
 

 

TESTE COMPLETO DE ENEAGRAMA 

 

 

Condições e regras de preenchimento: 

 

 Tempo para preenchimento: 1 hora 

 

 Ir respondendo às 180 afirmações para eleger o meu “número-base” no Eneagrama 

 

 Atribuir a nota o mais rapidamente possível (da forma mais espontânea e intuitiva) 

 

 Não passar ao número seguinte sem ter respondido ao anterior 

 

 Não alterar a nota já dada 

 

 Honestidade com as respostas: responder ao meu comportamento atual de facto (não àquilo que eu gostava 

que fosse ou que os outros gostavam que fosse). A base de qualquer processo de crescimento é reconhecer 

e assumir.  

 

 Atribuir uma nota a cada uma das 20 afirmações correspondentes aos 9 tipos, com a seguinte escala de 

valores:  

 

o 0 = não me identifico de todo com a afirmação 

o 1 = sinto-me pouco identificado/a 

o 2 = sinto-me bastante identificado/a 

o 4 = sinto-me completamente identificado/a 

 

 A cada 20 afirmações fazer a soma e registar na seguinte tabela: 

 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total          

 

 

  



UM 

1 
Esforço-me muito para corrigir as minhas faltas. Sinto que devo melhorar o que puder quando vejo que algo anda 
mal, para que o mundo seja melhor. 

 

2 
Frequentemente sinto-me incomodado por as coisas não serem como deveriam ser. Posso ser obsessivo e bastante 
exigente sobre certas coisas, mas estas devem ser feitas de forma correta. 

 

3 
Odeio desperdiçar tempo. Não creio que seja um entusiasta pelo trabalho, mas há tantas coisas que precisam da 
minha atenção que é difícil encontrar tempo para me relaxar. 

 

4 
Muitas vezes censuro-me a mim mesmo por não fazer melhor as coisas. Estou certo que possuo bons critérios e 
que não sou imprudente. 

 

5 Frequentemente, a menor falta pode arruinar-me todo o conjunto.  

6 
Tenho problemas para me relaxar e ser brincalhão; além disso, quando me esforço para conseguir os meus ideais, 
isso torna-se esgotante para mim. 

 

7 Frequentemente ressoam na minha cabeça palavras críticas sobre mim mesmo e sobre os outros.  

8 
Tendo a preocupar-me mais do eu os outros; muitas vezes sinto que, se eu não faço algo, ninguém mais o fará, e 
certamente sou eu quem tem razão. 

 

9 
Por vezes sinto em mim mesmo uma tendência puritana; sou levado a fazer aquilo que acho melhor, seja ou não 
conveniente para mim ou para os meus interesses. 

 

10 
Sinto-me quase obrigado a ser honesto, especialmente ao não permitir que os meus sentimentos pessoais desviem 
a minha objetividade. 

 

11 
Para mim é importante ser correto. A minha integridade é muito importante para mim; seria impensável ir deitar-
me sentindo que fui injusto com alguém. 

 

12 Frequentemente tenho um sentimento de urgência de que o tempo corre e que, contudo, fica muito por fazer.  

13 
Geralmente sinto a necessidade de ser responsável e organizado. Assim, as coisas estarão sob controlo e as tarefas 
serão levadas até ao fim. 

 

14 Poderia facilmente ser, ou sou, uma pessoa escrupulosa.  

15 
Vejo a minha vida como uma cruzada contra o mal: aquilo que está certo, está certo; o que não está certo, não está 
certo. E não vejo nenhuma razão para fazer exceções.  

 

16 De facto, incomoda-me quando algo não é limpo (claro, transparente, peto no branco)  

17 
Sinto necessidade de me esforçar para ser melhor em tudo o que faça. Muitas poucas pessoas fazem as coisas tão 
bem ou tão cuidadosamente como eu; a maioria é demasiado pouco exigente e foge facilmente das dificuldades. 

 

18 
Sinto que tenho de ser perfeito para que os outros me amem ou aprovem. Posso parecer um puco insensível ou 
estereotipado, mas isso é porque ninguém me conhece verdadeiramente. 

 

19 Frequentemente sinto-me frustrado porque nem eu nem os outros somos como deveríamos ser.  

20 
Tendo a ver tudo em termos de certo ou errado, de bom ou mau. Quando as pessoas estão enganadas, sinto a 
obrigação de lhes mostrar o caminho 

 

Total:   

 



DOIS 

1 
Muitas pessoas dependem da minha ajuda e generosidade. Embora não me considere uma pessoa possessiva em 
relação aos outros, para mim é difícil deixar que se afaste quem eu considero importante. 

 

2 Mais do que tudo, orgulho-me de mim mesmo frente aos outros.  

3 
Muitas pessoas sentem-se unidas a mim. Todos dirão que sou altruísta e que me preocupo realmente com o bem-
estar das outras pessoas. 

 

4 
Frequentemente felicito os outros. Sublinho isso. Sinto-me feliz quando lhes acontecem coisas boas e gasto tempo 
para ajudar os outros o melhor que posso. 

 

5 Agrada-me ajudar as pessoas quando as vejo com problemas ou quando estão em situações embaraçosas.  

6 
Sinto-me quase obrigado a ajudar os outros, quer goste quer não. Posso sacrificar-me sem chamar a atenção para 
mim ou para qualquer coisa que faça pelos outros. 

 

7 
Muitas vezes as pessoas recorrem a mim para ajuda e conselho, facto que me agrada. Gosto que as pessoas 
precisem de mim. 

 

8 Muitas vezes sinto-me sobrecarregado pela dependência dos outros em relação a mim.  

9 
Não sinto que tenha muitas necessidades. Talvez seja demasiado bom e, por mim, deveria pensar mais em mim em 
vez de me preocupar tanto com os outros. 

 

10 
Por vezes sinto que os outros não apreciam verdadeiramente o que faço por eles. Um destes dias, a minha família e 
os meus amigos terão de tratar de mim da mesma forma que tratei deles. 

 

11 Gosto de me sentir unido a toda a gente.  

12 
Por vezes, sinto-me vítima dos outros: penso que fui simplesmente utilizado por eles. As pessoas já estão à espera 
que eu faça e não se preocupam nada com as minhas necessidades. 

 

13 Amar e ser amado são as coisas mais importantes na vida. O amor é o maior valor. Que seria a vida sem amor?...  

14 
As coisas emocionais são importantes para mim. É bom estar perto das pessoas e não me sinto nada envergonhado 
ao exprimir os meus sentimentos, sobretudo quando abraço os meus amigos. 

 

15 Sinto que mereço ter o primeiro lugar na vida de algumas pessoas depois de tudo o que fiz por elas.  

16 
Creio que sou uma pessoa de tipo nutritivo: se ajudo alguma pessoa e se o dou a entender, é apenas para lhe 
mostrar o muito que me preocupo com ela. 

 

17 Quando tenho tempo livre, gasto-o frequentemente a ajudar os outros.  

18 
Comunico com os meus amigos mais frequentemente do que eles o fazem comigo. Penso bastante neles e posso 
mesmo dizer que várias pessoas são meus amigos íntimos. 

 

19 
Gosto de me preocupar com os outros. Na verdade, não creio que os manipule, mas se ocasionalmente o fizesse, 
seria para o bem deles. 

 

20 
Algumas pessoas podem pensar que sou um santo, mas eu conheço as minhas imperfeições e não me vejo dessa 
forma. 

 

Total:   

 



TRÊS 

1 
Gosto de me manter no topo. De alguma forma, distingo-me sempre da multidão, e os outros encaram-me como 
uma pessoa que sobressai, um verdadeiro vencedor. 

 

2 Gosto de trabalhar em grupo, e sou um bom membro numa equipa.  

3 A precisão e o profissionalismo identificam-me.  

4 
Para mim é natural ser capaz de cumprir e organizar tudo. Sou eficiente, sei como conseguir que se façam as coisas 
e não permito que os objetivos dos outros se interponham no meu caminho, especialmente na minha carreira.  

 

5 
A palavra sucesso tem muito significado para mim. Sei que sou competitivo. Aqueles que não são como eu podem 
perder só pelo facto de não enfrentarem as dificuldades. 

 

6 
Gosto de ter metas claras e de saber em que ponto estou no caminho para as atingir. Quando é necessário, mudo 
as minhas táticas e faço o que for preciso para conseguir o que quero. 

 

7 
Gosto de grelhas de avaliação, de tabelas de classificação e de outros indicadores para ir acompanhando o meu 
desempenho. 

 

8 
Os outros têm inveja do muito do que eu sou capaz de fazer. Geralmente as pessoas não o verbalizam, mas posso 
dizer que, muitas vezes, têm ciúmes de mim por uma ou outra razão. 

 

9 
Para mim é muito importante projetar uma imagem de sucesso. Não há nada de mal em querer transmitir uma boa 
imagem aos outros, mesmo que isso implique apresentar-me como desejaria ser em vez de como realmente sou. 

 

10 Para mim, tomar decisões não é problema.  

11 
Algumas vezes, para obter sucesso, tenho de comprometer as minhas próprias normas. Para avançar, por vezes 
tenho sido bastante astuto, por vezes sonso…; mas todos fazem isso…, portanto… não tem importância… 

 

12 
Quando me lembro do meu passado tendo a recordar o que fiz bem e correto, mais do que aquilo que fiz mal ou 
em que me enganei. 

 

13 Detesto ouvir dizer que o que estou a fazer não está bem.  

14 Geralmente prefiro estar ocupado em pôr a andar algo do que a mantê-lo em funcionamento.  

15 Conseguiria sair-me bem na publicidade de um projeto.   

16 Posso identificar-me tanto com o meu papel ou trabalho que até me esqueço de quem sou.  

17 
Creio que as aparências são importantes. Importa-me o que os outros possam pensar de mim e incomoda-me 
profundamente quando alguém tem uma má impressão ao meu respeito.  

 

18 Sinto que preciso de muitos sucessos para que as pessoas reparem em mim.  

19 
Tenho tendência para ser uma pessoa tipicamente vencedora. Existem os vencedores e os derrotados e eu, de 
facto, sou um vencedor. 

 

20 
As primeiras impressões prevalecem. É importante saber como projetar o tipo correto de imagem se se quer obter 
sucesso. 

 

Total:   

 



QUATRO 

1 A maioria das pessoas não aprecia a verdadeira beleza da vida.  

2 Tenho uma nostalgia instintiva do meu passado.  

3 
Procuro ser natural e informal. Estou perfeitamente convencido que devo ser sincero comigo mesmo e tento 
sempre agir da forma mais autêntica possível. 

 

4 
Sempre senti atração pelo simbólico. O poder da minha criatividade provém de tentar sempre exprimir os meus 
sentimentos mais profundos duma forma diferente, mais pessoal, mais artística. 

 

5 
Os outros não sentem tão profundamente como eu. Uma das minhas maiores qualidades é a de ter uma 
sensibilidade muito apurada; tiro o maior proveito das minhas experiências, mesmo quando elas são dolorosas.  

 

6 
Aos outros, muitas vezes falta a capacidade de compreender como me sinto. Todos parecem ser mais felizes do que 
eu. Tenho a impressão de estar emocionalmente magoado e de não conseguir viver com harmonia. 

 

7 Gosto de fazer as coisas como deve ser e com distinção.  

8 O meio ambiente que me rodeia é muito importante para mim.  

9 
Gosto muito de teatro e imagino que estou num palco. Quer queira, quer não, tenho uma grande imaginação e sou 
capaz de criar um mundo de fantasia que, para mim, é muito real. 

 

10 As boas maneiras e o bom gosto são importantes para mim.  

11 
Não gosto de pensar em mim como sendo banal e comum. As outras pessoas podem sentir que não sou 
suficientemente ambicioso, mas isso não é verdade. 

 

12 Posso viver preocupado com a dor, com uma perda, com a morte.  

13 
Questiono-me sobre todas as coisas, os meus motivos, a minha conduta, o que disse a alguém, se conseguirei ou 
não cumprir uma tarefa…ao ponto de muitas vezes não poder fazer mais do que questionar-me. 

 

14 
Parece-me que absorvo facilmente muitos dos sentimentos de um grupo. Devido a isso, frequentemente perco a 
noção de onde terminam os meus sentimentos e começam os dos outros. 

 

15 Para mim é mais doloroso acabar com uma relação do que para a maioria das pessoas.  

16 Assumo a imagem do palhaço trágico, sorrindo através das lágrimas.  

17 
Acusaram-me de ser solitário. Muitas vezes sinto-me mal quando estou com outras pessoas, mesmo com amigos 
meus; não sei bem porquê. Talvez seja mesmo um solitário… 

 

18 
As expressões artísticas e a arte são muito importantes para mim como meio de canalização das minhas emoções. 
Tenho uma sensibilidade poética, embora infelizmente inclua também um sentimento de melancolia e de 
vulnerabilidade emocional. 

 

19 
Sou acusado de ser muito dramático, mas as pessoas não compreendem realmente como me sinto. Não sou capaz 
de conjugar as minhas partes, de ser um todo; não sei por onde começar ou se faço algum progresso; tenho a 
impressão de que tudo pode ir por água abaixo num segundo. 

 

20 
Vejo-me a oscilar entre altos e baixos. Estou sempre ou muito em cima ou muito em baixo. Não me sinto 
verdadeiramente eu quando me encontro no meio. 

 

Total:   



CINCO 

1 Tenho tendência para esconder os meus sentimentos.  

2 Cuido do que me pertence e coleciono coisas de que penso poder vir a precisar algum dia.  

3 Não sei muito bem como iniciar conversas que não sejam transcendentes.  

4 
Gosto de fazer sínteses intelectuais e de relacionar ideias diferentes. Já tive pensamentos originais e ideias 
inovadoras mais do que a maioria das pessoas. 

 

5 Apagam-se-me as ideias quando estou perturbado ou quando alguém me pergunta como me sinto no momento.  

6 
Preciso de muito tempo e de espaço só para mim. Sempre consegui concentrar-me profundamente no meu 
trabalho ou naquilo a que presto atenção. 

 

7 Tendo a deixar que os outros tomem a iniciativa.  

8 Muitas vezes distancio-me e observo os outros mais do que me misturo com eles.  

9 
Tenho tendência para ter algo de solitário. É mais seguro e fácil viver sozinho. Não deixo que os outros se 
aproximem demasiado de mim ou que saibam o que faço ou penso. 

 

10 
Creio que sou mais calado do que o normal. Muitas vezes perguntam-me em que é que estou a pensar. As minhas 
ideias são tão confusas que por vezes me é difícil exprimi-las e fazê-los entender o que lhes quero dizer.  

 

11 Tenho dificuldade de fazer perguntas ou de procurar o que preciso fora de mim.  

12 
Se aparece um problema, prefiro enfrentá-lo sozinho e só depois discuti-lo com os outros. Sou capaz de prever a 
forma como se vão desenrolar os acontecimentos antes mesmo que eles aconteçam. 

 

13 
Sou capaz de fazer um profundo discernimento do mundo à minha volta, e apercebo-me sempre de coisas que os 
outros não veem ou ignoram. 

 

14 É-me muito difícil fazer valer os meus direitos.  

15 Procuro resolver os meus problemas pensando.  

16 
Gosto de ver as coisas em perspetiva, de olhar para trás e de abarcar o todo. Se deixo alguma coisa de forma, 
acuso-me a mim mesmo de ser tão ingénuo ou simplista. 

 

17 
Tenho a tendência para ser mesquinho com o tempo, com o dinheiro, comigo mesmo…De facto, irrito-me quando 
não consigo obter o justo rendimento do meu dinheiro. 

 

18 
As pessoas vêm ter comigo para obter respostas a perguntas técnicas ou académicas porque se apercebem que 
conheço os assuntos de que falo. 

 

19 
Quando estou contrariado comigo mesmo ou com os outros, frequentemente penso sobre mim ou sobre eles em 
termos de loucos, idiotas, estúpidos, etc. 

 

20 Tenho um tom de voz muito suave, e os outros frequentemente têm de me pedir que fale mais alto. Isso irrita-me.  

Total:   

 



SEIS 

1 
Basicamente, sou uma pessoa mediana. Tenho consciência de que sou igual aos outros e de que sou tão capaz 
como qualquer outro. 

 

2 Para mim, é muito importante a lealdade ao grupo.  

3 
É-me muito difícil ir contra o que a autoridade manda. Não me importa acatar ordens se a pessoa que as dá tem 
algum tipo de autoridade ou é alguém que eu respeito profundamente. 

 

4 
Antes de tomar uma decisão preciso de mais informação para me sentir seguro de que estou preparado. Tenho 
tendência para ser indeciso e ansioso quando devo tomar decisões sozinho. 

 

5 Levo muito tempo a decidir o que quero, pois preciso de explorar todas as hipóteses.  

6 Muitas vezes tenho dúvidas se serei capaz de fazer o que deve ser feito.  

7 Muitas vezes sinto-me cheio de dúvidas.  

8 
Gosto de me sentir bem seguro antes de atuar. Para mim, é importante sentir-me seguro no meu trabalho e nas 
minhas relações. 

 

9 
É difícil dizer o que se deve fazer se não há leis precisas. Sinto-me satisfeito quando os outros aprendem uma lição 
em consequência de se terem afastado dos limites ou quando não obedecem às normas como deveriam. 

 

10 Muitas vezes tendo a atuar comandado pelo sentido do dever e da responsabilidade.  

11 Agrada-me ter limites naquilo que estou a fazer.  

12 
Creio sentir mais as ameaças e os perigos do que as outras pessoas. Tenho tendência para ficar tenso e para reagir 
de forma exagerada quando estou triste ou sob pressão e as coisas não me estão a sair bem. 

 

13 Tendo a tomar partido e a colocar-me do mesmo lado dos outros.  

14 
Tendo a estar alerta e a ser sensível às contradições. Sei que, por vezes, transmito aos outros mensagens 
contraditórias, dizendo sim quando quero dizer não, ou mostrando-me de acordo com aquilo que alguém deseja 
sem que eu o deseje. 

 

15 
Frequentemente encontro-me a avaliar os outros em termos de se eles constituem uma ameaça para mim ou não. 
Nem sempre me sinto seguro acerca do que os outros pensam de mim; por vezes sinto-me apreciado, mas outras 
vezes não. 

 

16 Prefiro ter as coisas catalogadas mais do que indeterminadas.  

17 
Acho-me digno de confiança e trabalhador, e tenho trabalhado fortemente para construir uma vida segura para 
mim e para a minha família. 

 

18 
Sinto que estou a trabalhar constantemente contra os meus medos, ou mesmo desafiando-os. Posso sentir raiva 
contra mim por não ser tão agressivo e independente como gostaria de ser, especialmente se desiludo alguém que 
confia em mim. 

 

19 Pareço estar mais ocupado na minha própria defesa ou na defesa da minha posição do que os outros.  

20 Muitas vezes fantasio que tenho um papel ou uma posição de herói.  

Total:   



SETE 

1 Creio ser menos desconfiado em relação aos outros e às suas motivações do que parecem ser as outras pessoas  

2 
Na vida, há muito poucas coisas que eu não possa gozar. A vida é realmente maravilhosa e quando me detenho a 
pensar nisso, dou-me conta de que tenho muito para lhe agradecer. 

 

3 As coisas tendem sempre para melhor. De um sucesso nascem outros. Nunca temos suficientes coisas boas.  

4 Gostaria que os outros fossem mais otimistas acerca de tudo o que os rodeia.  

5 Gosto que os outros me vejam feliz.  

6 Geralmente reparo no lado bom das coisas, escapando-me o lado negativo da vida.  

7 Gosto de quase toda a gente que conheço.  

8 
Gosto de contar histórias; acho divertido conversar, falar do que se ouve, contar anedotas e arejar ideias, mesmo 
que por vezes seja extravagante ou exagere um pouco. 

 

9 Agrada-me pensar que tenho um espírito jovial, que sou uma pessoa brincalhona.  

10 Frequentemente me dizem que sou a alegria da festa.  

11 Gosto de pensar nas implicações cósmicas dos acontecimentos, na importância universal de tudo o que acontece.  

12 
Já passei por períodos em que me senti descontrolado, ou quase. Por vezes sinto pânico, mas concentro-me 
noutras coisas diferentes e a ansiedade desaparece. 

 

13 Penso que não é bom estar triste muito tempo.  

14 Sou uma das pessoas mais desinibidas e extrovertidas que conheço.   

15 
Gosto do sabor da vida. Nos momentos mais felizes sou alegre, espontâneo e cheio de vida. De facto sou uma das 
pessoas mais felizes que conheço. 

 

16 
Tenho tendência para ser muito entusiasta em relação ao futuro. As coisas fascinam-me e sou otimista em relação 
a tudo porque tudo me faz feliz. Entretenho-me fazendo muitas coisas diferentes. 

 

17 Gosto de animar os outros.  

18 Geralmente evito comprometer-me com assuntos pesados.  

19 Tendo a saltitar de uma coisa para outra em vez de me comprometer em profundidade.  

20 Recordo a minha infância como um tempo feliz.  

Total:   

 



OITO 

1 Sou um especialista em parar e lutar pelo que quero. Sou afirmativo e tenho muita confiança em mim mesmo.  

2 Apercebo-me rapidamente dos pontos fracos dos outros e, se me provocam, aproveito-me deles.  

3 Acho fácil exprimir o meu desagrado pelas coisas.  

4 
Não tenho medo de enfrentar os outros, e enfrento-os mesmo. Tenho muita genica. Sou valente e já muitas vezes 
aceitei desafios difíceis com sucesso. 

 

5 
Gosto do exercício do poder. Os outros consideram-me um líder já que sou forte, decidido e capaz de tomar 
decisões difíceis. 

 

6 Consigo aperceber-me onde está o poder num grupo. Imponho respeito e os outros respeitam-me e obedecem.  

7 
Sou uma pessoa agressiva, autoafirmativa. Os outros não se atrevem a desobedecer ao que lhes sugiro, pois sei 
como obter o que quero. 

 

8 Sei como deixar as coisas acabadas.  

9 Tenho dificuldade em aceitar e exprimir o meu lado terno, gentil, suave, feminino.  

10 Aborreço-me com facilidade e gosto de estar sempre em movimento.  

11 A justiça e a injustiça são aspetos fulcrais para mim.  

12 Protejo as pessoas que estão sob a minha autoridade e jurisdição.  

13 
Vejo-me a mim mesmo como uma pessoa que tem os pés bem assentes na terra. Não acredito no amor 
desinteressado nem no altruísmo; isto é para os sentimentais que não são capazes de fazer nada por si mesmos. 
Quando é necessário não hesito em empregar a força. 

 

14 Geralmente, não me agrada a introspeção nem a autoanálise exageradas.  

15 Vejo-me a mim mesmo como um anticonformista.  

16 Não gosto de me sentir apanhado em falso, nem que me corrijam.  

17 
Sou persuasivo, um vendedor por natureza, e quase sempre tenho tido oportunidade de ganhar dinheiro. Isto é 
importante, porque dinheiro é poder. 

 

18 Creio ser um trabalhador esforçado.  

19 
Custa-me deixar que as coisas (apenas) aconteçam. Consigo ver as oportunidades e a forma como quero que as 
coisas se realizem, e sei como congregar os outros para o conseguir. 

 

20 Creio que são as próprias pessoas a originar os próprios problemas.  

Total:   



NOVE 

1 A maioria das pessoas empenha-se demasiado nas coisas.  

2 
Há muitas coisas na vida que não merecem que nos preocupemos com elas. Muitas pessoas são demasiado críticas, 
preocupam-se demais. Eu não percebo porque é que se preocupam tanto… 

 

3 
Geralmente sou uma pessoa tranquila e pacífica. Os outros, por vezes, irritam-se comigo; mas eu não percebo 
porquê, pois sou uma boa pessoa e não faço nada para ferir ninguém. 

 

4 
Sou uma pessoa extremamente bonacheirona. Gosto de criar um bom ambiente à minha volta, no qual os outros 
possam prosperar e cada um seja feliz e carinhoso com os outros. 

 

5 Não sou capaz de me lembrar da última vez que tive dificuldade em dormir.  

6 Gosto do tempo do ócio.  

7 
Embora existam diferenças, acho que a maioria das pessoas é gentil. As pessoas são estruturalmente boas; confio 
nelas e pergunto-me se têm motivos ocultos. 

 

8 
De vez em quando, sentimentos de raiva ou de perturbação parecem bloquear-me inesperadamente, embora uma 
vez terminado o que tinha para dizer desapareçam por completo. 

 

9 
Não há nada tão urgente que não possa esperar até amanhã. Descobri que, se ignorar os problemas o tempo 
suficiente, estes acabam por se resolver. 

 

10 Tenho necessidade de ser estimulado exteriormente para começar a atuar.  

11 Detesto desperdiçar a minha energia seja no que for. Procuro sempre poupar energia ao lidar com as coisas.  

12 O meu lema é: “Não permito que me atrapalhem”.  

13 Posso ser um árbitro desapaixonado, pois uma solução é tão boa como qualquer outra.  

14 Detesto sentir-me desconfortável.  

15 
Geralmente, sigo a linha da menor resistência. Aceito a vida tal como ela se me apresenta, pois acho que tudo 
passa como deve passar, faça eu o que fizer. 

 

16 Sinto orgulho em ser uma pessoa estável, contente comigo mesmo e com a minha vida tal como ela é.  

17 
Tendo a minimizar os problemas para acalmar os outros. Desejo que tudo seja agradável e não me agrada que as 
pessoas discutam ou originem problemas ou desgostos. 

 

18 Não me vejo como uma pessoa muito importante.  

19 
Tenho dificuldade em ouvir com atenção. Podem pensar que sou distraído, mas há coisas às quais não dou 
importância e, portanto, não me preocupo com elas. 

 

20 
Tenho o meu lado místico e contemplativo (como o contato com a natureza) e muitas vezes sinto-me parte 
integrante do Universo. 

 

Total:   

 


