca. Conclui-se que as inovações
trazidas pela Lei Federal nº. 11.705 de 19 de junho de 2008, “Lei Seca”, buscam impor
penalidades severas ao motorista que dirigir alcoolizado, a fim de diminuir os graves
acidentes de trânsito.
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