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Por favor nos conte um pouco sobre você… 

Qual a sua idade? _____ 

Marque um:  ⬜  Masculino.   ⬜ Feminino. 

 

Diga quais idiomas são falados em casa.  _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Este é seu primeiro curso para aprender a fazer filmes?   ⬜ Sim   ⬜ Não 

 

Prazer em conhecê-lo! A próxima parte deste questionário é feita de afirmações. Por favor 
marque UMA resposta que seja a mais PRÓXIMA do que você pensa. Não existem 
respostas CERTAS ou ERRADAS, apenas nos diga o que você PENSA. 

 

 

 
Concordo 
plenamente Concordo Não tenho 

certeza Discordo 

Discord
o 
Plenam
ente 

Tento obter muitas informações antes de tomar 

uma decisão.      

Não adianta realmente tentar conseguir algo que 

quero porque provavelmente não vou conseguir..      

Procuro fazer coisas que me façam feliz.      
Estabeleço metas altas assim tenho que trabalhar 

duro para atingí-las.      

Quando discordo de alguém, tento considerar seu 

ponto de vista.      

Não tenho ninguém com quem possa realmente 

conversar.      

Estou feliz do jeito que sou.      

Depois de tomar uma decisão, passo muito tempo 

me dizendo que foi a escolha certa.      

Quando as pessoas pedem ajuda, isso mostra que 

elas são fracas.      

Gosto de dizer as pessoas o que estou sentindo.      

Acho que as pessoas estão interessadas em 

minhas ideias e opiniões.      

Me comunico melhor através da escrita do que da 

fala.      

Terei mais bons momentos do que maus      
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momentos.  

As pessoas se importam com o que penso.      
Posso dizer o que as pessoas estão sentindo ao 

ouvir a maneira que elas falam.      

Mudaria coisas na minha vida.      

Considero o risco de uma escolha antes de tomar 

uma decisão.      

Prefiro deixar os outros decidirem.      
Não tenho ninguém com quem possa contar 

quando estou triste.      

Meus amigos conseguem comigo boas ideas sobre 

como fazer coisas.       

Sou capaz de dar bons argumentos para minhas 

opiniões.      

Sinto que sou ruim em tudo que faço.      
Tomar decisão é fácil pra mim.      
 

Ótimo trabalho! Agora tem só mais uma última parte para responder. Lembre-se de 

por favor marcar a resposta mais próxima do que você pensa. OBSERVE que as opções 
MUDARAM. 
 

 Sempre Geralmente Às Vezes Raramente Nunca 

Quando estou resolvendo um problema, escolho a 

solução mais fácil. 
     

Quando uma solução não está funcionando, tento 

descobrir o que está errado. 
     

Mantenho contato visual quando falo com meus 

professores. 
     

Penso em escolhas passadas quando tomo novas 

decisões. 
     

Realizo objetivos que estabeleço pra mim.      

Se não atinjo um objetivo na primeira tentativa, 

desisto. 
     

Estabeleço objetivos simples assim é mais fácil 

para atingí-los. 
     

Penso antes de fazer uma escolha.      

Olho para os problemas a partir de diferentes 

pontos de vista. (o meu próprio, dos meus amigos, 

dos meus parentes, etc.) 

     

Uso meu tom de voz para reinforçar o que estou 

tentando dizer. 
     

Mantenho contato visual quando falo com meus 

amigos.  
     

Converso com meus amigos sobre opções antes de 

tomar uma decisão importante. 
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Acho fácil comunicar minhas ideias/pensamentos.       

Me preocupo com o futuro.      

Organizo os pensamentos em minha cabeça antes 

de falar.  
     

 

Parabéns e muito obrigada(o)! 
 


