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Comentários Gerais: 
 
1. A finalidade deste formulário é obter uma descrição sobre o 
que você gosta de fazer no trabalho e como gosta de fazê-lo. 
 
2. O formulário não é uma prova - Não há respostas certas ou 
erradas 
 
3. Ainda que não tenha sido cronometrado oficialmente, leva-
se de 15 a 20 minutos para preencher este formulário 
 
4. É permitido o uso de um dicionário caso tenha alguma 
dúvida sobre o significado de alguma palavra ou expressão 
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Como Preencher este Formulário:     
       
O formulário consiste de 21 grupos de palavras ou expressões. 
Utilizando os códigos abaixo (A, B, C e D segundo o exemplo), 
classifique cada palavra ou expressão como a melhor descrição de si 
mesmo. (Provavelmente a primeira resposta que vier à mente é a 
melhor) 
 

 
 

A SUA MELHOR DESCRIÇÃO 
B A SEGUNDA MELHOR DESCRIÇÃO 
C A TERCEIRA MELHOR DESCRIÇÃO 
D A PIOR DESCRIÇÃO  

 
 

Em cada grupo deverá haver somente uma designação A, uma B, uma 
C e uma D.  

 
 Por exemplo: 
 
 

Correto                                    Incorreto 
C B 
B D 
A B 

Competitivo  
Positivo  
Tranqüilo 
Cooperador D 

 Competitivo  
Positivo  
Tranqüilo 
Cooperador A 
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NOME: DATA: 
 

Classifique as seguintes palavras ou expressões conforme acha que é a opinião das outras pessoas 
relativamente ao seu desempenho no cargo atual. 
 

   resolvido 

muito entusiasmado 

cumpridor 

influenciável  

crível/acreditável 

calmo 

cauteloso 

inflexível  

tranqüilo 

segurança acima de tudo 

querer é poder 

amigável  

 

   generoso 

exerce pressão 

sociável 

moderado  

produtivo 

faz amigos facilmente 

digno de confiança 

dócil  

motiva a outros 

estável 

sabe agradecer 

ousado  

 

   conservador 

flexível 

espírito de luta 

feliz  

bondoso 

empreendedor 

encantador 

firme  

intrépido 

amistoso 

previsível 

dedicado  

 

   outros o apreciam 

metódico 

condescendente 

tenaz  

imutável 

confia nos outros 

lutador 

influente  

agradecido 

obstinado 

extrovertido 

não se apressa  

 

   ativo 

inteligível 

não emotivo 

perfeccionista  

bom conversador 

agradável 

considera os outros 

muito motivado  

sereno 

apreciador 

individualista 

muita personalidade  

 

   obedece ordens 

determinado 

divertido 

gosta de routine  

muito ambicioso 

afável 

bom humor 

segue às regras  

se mistura com a gente 

fácil de agradar 

gosta de ajudar 

assume o comando  

 

   leal 

sistemático 

líder 

simpático  

esmerado 

aventureiro 

vigoroso 

constante  

oportunista 

expressivo 

despreocupado 

bom seguidor  
 
Segue na próxima página. 
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NOME: 

 
Classifique as seguintes palavras ou expressões de acordo com o que você realmente é: 
 

   intrépido 

amistoso 

previsível 

dedicado  

outros o apreciam 

metódico 

condescendente 

tenaz  

imutável 

confia nos outros 

lutador 

influente  
 

   bondoso 

empreendedor 

encantador 

firme  

resolvido 

muito entusiasmado 

cumpridor 

influenciável  

crível/acreditável 

calmo 

cauteloso 

inflexível  
 

   sereno 

apreciador 

individualista 

muita personalidade  

esmerado 

aventureiro 

vigoroso 

constante  

oportunista 

expressivo 

despreocupado 

bom seguidor  

 

   bom conversador 

agradável 

considera os outros 

muito motivado  

leal 

sistemático 

líder 

simpático  

obedece ordens 

determinado 

divertido 

gosta de routine  
 

   muito ambicioso 

afável 

bom humor 

segue às regras  

se mistura com a gente 

fácil de agradar 

gosta de ajudar 

assume o comando  

conservador 

flexível 

espírito de luta 

feliz  
 

   agradecido 

obstinado 

extrovertido 

não se apressa  

ativo 

inteligível 

não emotivo 

perfeccionista  

motiva a outros 

estável 

sabe agradecer 

ousado  
 

   tranqüilo 

segurança acima de tudo 

querer é poder 

amigável  

generoso 

exerce pressão 

sociável 

moderado  

produtivo 

faz amigos facilmente 

digno de confiança 

dócil  
 
                                                                                                                                                        Obrigado. 
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