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Frase ou Palavra Significado 

afável se sente à vontade conversando com outras pessoas 

agradável afável, gosta de agradar 

agradecido demonstra gratidão 

amigável gosta de fazer novas amizades 

amistoso é amigável com outras pessoas 

apreciador demonstra admiração, aprovação ou gratidão 

assume o comando gosta de dirigir e comandar 

ativo diligente, trabalhador 

aventureiro audacioso, gosta de correr riscos 

bom conversador capaz de conversar fluidamente e com facilidade 

bom humor demonstra bom gênio, alegre 

bom seguidor cumpre com o que lhe é pedido 

bondoso compreensivo e gosta de ouvir 

calmo não se agita 

cauteloso cuidadoso para detectar e evitar o perigo 

condescendente aceita os requerimentos e necessidades de outros 

confia nos outros acredita nas outras pessoas 

conservador conserva os pontos de vista ou instituições existentes 

considera os outros não coloca pressão nem exigências desnecessárias 

constante demonstra resolução e fidelidade 

crível/acreditável inspira confiança e credibilidade 

cumpridor cumpre com seus compromissos e obrigações 

dedicado totalmente consagrado a uma causa, fim ou pessoa 

despreocupado informal e sem inibições 

determinado se esforça para alcançar seus objetivos 

digno de confiança uma pessoa da qual se pode depender 

divertido gosta de entreter e fazer rir 

dócil deixa as coisas fluir facilmente 

empreendedor independente e gosta de experimentar novas idéias 

encantador um orador fascinante 

esmerado se preocupa com os detalhes 

espírito de luta cheio de energia e coragem 

estável firmemente estabelecido 

exerce pressão impõe um senso de urgência a si e aos outros 

expressivo se expressa bem, de forma eloqüente, bom orador 

extrovertido seu interesse está voltado principalmente ao mundo exterior 

fácil de agradar não é muito exigente 

faz amigos facilmente encontra pontos em comum com uma variedade de pessoas 

feliz contente e alegre 

firme firme em suas convicções e demonstra determinação 

flexível capaz de mudar 

generoso ajuda e contribui a outras pessoas ou causas 

DEFINIÇOES 

 Análise de Palavras McQuaigmr 
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Frase ou Palavra Significado 

gosta de ajudar disposto a prestar ajuda 

gosta de rotina gosta que as coisas não mudem 

imutável firme, fixo, constante 

individualista trabalha pensando em si mesmo 

inflexível persistente, implacável 

influenciável fácil de convencer 

influente exerce força moral sobre as pessoas para que tomem ações 

inteligível fala e se expressa com clareza 

intrépido não sente medo 

leal fiel 

líder gosta de dirigir outras pessoas e situações 

lutador disposto a lutar para vencer 

metódico segue um procedimento ou hábito sistemático 

moderado não é extremista 

motiva a outros incentiva a outros 

muita personalidade uma pessoa com características sociais extraordinárias 

muito ambicioso deseja posição, dinheiro, fama ou poder 

muito entusiasmado cheio de vontade, fervor e entusiasmo 

muito motivado tem grande pressão ou força interior para fazer as coisas 

não é emotivo não demonstra seus sentimentos 

não se apressa não age com rapidez 

obedece ordens faz o que lhe dizem para fazer, obediente 

obstinado se recusa em ceder 

oportunista alguém que aproveita um evento ou oportunidade favorável 

ousado corre riscos, especialmente sob estresse 

outros o apreciam tem qualidades que outras pessoas admiram 

perfeccionista não aceita nada que não seja perfeito 

previsível sua forma de agir pode ser prevista com facilidade 

produtivo pode melhorar ou mudar as coisas 

querer é poder deseja sempre a vitória 

resolvido tem vontade forte 

sabe agradecer afável e agradecido 

se mistura com a gente se enturma bem com os outros 

segue às regras aceita autoridade facilmente 

segurança acima de tudo protege contra falhas, rupturas ou acidentes 

sereno mantem a calma 

simpático inspira simpatia, atraente ou agradável aos outros 

sistemático ordenado em seus procedimentos ou planos 

sociável se enturma bem com os outros 

tenaz perseverante em suas tarefas ou idéias 

tranqüilo calmo, em paz consigo mesmo 

vigoroso energético, vivaz, alegre 
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