
QUESTIONÁRIO 
SOBRE 
TEMPERAMENTOS

Ferramenta disponibilizada para os pais do Colégio Porto Real a partir do questionário 
elaborado pelo Dr. Italo Marsili.

INSTRUÇÃO:  Para descobrir o temperamento DO SEU FILHO, leia as afirmações 
abaixo e marque um X na tabela de temperamentos (em todos os temperamentos) 
para cada item que se aplica a criança.

Ao final do questionário, o temperamento com maior número de itens marcados será 
o do seu filho.

VAMOS COMEÇAR
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1. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
rapidamente.

2. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele demora 
a reagir.

3. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
fortemente (intensamente).

4. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele não 
reage intensamente.

5. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, deseja agir 
imediatamente.

6. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele perma-
nece calmo e espera para agir.

7. Ele não reage inicialmente, mas sua reação vai aumentando aos poucos de 
intensidade.

8. As impressões duram muito tempo. Ele guarda as emoções sentidas. 
Mesmo depois de tempos, torna a sentir a mesma emoção. Se empolga, 
mesmo tempos depois do ocorrido.

9. As impressões duram pouco tempo. Não volta a se emocionar quando a 
situação é mencionada. Lembra da situação, mas não se empolga.

10. Sorridente.

11. Gosta de desa�os.

12. Preocupado com as situações.

13. Introspectivo (pensamentos). Não tem necessidade de falar para con�rmar 
seus pensamentos.

14. Facilmente provocado.

15. Se provocado, responde imediatamente.

16. Sério.

17. Muito desa�ador.

18. Vive agradando a mãe com �orezinhas e desenhos.

19. Cuidadoso.

20. Internaliza as ideias e as impressões.

21. Introvertido (no campo das ações).

22. Detalhista.

23. Distraído.

24. Consegue, de fato, pensar no que fez de errado.

25. Determinado.

26. Con�ante.

27. Inseguro.

28. Gosta de brincar sozinho.

29. Procura sempre outras crianças para brincar.

30. Desfruta a companhia de outros adultos sem ser os pais.

31. Em festas, mais observa do que brinca.

32. Brinca com qualquer criança.

33. Fica irritado com a desordem.

34. Está sempre apontando as injustiças cometidas consigo mesmo e com os 
outros.

35. Justo.

36. Irrita-se com facilidade, mesmo sem uma provocação intencional.

37. Empolgado.

38. Extrovertido.

39. Fala pouco do que acontece no colégio.

40. Tem di�culdade em con�ar nas pessoas.

41. Onde está, torna-se o centro das atenções.

42. Vingativo.

43. Exagera com facilidade.

44. Lidera sempre as brincadeiras.

45. Quando lidera uma atividade, procura ajudar as outras crianças.

46. Carismático.

47. Invejoso.

48. Ciumento.

49. Do riso ao choro em 1 minuto e vice-versa.

50. Otimista.

51. Preocupado com doenças.

52. Desiste facilmente.

53. “Cabeça-dura”.

54. Consegue usar a lógica facilmente.

55. Diplomático.

56. Costuma deixar os segredos escaparem.

57. Descon�ado.

58. Calmo.

59. Criativo.

60. Tende a dominar os amigos e irmãos.

61. Paciente.

62. Quer sempre saber o que acontecerá em seguida.

63. Ama a paz e o sossego.

64. Atencioso e cuidadoso.

65. Odeia con�itos.

66. Teimoso na escolha das roupas.

67. Gosta de contrariar por contrariar.

68. Sentimental.

69. Deixa de fazer a sua vontade para agradar os outros.

70. Demora a fazer amizades.

71. Faz amigos com facilidade.

72. Não diz exatamente (disfarça) o que está pensando.

73. Rancoroso.

74. Ajuizado.

75. Ama o silêncio.

76. Gosta de estar na moda e usar acessórios.

77. Avoado

78. Costuma brincar de forma tranquila.

79. Artístico.

80. Emociona as pessoas.

81. Apresenta muitas habilidades intelectuais.

82. Fala muito.

83. Pouco sensível aos sentimentos dos demais.

84. Gosta de alardear suas vitórias.

85. Gosta de seguir regras.

86. Perseverante. Não desiste até conseguir.

87. Sempre buscando coisas novas.

88. Reservado.

89. Propenso a fofocar.

90. "Tem sempre a razão”.

91. Muda de atividade ou brincadeira a “toda hora”.

92. Criança de ideias.

93. Tem di�culdade para concluir tarefas.

94. Ama a variedade.

95. Afetuoso.

96. Não demonstra afeto facilmente.

97. Não se incomoda em perder no jogo ou não conseguir realizar algo.

98. Vacilante. Demora para agir depois da decisão.

99. Difícil de agradar.

100. Quando repreendido, muda o foco de sua atenção. Para imediatamente, 
mas em pouco tempo volta a fazer o que estava fazendo.

101. Temperamental.

102. Consegue se controlar.

103. Cauteloso.

104. Brincalhão.

105. Insistente.

106. Pessimista

107. Compreensivo.

108. Corajoso.

109. Tímido.

110. Costuma perdoar e esquecer.

111. Sabe esperar.

112. Impulsivo.

113. Compartilha bem os brinquedos.

114. Apressadinho

115. Intenso.

116. Ágil.

117. Não dissimula, assume a verdade.

118. Impaciente.

119. Profundamente estável.

120. As histórias e os �lmes conseguem envolve-lo e comovê-lo profunda-
mente. (Vivem a história).

121. Tem muita energia.

122. Obediente.

123. Se orgulha da sua própria coragem e valentia, apesar de algumas vezes 
não ser tão valente assim.

124. Demonstra afeto com o corpo de forma excessiva (abraços muito fortes, 
empurrão, etc..)

125. Desastrado.

126. Educado.

127. Gosto de saber os porquês.

128. Anda de forma lenta e vagarosa.

129. Bem-humorado.

130. Interrompe os demais.

131. Percebe os sentimentos dos outros.

132. Raciocínio rápido.

133. Mantém as suas opiniões.

134. Destemido e ousado.

135. Tem ataques de fúria.

136. Preguiçosa para estudar.

137. "Bem-resolvido".

138. Voltado para a ação.

139. Sente-se confortável em grupos.

140. Quando está em grupo prefere assumir o comando.

141. Não gosta de trabalhar em grupo.

142. Integra-se rapidamente em grupos.

143. Rápido e decidido.

144. Vigoroso.

145. Nem ouviu toda a explicação, acha que já entendeu tudo e sai fazendo.

146. Aprecia mudanças.

147. Prefere a rotina.

148. Aberto e sociável.

149. Curioso.

150. Crítico.

151.Tem di�culdade em doar seus brinquedos ou roupas.

152. Quer participar da vida adulta, entrar neste “mundo adulto”.

153. Metódico.

154. Vontade forte.

155. Toma iniciativa.

156. Insiste no seu próprio plano.

157. Autocon�ante.

158. Autossu�ciente, não gosta de ser ajudado (quase sempre).

159. Sensível.

160. Magoa-se com facilidade.

161. Foge do esforço.

162. Adapta-se bem.

163. Gosta de acumular coisas.

164. Se mete em confusão quando está desocupado.

165. Extremamente cauteloso (medroso).

166. Tende ao desânimo.

167. Faz mais de uma coisa ao mesmo tempo.

168. Fica de castigo e nem se importa.

169. Mediador de con�itos e pessoas.

170. Indeciso.

171. Responde bem à chantagem emocional.

172. Competitivo.

173. Fica feliz em ajudar a quem precisa (com sua ação mais do que com suas 
coisas).

174. Respeitoso.

175. Não guarda mágoas;

176. Gosta de entender de onde as coisas vem.

177. Persistente.

178. Divertido.

179. Ri facilmente (gargalhada).

180. Espontâneo.

181. Hesitante.

182. Gosta de arrumar seus pertences e o ambiente.

183. Sincero.

184. Ordenado.

185. Prestativo.

186. Fica envergonhado facilmente.

187. Bondoso

188. Quer agradar os pais.

189. Foge das responsabilidades sem bater de frente.

190. Tem medo de errar.

191. Seguro de si.

192. Quer ser sempre o melhor.

193. Atencioso com os outros.

194. Mandão.

195. Bem-comportado.

196. Costuma agir tendo em conta somente a sua própria vontade.

197. Perfeccionista.

198. Paci�cador.

199. Conduta sem altos e baixos

200. Controlador.

201. Tende a imitar o comportamento dos amigos, seja positivo ou negativo.

202. Gosta de rezar e parece ter profundidade.

203. Gosta de empolgação.

204. Pensativo.

205. Observador

206. Dócil.

207. Persegue as suas metas.

208. Precisa de muito descanso.

209. Demanda reconhecimento.

210. Precisa de encorajamento para enfrentar os medos.

211. Precisa de motivação para enfrentar o que custa.

212. Precisa de amigos.

213. Focado e intenso ao mesmo tempo.

214. Precisa de diversão.

215. Gosta de estrutura e procedimentos bem de�nidos.

216. Precisa de inspiração para agir.

217. Não gosta de confronto.

218. Gosta de confronto.

219. Prático.

220. Inconstante.

221. Tem receio de circunstâncias novas.
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72. Não diz exatamente (disfarça) o que está pensando.

73. Rancoroso.

74. Ajuizado.

75. Ama o silêncio.

76. Gosta de estar na moda e usar acessórios.

77. Avoado

78. Costuma brincar de forma tranquila.

79. Artístico.

80. Emociona as pessoas.

81. Apresenta muitas habilidades intelectuais.

82. Fala muito.

83. Pouco sensível aos sentimentos dos demais.

84. Gosta de alardear suas vitórias.

85. Gosta de seguir regras.

86. Perseverante. Não desiste até conseguir.

87. Sempre buscando coisas novas.

88. Reservado.

89. Propenso a fofocar.

90. "Tem sempre a razão”.

91. Muda de atividade ou brincadeira a “toda hora”.

92. Criança de ideias.

93. Tem di�culdade para concluir tarefas.

94. Ama a variedade.

95. Afetuoso.

96. Não demonstra afeto facilmente.

97. Não se incomoda em perder no jogo ou não conseguir realizar algo.

98. Vacilante. Demora para agir depois da decisão.

99. Difícil de agradar.

100. Quando repreendido, muda o foco de sua atenção. Para imediatamente, 
mas em pouco tempo volta a fazer o que estava fazendo.

101. Temperamental.

102. Consegue se controlar.

103. Cauteloso.

104. Brincalhão.

105. Insistente.

106. Pessimista

107. Compreensivo.

108. Corajoso.

109. Tímido.

110. Costuma perdoar e esquecer.

111. Sabe esperar.

112. Impulsivo.

113. Compartilha bem os brinquedos.

114. Apressadinho

115. Intenso.

116. Ágil.

117. Não dissimula, assume a verdade.

118. Impaciente.

119. Profundamente estável.

120. As histórias e os �lmes conseguem envolve-lo e comovê-lo profunda-
mente. (Vivem a história).

121. Tem muita energia.

122. Obediente.

123. Se orgulha da sua própria coragem e valentia, apesar de algumas vezes 
não ser tão valente assim.

124. Demonstra afeto com o corpo de forma excessiva (abraços muito fortes, 
empurrão, etc..)

125. Desastrado.

126. Educado.

127. Gosto de saber os porquês.

128. Anda de forma lenta e vagarosa.

129. Bem-humorado.

130. Interrompe os demais.

131. Percebe os sentimentos dos outros.

132. Raciocínio rápido.

133. Mantém as suas opiniões.

134. Destemido e ousado.

135. Tem ataques de fúria.

136. Preguiçosa para estudar.

137. "Bem-resolvido".

138. Voltado para a ação.

139. Sente-se confortável em grupos.

140. Quando está em grupo prefere assumir o comando.

141. Não gosta de trabalhar em grupo.

142. Integra-se rapidamente em grupos.

143. Rápido e decidido.

144. Vigoroso.

145. Nem ouviu toda a explicação, acha que já entendeu tudo e sai fazendo.

146. Aprecia mudanças.

147. Prefere a rotina.

148. Aberto e sociável.

149. Curioso.

150. Crítico.

151.Tem di�culdade em doar seus brinquedos ou roupas.

152. Quer participar da vida adulta, entrar neste “mundo adulto”.

153. Metódico.

154. Vontade forte.

155. Toma iniciativa.

156. Insiste no seu próprio plano.

157. Autocon�ante.

158. Autossu�ciente, não gosta de ser ajudado (quase sempre).

159. Sensível.

160. Magoa-se com facilidade.

161. Foge do esforço.

162. Adapta-se bem.

163. Gosta de acumular coisas.

164. Se mete em confusão quando está desocupado.

165. Extremamente cauteloso (medroso).

166. Tende ao desânimo.

167. Faz mais de uma coisa ao mesmo tempo.

168. Fica de castigo e nem se importa.

169. Mediador de con�itos e pessoas.

170. Indeciso.

171. Responde bem à chantagem emocional.

172. Competitivo.

173. Fica feliz em ajudar a quem precisa (com sua ação mais do que com suas 
coisas).

174. Respeitoso.

175. Não guarda mágoas;

176. Gosta de entender de onde as coisas vem.

177. Persistente.

178. Divertido.

179. Ri facilmente (gargalhada).

180. Espontâneo.

181. Hesitante.

182. Gosta de arrumar seus pertences e o ambiente.

183. Sincero.

184. Ordenado.

185. Prestativo.

186. Fica envergonhado facilmente.

187. Bondoso

188. Quer agradar os pais.

189. Foge das responsabilidades sem bater de frente.

190. Tem medo de errar.

191. Seguro de si.

192. Quer ser sempre o melhor.

193. Atencioso com os outros.

194. Mandão.

195. Bem-comportado.

196. Costuma agir tendo em conta somente a sua própria vontade.

197. Perfeccionista.

198. Paci�cador.

199. Conduta sem altos e baixos

200. Controlador.

201. Tende a imitar o comportamento dos amigos, seja positivo ou negativo.

202. Gosta de rezar e parece ter profundidade.

203. Gosta de empolgação.

204. Pensativo.

205. Observador

206. Dócil.

207. Persegue as suas metas.

208. Precisa de muito descanso.

209. Demanda reconhecimento.

210. Precisa de encorajamento para enfrentar os medos.

211. Precisa de motivação para enfrentar o que custa.

212. Precisa de amigos.

213. Focado e intenso ao mesmo tempo.

214. Precisa de diversão.

215. Gosta de estrutura e procedimentos bem de�nidos.

216. Precisa de inspiração para agir.

217. Não gosta de confronto.

218. Gosta de confronto.

219. Prático.

220. Inconstante.

221. Tem receio de circunstâncias novas.

.



1. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
rapidamente.

2. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele demora 
a reagir.

3. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
fortemente (intensamente).

4. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele não 
reage intensamente.

5. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, deseja agir 
imediatamente.

6. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele perma-
nece calmo e espera para agir.

7. Ele não reage inicialmente, mas sua reação vai aumentando aos poucos de 
intensidade.

8. As impressões duram muito tempo. Ele guarda as emoções sentidas. 
Mesmo depois de tempos, torna a sentir a mesma emoção. Se empolga, 
mesmo tempos depois do ocorrido.

9. As impressões duram pouco tempo. Não volta a se emocionar quando a 
situação é mencionada. Lembra da situação, mas não se empolga.

10. Sorridente.

11. Gosta de desa�os.

12. Preocupado com as situações.

13. Introspectivo (pensamentos). Não tem necessidade de falar para con�rmar 
seus pensamentos.

14. Facilmente provocado.

15. Se provocado, responde imediatamente.

16. Sério.

17. Muito desa�ador.

18. Vive agradando a mãe com �orezinhas e desenhos.

19. Cuidadoso.

20. Internaliza as ideias e as impressões.

21. Introvertido (no campo das ações).

22. Detalhista.

23. Distraído.

24. Consegue, de fato, pensar no que fez de errado.

25. Determinado.

26. Con�ante.

27. Inseguro.

28. Gosta de brincar sozinho.

29. Procura sempre outras crianças para brincar.

30. Desfruta a companhia de outros adultos sem ser os pais.

31. Em festas, mais observa do que brinca.

32. Brinca com qualquer criança.

33. Fica irritado com a desordem.

34. Está sempre apontando as injustiças cometidas consigo mesmo e com os 
outros.

35. Justo.

36. Irrita-se com facilidade, mesmo sem uma provocação intencional.

37. Empolgado.

38. Extrovertido.

39. Fala pouco do que acontece no colégio.

40. Tem di�culdade em con�ar nas pessoas.

41. Onde está, torna-se o centro das atenções.

42. Vingativo.

43. Exagera com facilidade.

44. Lidera sempre as brincadeiras.

45. Quando lidera uma atividade, procura ajudar as outras crianças.

46. Carismático.

47. Invejoso.

48. Ciumento.

49. Do riso ao choro em 1 minuto e vice-versa.

50. Otimista.

51. Preocupado com doenças.

52. Desiste facilmente.

53. “Cabeça-dura”.

54. Consegue usar a lógica facilmente.

55. Diplomático.

56. Costuma deixar os segredos escaparem.

57. Descon�ado.

58. Calmo.

59. Criativo.

60. Tende a dominar os amigos e irmãos.

61. Paciente.

62. Quer sempre saber o que acontecerá em seguida.

63. Ama a paz e o sossego.

64. Atencioso e cuidadoso.

65. Odeia con�itos.

66. Teimoso na escolha das roupas.

67. Gosta de contrariar por contrariar.

68. Sentimental.

69. Deixa de fazer a sua vontade para agradar os outros.

70. Demora a fazer amizades.

71. Faz amigos com facilidade.

72. Não diz exatamente (disfarça) o que está pensando.

73. Rancoroso.

74. Ajuizado.

75. Ama o silêncio.

76. Gosta de estar na moda e usar acessórios.

77. Avoado

78. Costuma brincar de forma tranquila.

79. Artístico.

80. Emociona as pessoas.

81. Apresenta muitas habilidades intelectuais.

82. Fala muito.

83. Pouco sensível aos sentimentos dos demais.

84. Gosta de alardear suas vitórias.

85. Gosta de seguir regras.

86. Perseverante. Não desiste até conseguir.

87. Sempre buscando coisas novas.

88. Reservado.

89. Propenso a fofocar.

90. "Tem sempre a razão”.

91. Muda de atividade ou brincadeira a “toda hora”.

92. Criança de ideias.

93. Tem di�culdade para concluir tarefas.

94. Ama a variedade.

95. Afetuoso.

96. Não demonstra afeto facilmente.

97. Não se incomoda em perder no jogo ou não conseguir realizar algo.

98. Vacilante. Demora para agir depois da decisão.

99. Difícil de agradar.

100. Quando repreendido, muda o foco de sua atenção. Para imediatamente, 
mas em pouco tempo volta a fazer o que estava fazendo.

101. Temperamental.

102. Consegue se controlar.

103. Cauteloso.

104. Brincalhão.

105. Insistente.

106. Pessimista

107. Compreensivo.

108. Corajoso.

109. Tímido.

110. Costuma perdoar e esquecer.

111. Sabe esperar.

112. Impulsivo.

113. Compartilha bem os brinquedos.

114. Apressadinho

115. Intenso.

116. Ágil.

117. Não dissimula, assume a verdade.

118. Impaciente.

119. Profundamente estável.

120. As histórias e os �lmes conseguem envolve-lo e comovê-lo profunda-
mente. (Vivem a história).

121. Tem muita energia.

122. Obediente.

123. Se orgulha da sua própria coragem e valentia, apesar de algumas vezes 
não ser tão valente assim.

124. Demonstra afeto com o corpo de forma excessiva (abraços muito fortes, 
empurrão, etc..)

125. Desastrado.

126. Educado.

127. Gosto de saber os porquês.

128. Anda de forma lenta e vagarosa.

129. Bem-humorado.

130. Interrompe os demais.

131. Percebe os sentimentos dos outros.

132. Raciocínio rápido.

133. Mantém as suas opiniões.

134. Destemido e ousado.

135. Tem ataques de fúria.

136. Preguiçosa para estudar.

137. "Bem-resolvido".

138. Voltado para a ação.

139. Sente-se confortável em grupos.

140. Quando está em grupo prefere assumir o comando.

141. Não gosta de trabalhar em grupo.

142. Integra-se rapidamente em grupos.

143. Rápido e decidido.

144. Vigoroso.

145. Nem ouviu toda a explicação, acha que já entendeu tudo e sai fazendo.

146. Aprecia mudanças.

147. Prefere a rotina.

148. Aberto e sociável.

149. Curioso.

150. Crítico.

151.Tem di�culdade em doar seus brinquedos ou roupas.

152. Quer participar da vida adulta, entrar neste “mundo adulto”.

153. Metódico.

154. Vontade forte.

155. Toma iniciativa.

156. Insiste no seu próprio plano.

157. Autocon�ante.

158. Autossu�ciente, não gosta de ser ajudado (quase sempre).

159. Sensível.

160. Magoa-se com facilidade.

161. Foge do esforço.

162. Adapta-se bem.

163. Gosta de acumular coisas.

164. Se mete em confusão quando está desocupado.

165. Extremamente cauteloso (medroso).

166. Tende ao desânimo.

167. Faz mais de uma coisa ao mesmo tempo.

168. Fica de castigo e nem se importa.

169. Mediador de con�itos e pessoas.

170. Indeciso.

171. Responde bem à chantagem emocional.

172. Competitivo.

173. Fica feliz em ajudar a quem precisa (com sua ação mais do que com suas 
coisas).

174. Respeitoso.

175. Não guarda mágoas;

176. Gosta de entender de onde as coisas vem.

177. Persistente.

178. Divertido.

179. Ri facilmente (gargalhada).

180. Espontâneo.

181. Hesitante.

182. Gosta de arrumar seus pertences e o ambiente.

183. Sincero.

184. Ordenado.

185. Prestativo.

186. Fica envergonhado facilmente.

187. Bondoso

188. Quer agradar os pais.

189. Foge das responsabilidades sem bater de frente.

190. Tem medo de errar.

191. Seguro de si.

192. Quer ser sempre o melhor.

193. Atencioso com os outros.

194. Mandão.

195. Bem-comportado.

196. Costuma agir tendo em conta somente a sua própria vontade.

197. Perfeccionista.

198. Paci�cador.

199. Conduta sem altos e baixos

200. Controlador.

201. Tende a imitar o comportamento dos amigos, seja positivo ou negativo.

202. Gosta de rezar e parece ter profundidade.

203. Gosta de empolgação.

204. Pensativo.

205. Observador

206. Dócil.

207. Persegue as suas metas.

208. Precisa de muito descanso.

209. Demanda reconhecimento.

210. Precisa de encorajamento para enfrentar os medos.

211. Precisa de motivação para enfrentar o que custa.

212. Precisa de amigos.

213. Focado e intenso ao mesmo tempo.

214. Precisa de diversão.

215. Gosta de estrutura e procedimentos bem de�nidos.

216. Precisa de inspiração para agir.

217. Não gosta de confronto.

218. Gosta de confronto.

219. Prático.

220. Inconstante.

221. Tem receio de circunstâncias novas.

.



1. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
rapidamente.

2. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele demora 
a reagir.

3. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
fortemente (intensamente).

4. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele não 
reage intensamente.

5. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, deseja agir 
imediatamente.

6. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele perma-
nece calmo e espera para agir.

7. Ele não reage inicialmente, mas sua reação vai aumentando aos poucos de 
intensidade.

8. As impressões duram muito tempo. Ele guarda as emoções sentidas. 
Mesmo depois de tempos, torna a sentir a mesma emoção. Se empolga, 
mesmo tempos depois do ocorrido.

9. As impressões duram pouco tempo. Não volta a se emocionar quando a 
situação é mencionada. Lembra da situação, mas não se empolga.

10. Sorridente.

11. Gosta de desa�os.

12. Preocupado com as situações.

13. Introspectivo (pensamentos). Não tem necessidade de falar para con�rmar 
seus pensamentos.

14. Facilmente provocado.

15. Se provocado, responde imediatamente.

16. Sério.

17. Muito desa�ador.

18. Vive agradando a mãe com �orezinhas e desenhos.

19. Cuidadoso.

20. Internaliza as ideias e as impressões.

21. Introvertido (no campo das ações).

22. Detalhista.

23. Distraído.

24. Consegue, de fato, pensar no que fez de errado.

25. Determinado.

26. Con�ante.

27. Inseguro.

28. Gosta de brincar sozinho.

29. Procura sempre outras crianças para brincar.

30. Desfruta a companhia de outros adultos sem ser os pais.

31. Em festas, mais observa do que brinca.

32. Brinca com qualquer criança.

33. Fica irritado com a desordem.

34. Está sempre apontando as injustiças cometidas consigo mesmo e com os 
outros.

35. Justo.

36. Irrita-se com facilidade, mesmo sem uma provocação intencional.

37. Empolgado.

38. Extrovertido.

39. Fala pouco do que acontece no colégio.

40. Tem di�culdade em con�ar nas pessoas.

41. Onde está, torna-se o centro das atenções.

42. Vingativo.

43. Exagera com facilidade.

44. Lidera sempre as brincadeiras.

45. Quando lidera uma atividade, procura ajudar as outras crianças.

46. Carismático.

47. Invejoso.

48. Ciumento.

49. Do riso ao choro em 1 minuto e vice-versa.

50. Otimista.

51. Preocupado com doenças.

52. Desiste facilmente.

53. “Cabeça-dura”.

54. Consegue usar a lógica facilmente.

55. Diplomático.

56. Costuma deixar os segredos escaparem.

57. Descon�ado.

58. Calmo.

59. Criativo.

60. Tende a dominar os amigos e irmãos.

61. Paciente.

62. Quer sempre saber o que acontecerá em seguida.

63. Ama a paz e o sossego.

64. Atencioso e cuidadoso.

65. Odeia con�itos.

66. Teimoso na escolha das roupas.

67. Gosta de contrariar por contrariar.

68. Sentimental.

69. Deixa de fazer a sua vontade para agradar os outros.

70. Demora a fazer amizades.

71. Faz amigos com facilidade.

72. Não diz exatamente (disfarça) o que está pensando.

73. Rancoroso.

74. Ajuizado.

75. Ama o silêncio.

76. Gosta de estar na moda e usar acessórios.

77. Avoado

78. Costuma brincar de forma tranquila.

79. Artístico.

80. Emociona as pessoas.

81. Apresenta muitas habilidades intelectuais.

82. Fala muito.

83. Pouco sensível aos sentimentos dos demais.

84. Gosta de alardear suas vitórias.

85. Gosta de seguir regras.

86. Perseverante. Não desiste até conseguir.

87. Sempre buscando coisas novas.

88. Reservado.

89. Propenso a fofocar.

90. "Tem sempre a razão”.

91. Muda de atividade ou brincadeira a “toda hora”.

92. Criança de ideias.

93. Tem di�culdade para concluir tarefas.

94. Ama a variedade.

95. Afetuoso.

96. Não demonstra afeto facilmente.

97. Não se incomoda em perder no jogo ou não conseguir realizar algo.

98. Vacilante. Demora para agir depois da decisão.

99. Difícil de agradar.

100. Quando repreendido, muda o foco de sua atenção. Para imediatamente, 
mas em pouco tempo volta a fazer o que estava fazendo.

101. Temperamental.

102. Consegue se controlar.

103. Cauteloso.

104. Brincalhão.

105. Insistente.

106. Pessimista

107. Compreensivo.

108. Corajoso.

109. Tímido.

110. Costuma perdoar e esquecer.

111. Sabe esperar.

112. Impulsivo.

113. Compartilha bem os brinquedos.

114. Apressadinho

115. Intenso.

116. Ágil.

117. Não dissimula, assume a verdade.

118. Impaciente.

119. Profundamente estável.

120. As histórias e os �lmes conseguem envolve-lo e comovê-lo profunda-
mente. (Vivem a história).

121. Tem muita energia.

122. Obediente.

123. Se orgulha da sua própria coragem e valentia, apesar de algumas vezes 
não ser tão valente assim.

124. Demonstra afeto com o corpo de forma excessiva (abraços muito fortes, 
empurrão, etc..)

125. Desastrado.

126. Educado.

127. Gosto de saber os porquês.

128. Anda de forma lenta e vagarosa.

129. Bem-humorado.

130. Interrompe os demais.

131. Percebe os sentimentos dos outros.

132. Raciocínio rápido.

133. Mantém as suas opiniões.

134. Destemido e ousado.

135. Tem ataques de fúria.

136. Preguiçosa para estudar.

137. "Bem-resolvido".

138. Voltado para a ação.

139. Sente-se confortável em grupos.

140. Quando está em grupo prefere assumir o comando.

141. Não gosta de trabalhar em grupo.

142. Integra-se rapidamente em grupos.

143. Rápido e decidido.

144. Vigoroso.

145. Nem ouviu toda a explicação, acha que já entendeu tudo e sai fazendo.

146. Aprecia mudanças.

147. Prefere a rotina.

148. Aberto e sociável.

149. Curioso.

150. Crítico.

151.Tem di�culdade em doar seus brinquedos ou roupas.

152. Quer participar da vida adulta, entrar neste “mundo adulto”.

153. Metódico.

154. Vontade forte.

155. Toma iniciativa.

156. Insiste no seu próprio plano.

157. Autocon�ante.

158. Autossu�ciente, não gosta de ser ajudado (quase sempre).

159. Sensível.

160. Magoa-se com facilidade.

161. Foge do esforço.

162. Adapta-se bem.

163. Gosta de acumular coisas.

164. Se mete em confusão quando está desocupado.

165. Extremamente cauteloso (medroso).

166. Tende ao desânimo.

167. Faz mais de uma coisa ao mesmo tempo.

168. Fica de castigo e nem se importa.

169. Mediador de con�itos e pessoas.

170. Indeciso.

171. Responde bem à chantagem emocional.

172. Competitivo.

173. Fica feliz em ajudar a quem precisa (com sua ação mais do que com suas 
coisas).

174. Respeitoso.

175. Não guarda mágoas;

176. Gosta de entender de onde as coisas vem.

177. Persistente.

178. Divertido.

179. Ri facilmente (gargalhada).

180. Espontâneo.

181. Hesitante.

182. Gosta de arrumar seus pertences e o ambiente.

183. Sincero.

184. Ordenado.

185. Prestativo.

186. Fica envergonhado facilmente.

187. Bondoso

188. Quer agradar os pais.

189. Foge das responsabilidades sem bater de frente.

190. Tem medo de errar.

191. Seguro de si.

192. Quer ser sempre o melhor.

193. Atencioso com os outros.

194. Mandão.

195. Bem-comportado.

196. Costuma agir tendo em conta somente a sua própria vontade.

197. Perfeccionista.

198. Paci�cador.

199. Conduta sem altos e baixos

200. Controlador.

201. Tende a imitar o comportamento dos amigos, seja positivo ou negativo.

202. Gosta de rezar e parece ter profundidade.

203. Gosta de empolgação.

204. Pensativo.

205. Observador

206. Dócil.

207. Persegue as suas metas.

208. Precisa de muito descanso.

209. Demanda reconhecimento.

210. Precisa de encorajamento para enfrentar os medos.

211. Precisa de motivação para enfrentar o que custa.

212. Precisa de amigos.

213. Focado e intenso ao mesmo tempo.

214. Precisa de diversão.

215. Gosta de estrutura e procedimentos bem de�nidos.

216. Precisa de inspiração para agir.

217. Não gosta de confronto.

218. Gosta de confronto.

219. Prático.

220. Inconstante.

221. Tem receio de circunstâncias novas.

.



1. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
rapidamente.

2. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele demora 
a reagir.

3. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
fortemente (intensamente).

4. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele não 
reage intensamente.

5. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, deseja agir 
imediatamente.

6. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele perma-
nece calmo e espera para agir.

7. Ele não reage inicialmente, mas sua reação vai aumentando aos poucos de 
intensidade.

8. As impressões duram muito tempo. Ele guarda as emoções sentidas. 
Mesmo depois de tempos, torna a sentir a mesma emoção. Se empolga, 
mesmo tempos depois do ocorrido.

9. As impressões duram pouco tempo. Não volta a se emocionar quando a 
situação é mencionada. Lembra da situação, mas não se empolga.

10. Sorridente.

11. Gosta de desa�os.

12. Preocupado com as situações.

13. Introspectivo (pensamentos). Não tem necessidade de falar para con�rmar 
seus pensamentos.

14. Facilmente provocado.

15. Se provocado, responde imediatamente.

16. Sério.

17. Muito desa�ador.

18. Vive agradando a mãe com �orezinhas e desenhos.

19. Cuidadoso.

20. Internaliza as ideias e as impressões.

21. Introvertido (no campo das ações).

22. Detalhista.

23. Distraído.

24. Consegue, de fato, pensar no que fez de errado.

25. Determinado.

26. Con�ante.

27. Inseguro.

28. Gosta de brincar sozinho.

29. Procura sempre outras crianças para brincar.

30. Desfruta a companhia de outros adultos sem ser os pais.

31. Em festas, mais observa do que brinca.

32. Brinca com qualquer criança.

33. Fica irritado com a desordem.

34. Está sempre apontando as injustiças cometidas consigo mesmo e com os 
outros.

35. Justo.

36. Irrita-se com facilidade, mesmo sem uma provocação intencional.

37. Empolgado.

38. Extrovertido.

39. Fala pouco do que acontece no colégio.

40. Tem di�culdade em con�ar nas pessoas.

41. Onde está, torna-se o centro das atenções.

42. Vingativo.

43. Exagera com facilidade.

44. Lidera sempre as brincadeiras.

45. Quando lidera uma atividade, procura ajudar as outras crianças.

46. Carismático.

47. Invejoso.

48. Ciumento.

49. Do riso ao choro em 1 minuto e vice-versa.

50. Otimista.

51. Preocupado com doenças.

52. Desiste facilmente.

53. “Cabeça-dura”.

54. Consegue usar a lógica facilmente.

55. Diplomático.

56. Costuma deixar os segredos escaparem.

57. Descon�ado.

58. Calmo.

59. Criativo.

60. Tende a dominar os amigos e irmãos.

61. Paciente.

62. Quer sempre saber o que acontecerá em seguida.

63. Ama a paz e o sossego.

64. Atencioso e cuidadoso.

65. Odeia con�itos.

66. Teimoso na escolha das roupas.

67. Gosta de contrariar por contrariar.

68. Sentimental.

69. Deixa de fazer a sua vontade para agradar os outros.

70. Demora a fazer amizades.

71. Faz amigos com facilidade.

72. Não diz exatamente (disfarça) o que está pensando.

73. Rancoroso.

74. Ajuizado.

75. Ama o silêncio.

76. Gosta de estar na moda e usar acessórios.

77. Avoado

78. Costuma brincar de forma tranquila.

79. Artístico.

80. Emociona as pessoas.

81. Apresenta muitas habilidades intelectuais.

82. Fala muito.

83. Pouco sensível aos sentimentos dos demais.

84. Gosta de alardear suas vitórias.

85. Gosta de seguir regras.

86. Perseverante. Não desiste até conseguir.

87. Sempre buscando coisas novas.

88. Reservado.

89. Propenso a fofocar.

90. "Tem sempre a razão”.

91. Muda de atividade ou brincadeira a “toda hora”.

92. Criança de ideias.

93. Tem di�culdade para concluir tarefas.

94. Ama a variedade.

95. Afetuoso.

96. Não demonstra afeto facilmente.

97. Não se incomoda em perder no jogo ou não conseguir realizar algo.

98. Vacilante. Demora para agir depois da decisão.

99. Difícil de agradar.

100. Quando repreendido, muda o foco de sua atenção. Para imediatamente, 
mas em pouco tempo volta a fazer o que estava fazendo.

101. Temperamental.

102. Consegue se controlar.

103. Cauteloso.

104. Brincalhão.

105. Insistente.

106. Pessimista

107. Compreensivo.

108. Corajoso.

109. Tímido.

110. Costuma perdoar e esquecer.

111. Sabe esperar.

112. Impulsivo.

113. Compartilha bem os brinquedos.

114. Apressadinho

115. Intenso.

116. Ágil.

117. Não dissimula, assume a verdade.

118. Impaciente.

119. Profundamente estável.

120. As histórias e os �lmes conseguem envolve-lo e comovê-lo profunda-
mente. (Vivem a história).

121. Tem muita energia.

122. Obediente.

123. Se orgulha da sua própria coragem e valentia, apesar de algumas vezes 
não ser tão valente assim.

124. Demonstra afeto com o corpo de forma excessiva (abraços muito fortes, 
empurrão, etc..)

125. Desastrado.

126. Educado.

127. Gosto de saber os porquês.

128. Anda de forma lenta e vagarosa.

129. Bem-humorado.

130. Interrompe os demais.

131. Percebe os sentimentos dos outros.

132. Raciocínio rápido.

133. Mantém as suas opiniões.

134. Destemido e ousado.

135. Tem ataques de fúria.

136. Preguiçosa para estudar.

137. "Bem-resolvido".

138. Voltado para a ação.

139. Sente-se confortável em grupos.

140. Quando está em grupo prefere assumir o comando.

141. Não gosta de trabalhar em grupo.

142. Integra-se rapidamente em grupos.

143. Rápido e decidido.

144. Vigoroso.

145. Nem ouviu toda a explicação, acha que já entendeu tudo e sai fazendo.

146. Aprecia mudanças.

147. Prefere a rotina.

148. Aberto e sociável.

149. Curioso.

150. Crítico.

151.Tem di�culdade em doar seus brinquedos ou roupas.

152. Quer participar da vida adulta, entrar neste “mundo adulto”.

153. Metódico.

154. Vontade forte.

155. Toma iniciativa.

156. Insiste no seu próprio plano.

157. Autocon�ante.

158. Autossu�ciente, não gosta de ser ajudado (quase sempre).

159. Sensível.

160. Magoa-se com facilidade.

161. Foge do esforço.

162. Adapta-se bem.

163. Gosta de acumular coisas.

164. Se mete em confusão quando está desocupado.

165. Extremamente cauteloso (medroso).

166. Tende ao desânimo.

167. Faz mais de uma coisa ao mesmo tempo.

168. Fica de castigo e nem se importa.

169. Mediador de con�itos e pessoas.

170. Indeciso.

171. Responde bem à chantagem emocional.

172. Competitivo.

173. Fica feliz em ajudar a quem precisa (com sua ação mais do que com suas 
coisas).

174. Respeitoso.

175. Não guarda mágoas;

176. Gosta de entender de onde as coisas vem.

177. Persistente.

178. Divertido.

179. Ri facilmente (gargalhada).

180. Espontâneo.

181. Hesitante.

182. Gosta de arrumar seus pertences e o ambiente.

183. Sincero.

184. Ordenado.

185. Prestativo.

186. Fica envergonhado facilmente.

187. Bondoso

188. Quer agradar os pais.

189. Foge das responsabilidades sem bater de frente.

190. Tem medo de errar.

191. Seguro de si.

192. Quer ser sempre o melhor.

193. Atencioso com os outros.

194. Mandão.

195. Bem-comportado.

196. Costuma agir tendo em conta somente a sua própria vontade.

197. Perfeccionista.

198. Paci�cador.

199. Conduta sem altos e baixos

200. Controlador.

201. Tende a imitar o comportamento dos amigos, seja positivo ou negativo.

202. Gosta de rezar e parece ter profundidade.

203. Gosta de empolgação.

204. Pensativo.

205. Observador

206. Dócil.

207. Persegue as suas metas.

208. Precisa de muito descanso.

209. Demanda reconhecimento.

210. Precisa de encorajamento para enfrentar os medos.

211. Precisa de motivação para enfrentar o que custa.

212. Precisa de amigos.

213. Focado e intenso ao mesmo tempo.

214. Precisa de diversão.

215. Gosta de estrutura e procedimentos bem de�nidos.

216. Precisa de inspiração para agir.

217. Não gosta de confronto.

218. Gosta de confronto.

219. Prático.

220. Inconstante.

221. Tem receio de circunstâncias novas.

.



1. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
rapidamente.

2. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele demora 
a reagir.

3. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
fortemente (intensamente).

4. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele não 
reage intensamente.

5. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, deseja agir 
imediatamente.

6. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele perma-
nece calmo e espera para agir.

7. Ele não reage inicialmente, mas sua reação vai aumentando aos poucos de 
intensidade.

8. As impressões duram muito tempo. Ele guarda as emoções sentidas. 
Mesmo depois de tempos, torna a sentir a mesma emoção. Se empolga, 
mesmo tempos depois do ocorrido.

9. As impressões duram pouco tempo. Não volta a se emocionar quando a 
situação é mencionada. Lembra da situação, mas não se empolga.

10. Sorridente.

11. Gosta de desa�os.

12. Preocupado com as situações.

13. Introspectivo (pensamentos). Não tem necessidade de falar para con�rmar 
seus pensamentos.

14. Facilmente provocado.

15. Se provocado, responde imediatamente.

16. Sério.

17. Muito desa�ador.

18. Vive agradando a mãe com �orezinhas e desenhos.

19. Cuidadoso.

20. Internaliza as ideias e as impressões.

21. Introvertido (no campo das ações).

22. Detalhista.

23. Distraído.

24. Consegue, de fato, pensar no que fez de errado.

25. Determinado.

26. Con�ante.

27. Inseguro.

28. Gosta de brincar sozinho.

29. Procura sempre outras crianças para brincar.

30. Desfruta a companhia de outros adultos sem ser os pais.

31. Em festas, mais observa do que brinca.

32. Brinca com qualquer criança.

33. Fica irritado com a desordem.

34. Está sempre apontando as injustiças cometidas consigo mesmo e com os 
outros.

35. Justo.

36. Irrita-se com facilidade, mesmo sem uma provocação intencional.

37. Empolgado.

38. Extrovertido.

39. Fala pouco do que acontece no colégio.

40. Tem di�culdade em con�ar nas pessoas.

41. Onde está, torna-se o centro das atenções.

42. Vingativo.

43. Exagera com facilidade.

44. Lidera sempre as brincadeiras.

45. Quando lidera uma atividade, procura ajudar as outras crianças.

46. Carismático.

47. Invejoso.

48. Ciumento.

49. Do riso ao choro em 1 minuto e vice-versa.

50. Otimista.

51. Preocupado com doenças.

52. Desiste facilmente.

53. “Cabeça-dura”.

54. Consegue usar a lógica facilmente.

55. Diplomático.

56. Costuma deixar os segredos escaparem.

57. Descon�ado.

58. Calmo.

59. Criativo.

60. Tende a dominar os amigos e irmãos.

61. Paciente.

62. Quer sempre saber o que acontecerá em seguida.

63. Ama a paz e o sossego.

64. Atencioso e cuidadoso.

65. Odeia con�itos.

66. Teimoso na escolha das roupas.

67. Gosta de contrariar por contrariar.

68. Sentimental.

69. Deixa de fazer a sua vontade para agradar os outros.

70. Demora a fazer amizades.

71. Faz amigos com facilidade.

72. Não diz exatamente (disfarça) o que está pensando.

73. Rancoroso.

74. Ajuizado.

75. Ama o silêncio.

76. Gosta de estar na moda e usar acessórios.

77. Avoado

78. Costuma brincar de forma tranquila.

79. Artístico.

80. Emociona as pessoas.

81. Apresenta muitas habilidades intelectuais.

82. Fala muito.

83. Pouco sensível aos sentimentos dos demais.

84. Gosta de alardear suas vitórias.

85. Gosta de seguir regras.

86. Perseverante. Não desiste até conseguir.

87. Sempre buscando coisas novas.

88. Reservado.

89. Propenso a fofocar.

90. "Tem sempre a razão”.

91. Muda de atividade ou brincadeira a “toda hora”.

92. Criança de ideias.

93. Tem di�culdade para concluir tarefas.

94. Ama a variedade.

95. Afetuoso.

96. Não demonstra afeto facilmente.

97. Não se incomoda em perder no jogo ou não conseguir realizar algo.

98. Vacilante. Demora para agir depois da decisão.

99. Difícil de agradar.

100. Quando repreendido, muda o foco de sua atenção. Para imediatamente, 
mas em pouco tempo volta a fazer o que estava fazendo.

101. Temperamental.

102. Consegue se controlar.

103. Cauteloso.

104. Brincalhão.

105. Insistente.

106. Pessimista

107. Compreensivo.

108. Corajoso.

109. Tímido.

110. Costuma perdoar e esquecer.

111. Sabe esperar.

112. Impulsivo.

113. Compartilha bem os brinquedos.

114. Apressadinho

115. Intenso.

116. Ágil.

117. Não dissimula, assume a verdade.

118. Impaciente.

119. Profundamente estável.

120. As histórias e os �lmes conseguem envolve-lo e comovê-lo profunda-
mente. (Vivem a história).

121. Tem muita energia.

122. Obediente.

123. Se orgulha da sua própria coragem e valentia, apesar de algumas vezes 
não ser tão valente assim.

124. Demonstra afeto com o corpo de forma excessiva (abraços muito fortes, 
empurrão, etc..)

125. Desastrado.

126. Educado.

127. Gosto de saber os porquês.

128. Anda de forma lenta e vagarosa.

129. Bem-humorado.

130. Interrompe os demais.

131. Percebe os sentimentos dos outros.

132. Raciocínio rápido.

133. Mantém as suas opiniões.

134. Destemido e ousado.

135. Tem ataques de fúria.

136. Preguiçosa para estudar.

137. "Bem-resolvido".

138. Voltado para a ação.

139. Sente-se confortável em grupos.

140. Quando está em grupo prefere assumir o comando.

141. Não gosta de trabalhar em grupo.

142. Integra-se rapidamente em grupos.

143. Rápido e decidido.

144. Vigoroso.

145. Nem ouviu toda a explicação, acha que já entendeu tudo e sai fazendo.

146. Aprecia mudanças.

147. Prefere a rotina.

148. Aberto e sociável.

149. Curioso.

150. Crítico.

151.Tem di�culdade em doar seus brinquedos ou roupas.

152. Quer participar da vida adulta, entrar neste “mundo adulto”.

153. Metódico.

154. Vontade forte.

155. Toma iniciativa.

156. Insiste no seu próprio plano.

157. Autocon�ante.

158. Autossu�ciente, não gosta de ser ajudado (quase sempre).

159. Sensível.

160. Magoa-se com facilidade.

161. Foge do esforço.

162. Adapta-se bem.

163. Gosta de acumular coisas.

164. Se mete em confusão quando está desocupado.

165. Extremamente cauteloso (medroso).

166. Tende ao desânimo.

167. Faz mais de uma coisa ao mesmo tempo.

168. Fica de castigo e nem se importa.

169. Mediador de con�itos e pessoas.

170. Indeciso.

171. Responde bem à chantagem emocional.

172. Competitivo.

173. Fica feliz em ajudar a quem precisa (com sua ação mais do que com suas 
coisas).

174. Respeitoso.

175. Não guarda mágoas;

176. Gosta de entender de onde as coisas vem.

177. Persistente.

178. Divertido.

179. Ri facilmente (gargalhada).

180. Espontâneo.

181. Hesitante.

182. Gosta de arrumar seus pertences e o ambiente.

183. Sincero.

184. Ordenado.

185. Prestativo.

186. Fica envergonhado facilmente.

187. Bondoso

188. Quer agradar os pais.

189. Foge das responsabilidades sem bater de frente.

190. Tem medo de errar.

191. Seguro de si.

192. Quer ser sempre o melhor.

193. Atencioso com os outros.

194. Mandão.

195. Bem-comportado.

196. Costuma agir tendo em conta somente a sua própria vontade.

197. Perfeccionista.

198. Paci�cador.

199. Conduta sem altos e baixos

200. Controlador.

201. Tende a imitar o comportamento dos amigos, seja positivo ou negativo.

202. Gosta de rezar e parece ter profundidade.

203. Gosta de empolgação.

204. Pensativo.

205. Observador

206. Dócil.

207. Persegue as suas metas.

208. Precisa de muito descanso.

209. Demanda reconhecimento.

210. Precisa de encorajamento para enfrentar os medos.

211. Precisa de motivação para enfrentar o que custa.

212. Precisa de amigos.

213. Focado e intenso ao mesmo tempo.

214. Precisa de diversão.

215. Gosta de estrutura e procedimentos bem de�nidos.

216. Precisa de inspiração para agir.

217. Não gosta de confronto.

218. Gosta de confronto.

219. Prático.

220. Inconstante.

221. Tem receio de circunstâncias novas.

.



1. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
rapidamente.

2. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele demora 
a reagir.

3. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
fortemente (intensamente).

4. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele não 
reage intensamente.

5. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, deseja agir 
imediatamente.

6. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele perma-
nece calmo e espera para agir.

7. Ele não reage inicialmente, mas sua reação vai aumentando aos poucos de 
intensidade.

8. As impressões duram muito tempo. Ele guarda as emoções sentidas. 
Mesmo depois de tempos, torna a sentir a mesma emoção. Se empolga, 
mesmo tempos depois do ocorrido.

9. As impressões duram pouco tempo. Não volta a se emocionar quando a 
situação é mencionada. Lembra da situação, mas não se empolga.

10. Sorridente.

11. Gosta de desa�os.

12. Preocupado com as situações.

13. Introspectivo (pensamentos). Não tem necessidade de falar para con�rmar 
seus pensamentos.

14. Facilmente provocado.

15. Se provocado, responde imediatamente.

16. Sério.

17. Muito desa�ador.

18. Vive agradando a mãe com �orezinhas e desenhos.

19. Cuidadoso.

20. Internaliza as ideias e as impressões.

21. Introvertido (no campo das ações).

22. Detalhista.

23. Distraído.

24. Consegue, de fato, pensar no que fez de errado.

25. Determinado.

26. Con�ante.

27. Inseguro.

28. Gosta de brincar sozinho.

29. Procura sempre outras crianças para brincar.

30. Desfruta a companhia de outros adultos sem ser os pais.

31. Em festas, mais observa do que brinca.

32. Brinca com qualquer criança.

33. Fica irritado com a desordem.

34. Está sempre apontando as injustiças cometidas consigo mesmo e com os 
outros.

35. Justo.

36. Irrita-se com facilidade, mesmo sem uma provocação intencional.

37. Empolgado.

38. Extrovertido.

39. Fala pouco do que acontece no colégio.

40. Tem di�culdade em con�ar nas pessoas.

41. Onde está, torna-se o centro das atenções.

42. Vingativo.

43. Exagera com facilidade.

44. Lidera sempre as brincadeiras.

45. Quando lidera uma atividade, procura ajudar as outras crianças.

46. Carismático.

47. Invejoso.

48. Ciumento.

49. Do riso ao choro em 1 minuto e vice-versa.

50. Otimista.

51. Preocupado com doenças.

52. Desiste facilmente.

53. “Cabeça-dura”.

54. Consegue usar a lógica facilmente.

55. Diplomático.

56. Costuma deixar os segredos escaparem.

57. Descon�ado.

58. Calmo.

59. Criativo.

60. Tende a dominar os amigos e irmãos.

61. Paciente.

62. Quer sempre saber o que acontecerá em seguida.

63. Ama a paz e o sossego.

64. Atencioso e cuidadoso.

65. Odeia con�itos.

66. Teimoso na escolha das roupas.

67. Gosta de contrariar por contrariar.

68. Sentimental.

69. Deixa de fazer a sua vontade para agradar os outros.

70. Demora a fazer amizades.

71. Faz amigos com facilidade.

72. Não diz exatamente (disfarça) o que está pensando.

73. Rancoroso.

74. Ajuizado.

75. Ama o silêncio.

76. Gosta de estar na moda e usar acessórios.

77. Avoado

78. Costuma brincar de forma tranquila.

79. Artístico.

80. Emociona as pessoas.

81. Apresenta muitas habilidades intelectuais.

82. Fala muito.

83. Pouco sensível aos sentimentos dos demais.

84. Gosta de alardear suas vitórias.

85. Gosta de seguir regras.

86. Perseverante. Não desiste até conseguir.

87. Sempre buscando coisas novas.

88. Reservado.

89. Propenso a fofocar.

90. "Tem sempre a razão”.

91. Muda de atividade ou brincadeira a “toda hora”.

92. Criança de ideias.

93. Tem di�culdade para concluir tarefas.

94. Ama a variedade.

95. Afetuoso.

96. Não demonstra afeto facilmente.

97. Não se incomoda em perder no jogo ou não conseguir realizar algo.

98. Vacilante. Demora para agir depois da decisão.

99. Difícil de agradar.

100. Quando repreendido, muda o foco de sua atenção. Para imediatamente, 
mas em pouco tempo volta a fazer o que estava fazendo.

101. Temperamental.

102. Consegue se controlar.

103. Cauteloso.

104. Brincalhão.

105. Insistente.

106. Pessimista

107. Compreensivo.

108. Corajoso.

109. Tímido.

110. Costuma perdoar e esquecer.

111. Sabe esperar.

112. Impulsivo.

113. Compartilha bem os brinquedos.

114. Apressadinho

115. Intenso.

116. Ágil.

117. Não dissimula, assume a verdade.

118. Impaciente.

119. Profundamente estável.

120. As histórias e os �lmes conseguem envolve-lo e comovê-lo profunda-
mente. (Vivem a história).

121. Tem muita energia.

122. Obediente.

123. Se orgulha da sua própria coragem e valentia, apesar de algumas vezes 
não ser tão valente assim.

124. Demonstra afeto com o corpo de forma excessiva (abraços muito fortes, 
empurrão, etc..)

125. Desastrado.

126. Educado.

127. Gosto de saber os porquês.

128. Anda de forma lenta e vagarosa.

129. Bem-humorado.

130. Interrompe os demais.

131. Percebe os sentimentos dos outros.

132. Raciocínio rápido.

133. Mantém as suas opiniões.

134. Destemido e ousado.

135. Tem ataques de fúria.

136. Preguiçosa para estudar.

137. "Bem-resolvido".

138. Voltado para a ação.

139. Sente-se confortável em grupos.

140. Quando está em grupo prefere assumir o comando.

141. Não gosta de trabalhar em grupo.

142. Integra-se rapidamente em grupos.

143. Rápido e decidido.

144. Vigoroso.

145. Nem ouviu toda a explicação, acha que já entendeu tudo e sai fazendo.

146. Aprecia mudanças.

147. Prefere a rotina.

148. Aberto e sociável.

149. Curioso.

150. Crítico.

151.Tem di�culdade em doar seus brinquedos ou roupas.

152. Quer participar da vida adulta, entrar neste “mundo adulto”.

153. Metódico.

154. Vontade forte.

155. Toma iniciativa.

156. Insiste no seu próprio plano.

157. Autocon�ante.

158. Autossu�ciente, não gosta de ser ajudado (quase sempre).

159. Sensível.

160. Magoa-se com facilidade.

161. Foge do esforço.

162. Adapta-se bem.

163. Gosta de acumular coisas.

164. Se mete em confusão quando está desocupado.

165. Extremamente cauteloso (medroso).

166. Tende ao desânimo.

167. Faz mais de uma coisa ao mesmo tempo.

168. Fica de castigo e nem se importa.

169. Mediador de con�itos e pessoas.

170. Indeciso.

171. Responde bem à chantagem emocional.

172. Competitivo.

173. Fica feliz em ajudar a quem precisa (com sua ação mais do que com suas 
coisas).

174. Respeitoso.

175. Não guarda mágoas;

176. Gosta de entender de onde as coisas vem.

177. Persistente.

178. Divertido.

179. Ri facilmente (gargalhada).

180. Espontâneo.

181. Hesitante.

182. Gosta de arrumar seus pertences e o ambiente.

183. Sincero.

184. Ordenado.

185. Prestativo.

186. Fica envergonhado facilmente.

187. Bondoso

188. Quer agradar os pais.

189. Foge das responsabilidades sem bater de frente.

190. Tem medo de errar.

191. Seguro de si.

192. Quer ser sempre o melhor.

193. Atencioso com os outros.

194. Mandão.

195. Bem-comportado.

196. Costuma agir tendo em conta somente a sua própria vontade.

197. Perfeccionista.

198. Paci�cador.

199. Conduta sem altos e baixos

200. Controlador.

201. Tende a imitar o comportamento dos amigos, seja positivo ou negativo.

202. Gosta de rezar e parece ter profundidade.

203. Gosta de empolgação.

204. Pensativo.

205. Observador

206. Dócil.

207. Persegue as suas metas.

208. Precisa de muito descanso.

209. Demanda reconhecimento.

210. Precisa de encorajamento para enfrentar os medos.

211. Precisa de motivação para enfrentar o que custa.

212. Precisa de amigos.

213. Focado e intenso ao mesmo tempo.

214. Precisa de diversão.

215. Gosta de estrutura e procedimentos bem de�nidos.

216. Precisa de inspiração para agir.

217. Não gosta de confronto.

218. Gosta de confronto.

219. Prático.

220. Inconstante.

221. Tem receio de circunstâncias novas.

.



1. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
rapidamente.

2. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele demora 
a reagir.

3. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
fortemente (intensamente).

4. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele não 
reage intensamente.

5. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, deseja agir 
imediatamente.

6. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele perma-
nece calmo e espera para agir.

7. Ele não reage inicialmente, mas sua reação vai aumentando aos poucos de 
intensidade.

8. As impressões duram muito tempo. Ele guarda as emoções sentidas. 
Mesmo depois de tempos, torna a sentir a mesma emoção. Se empolga, 
mesmo tempos depois do ocorrido.

9. As impressões duram pouco tempo. Não volta a se emocionar quando a 
situação é mencionada. Lembra da situação, mas não se empolga.

10. Sorridente.

11. Gosta de desa�os.

12. Preocupado com as situações.

13. Introspectivo (pensamentos). Não tem necessidade de falar para con�rmar 
seus pensamentos.

14. Facilmente provocado.

15. Se provocado, responde imediatamente.

16. Sério.

17. Muito desa�ador.

18. Vive agradando a mãe com �orezinhas e desenhos.

19. Cuidadoso.

20. Internaliza as ideias e as impressões.

21. Introvertido (no campo das ações).

22. Detalhista.

23. Distraído.

24. Consegue, de fato, pensar no que fez de errado.

25. Determinado.

26. Con�ante.

27. Inseguro.

28. Gosta de brincar sozinho.

29. Procura sempre outras crianças para brincar.

30. Desfruta a companhia de outros adultos sem ser os pais.

31. Em festas, mais observa do que brinca.

32. Brinca com qualquer criança.

33. Fica irritado com a desordem.

34. Está sempre apontando as injustiças cometidas consigo mesmo e com os 
outros.

35. Justo.

36. Irrita-se com facilidade, mesmo sem uma provocação intencional.

37. Empolgado.

38. Extrovertido.

39. Fala pouco do que acontece no colégio.

40. Tem di�culdade em con�ar nas pessoas.

41. Onde está, torna-se o centro das atenções.

42. Vingativo.

43. Exagera com facilidade.

44. Lidera sempre as brincadeiras.

45. Quando lidera uma atividade, procura ajudar as outras crianças.

46. Carismático.

47. Invejoso.

48. Ciumento.

49. Do riso ao choro em 1 minuto e vice-versa.

50. Otimista.

51. Preocupado com doenças.

52. Desiste facilmente.

53. “Cabeça-dura”.

54. Consegue usar a lógica facilmente.

55. Diplomático.

56. Costuma deixar os segredos escaparem.

57. Descon�ado.

58. Calmo.

59. Criativo.

60. Tende a dominar os amigos e irmãos.

61. Paciente.

62. Quer sempre saber o que acontecerá em seguida.

63. Ama a paz e o sossego.

64. Atencioso e cuidadoso.

65. Odeia con�itos.

66. Teimoso na escolha das roupas.

67. Gosta de contrariar por contrariar.

68. Sentimental.

69. Deixa de fazer a sua vontade para agradar os outros.

70. Demora a fazer amizades.

71. Faz amigos com facilidade.

72. Não diz exatamente (disfarça) o que está pensando.

73. Rancoroso.

74. Ajuizado.

75. Ama o silêncio.

76. Gosta de estar na moda e usar acessórios.

77. Avoado

78. Costuma brincar de forma tranquila.

79. Artístico.

80. Emociona as pessoas.

81. Apresenta muitas habilidades intelectuais.

82. Fala muito.

83. Pouco sensível aos sentimentos dos demais.

84. Gosta de alardear suas vitórias.

85. Gosta de seguir regras.

86. Perseverante. Não desiste até conseguir.

87. Sempre buscando coisas novas.

88. Reservado.

89. Propenso a fofocar.

90. "Tem sempre a razão”.

91. Muda de atividade ou brincadeira a “toda hora”.

92. Criança de ideias.

93. Tem di�culdade para concluir tarefas.

94. Ama a variedade.

95. Afetuoso.

96. Não demonstra afeto facilmente.

97. Não se incomoda em perder no jogo ou não conseguir realizar algo.

98. Vacilante. Demora para agir depois da decisão.

99. Difícil de agradar.

100. Quando repreendido, muda o foco de sua atenção. Para imediatamente, 
mas em pouco tempo volta a fazer o que estava fazendo.

101. Temperamental.

102. Consegue se controlar.

103. Cauteloso.

104. Brincalhão.

105. Insistente.

106. Pessimista

107. Compreensivo.

108. Corajoso.

109. Tímido.

110. Costuma perdoar e esquecer.

111. Sabe esperar.

112. Impulsivo.

113. Compartilha bem os brinquedos.

114. Apressadinho

115. Intenso.

116. Ágil.

117. Não dissimula, assume a verdade.

118. Impaciente.

119. Profundamente estável.

120. As histórias e os �lmes conseguem envolve-lo e comovê-lo profunda-
mente. (Vivem a história).

121. Tem muita energia.

122. Obediente.

123. Se orgulha da sua própria coragem e valentia, apesar de algumas vezes 
não ser tão valente assim.

124. Demonstra afeto com o corpo de forma excessiva (abraços muito fortes, 
empurrão, etc..)

125. Desastrado.

126. Educado.

127. Gosto de saber os porquês.

128. Anda de forma lenta e vagarosa.

129. Bem-humorado.

130. Interrompe os demais.

131. Percebe os sentimentos dos outros.

132. Raciocínio rápido.

133. Mantém as suas opiniões.

134. Destemido e ousado.

135. Tem ataques de fúria.

136. Preguiçosa para estudar.

137. "Bem-resolvido".

138. Voltado para a ação.

139. Sente-se confortável em grupos.

140. Quando está em grupo prefere assumir o comando.

141. Não gosta de trabalhar em grupo.

142. Integra-se rapidamente em grupos.

143. Rápido e decidido.

144. Vigoroso.

145. Nem ouviu toda a explicação, acha que já entendeu tudo e sai fazendo.

146. Aprecia mudanças.

147. Prefere a rotina.

148. Aberto e sociável.

149. Curioso.

150. Crítico.

151.Tem di�culdade em doar seus brinquedos ou roupas.

152. Quer participar da vida adulta, entrar neste “mundo adulto”.

153. Metódico.

154. Vontade forte.

155. Toma iniciativa.

156. Insiste no seu próprio plano.

157. Autocon�ante.

158. Autossu�ciente, não gosta de ser ajudado (quase sempre).

159. Sensível.

160. Magoa-se com facilidade.

161. Foge do esforço.

162. Adapta-se bem.

163. Gosta de acumular coisas.

164. Se mete em confusão quando está desocupado.

165. Extremamente cauteloso (medroso).

166. Tende ao desânimo.

167. Faz mais de uma coisa ao mesmo tempo.

168. Fica de castigo e nem se importa.

169. Mediador de con�itos e pessoas.

170. Indeciso.

171. Responde bem à chantagem emocional.

172. Competitivo.

173. Fica feliz em ajudar a quem precisa (com sua ação mais do que com suas 
coisas).

174. Respeitoso.

175. Não guarda mágoas;

176. Gosta de entender de onde as coisas vem.

177. Persistente.

178. Divertido.

179. Ri facilmente (gargalhada).

180. Espontâneo.

181. Hesitante.

182. Gosta de arrumar seus pertences e o ambiente.

183. Sincero.

184. Ordenado.

185. Prestativo.

186. Fica envergonhado facilmente.

187. Bondoso

188. Quer agradar os pais.

189. Foge das responsabilidades sem bater de frente.

190. Tem medo de errar.

191. Seguro de si.

192. Quer ser sempre o melhor.

193. Atencioso com os outros.

194. Mandão.

195. Bem-comportado.

196. Costuma agir tendo em conta somente a sua própria vontade.

197. Perfeccionista.

198. Paci�cador.

199. Conduta sem altos e baixos

200. Controlador.

201. Tende a imitar o comportamento dos amigos, seja positivo ou negativo.

202. Gosta de rezar e parece ter profundidade.

203. Gosta de empolgação.

204. Pensativo.

205. Observador

206. Dócil.

207. Persegue as suas metas.

208. Precisa de muito descanso.

209. Demanda reconhecimento.

210. Precisa de encorajamento para enfrentar os medos.

211. Precisa de motivação para enfrentar o que custa.

212. Precisa de amigos.

213. Focado e intenso ao mesmo tempo.

214. Precisa de diversão.

215. Gosta de estrutura e procedimentos bem de�nidos.

216. Precisa de inspiração para agir.

217. Não gosta de confronto.

218. Gosta de confronto.

219. Prático.

220. Inconstante.

221. Tem receio de circunstâncias novas.

.



1. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
rapidamente.

2. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele demora 
a reagir.

3. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
fortemente (intensamente).

4. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele não 
reage intensamente.

5. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, deseja agir 
imediatamente.

6. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele perma-
nece calmo e espera para agir.

7. Ele não reage inicialmente, mas sua reação vai aumentando aos poucos de 
intensidade.

8. As impressões duram muito tempo. Ele guarda as emoções sentidas. 
Mesmo depois de tempos, torna a sentir a mesma emoção. Se empolga, 
mesmo tempos depois do ocorrido.

9. As impressões duram pouco tempo. Não volta a se emocionar quando a 
situação é mencionada. Lembra da situação, mas não se empolga.

10. Sorridente.

11. Gosta de desa�os.

12. Preocupado com as situações.

13. Introspectivo (pensamentos). Não tem necessidade de falar para con�rmar 
seus pensamentos.

14. Facilmente provocado.

15. Se provocado, responde imediatamente.

16. Sério.

17. Muito desa�ador.

18. Vive agradando a mãe com �orezinhas e desenhos.

19. Cuidadoso.

20. Internaliza as ideias e as impressões.

21. Introvertido (no campo das ações).

22. Detalhista.

23. Distraído.

24. Consegue, de fato, pensar no que fez de errado.

25. Determinado.

26. Con�ante.

27. Inseguro.

28. Gosta de brincar sozinho.

29. Procura sempre outras crianças para brincar.

30. Desfruta a companhia de outros adultos sem ser os pais.

31. Em festas, mais observa do que brinca.

32. Brinca com qualquer criança.

33. Fica irritado com a desordem.

34. Está sempre apontando as injustiças cometidas consigo mesmo e com os 
outros.

35. Justo.

36. Irrita-se com facilidade, mesmo sem uma provocação intencional.

37. Empolgado.

38. Extrovertido.

39. Fala pouco do que acontece no colégio.

40. Tem di�culdade em con�ar nas pessoas.

41. Onde está, torna-se o centro das atenções.

42. Vingativo.

43. Exagera com facilidade.

44. Lidera sempre as brincadeiras.

45. Quando lidera uma atividade, procura ajudar as outras crianças.

46. Carismático.

47. Invejoso.

48. Ciumento.

49. Do riso ao choro em 1 minuto e vice-versa.

50. Otimista.

51. Preocupado com doenças.

52. Desiste facilmente.

53. “Cabeça-dura”.

54. Consegue usar a lógica facilmente.

55. Diplomático.

56. Costuma deixar os segredos escaparem.

57. Descon�ado.

58. Calmo.

59. Criativo.

60. Tende a dominar os amigos e irmãos.

61. Paciente.

62. Quer sempre saber o que acontecerá em seguida.

63. Ama a paz e o sossego.

64. Atencioso e cuidadoso.

65. Odeia con�itos.

66. Teimoso na escolha das roupas.

67. Gosta de contrariar por contrariar.

68. Sentimental.

69. Deixa de fazer a sua vontade para agradar os outros.

70. Demora a fazer amizades.

71. Faz amigos com facilidade.

72. Não diz exatamente (disfarça) o que está pensando.

73. Rancoroso.

74. Ajuizado.

75. Ama o silêncio.

76. Gosta de estar na moda e usar acessórios.

77. Avoado

78. Costuma brincar de forma tranquila.

79. Artístico.

80. Emociona as pessoas.

81. Apresenta muitas habilidades intelectuais.

82. Fala muito.

83. Pouco sensível aos sentimentos dos demais.

84. Gosta de alardear suas vitórias.

85. Gosta de seguir regras.

86. Perseverante. Não desiste até conseguir.

87. Sempre buscando coisas novas.

88. Reservado.

89. Propenso a fofocar.

90. "Tem sempre a razão”.

91. Muda de atividade ou brincadeira a “toda hora”.

92. Criança de ideias.

93. Tem di�culdade para concluir tarefas.

94. Ama a variedade.

95. Afetuoso.

96. Não demonstra afeto facilmente.

97. Não se incomoda em perder no jogo ou não conseguir realizar algo.

98. Vacilante. Demora para agir depois da decisão.

99. Difícil de agradar.

100. Quando repreendido, muda o foco de sua atenção. Para imediatamente, 
mas em pouco tempo volta a fazer o que estava fazendo.

101. Temperamental.

102. Consegue se controlar.

103. Cauteloso.

104. Brincalhão.

105. Insistente.

106. Pessimista

107. Compreensivo.

108. Corajoso.

109. Tímido.

110. Costuma perdoar e esquecer.

111. Sabe esperar.

112. Impulsivo.

113. Compartilha bem os brinquedos.

114. Apressadinho

115. Intenso.

116. Ágil.

117. Não dissimula, assume a verdade.

118. Impaciente.

119. Profundamente estável.

120. As histórias e os �lmes conseguem envolve-lo e comovê-lo profunda-
mente. (Vivem a história).

121. Tem muita energia.

122. Obediente.

123. Se orgulha da sua própria coragem e valentia, apesar de algumas vezes 
não ser tão valente assim.

124. Demonstra afeto com o corpo de forma excessiva (abraços muito fortes, 
empurrão, etc..)

125. Desastrado.

126. Educado.

127. Gosto de saber os porquês.

128. Anda de forma lenta e vagarosa.

129. Bem-humorado.

130. Interrompe os demais.

131. Percebe os sentimentos dos outros.

132. Raciocínio rápido.

133. Mantém as suas opiniões.

134. Destemido e ousado.

135. Tem ataques de fúria.

136. Preguiçosa para estudar.

137. "Bem-resolvido".

138. Voltado para a ação.

139. Sente-se confortável em grupos.

140. Quando está em grupo prefere assumir o comando.

141. Não gosta de trabalhar em grupo.

142. Integra-se rapidamente em grupos.

143. Rápido e decidido.

144. Vigoroso.

145. Nem ouviu toda a explicação, acha que já entendeu tudo e sai fazendo.

146. Aprecia mudanças.

147. Prefere a rotina.

148. Aberto e sociável.

149. Curioso.

150. Crítico.

151.Tem di�culdade em doar seus brinquedos ou roupas.

152. Quer participar da vida adulta, entrar neste “mundo adulto”.

153. Metódico.

154. Vontade forte.

155. Toma iniciativa.

156. Insiste no seu próprio plano.

157. Autocon�ante.

158. Autossu�ciente, não gosta de ser ajudado (quase sempre).

159. Sensível.

160. Magoa-se com facilidade.

161. Foge do esforço.

162. Adapta-se bem.

163. Gosta de acumular coisas.

164. Se mete em confusão quando está desocupado.

165. Extremamente cauteloso (medroso).

166. Tende ao desânimo.

167. Faz mais de uma coisa ao mesmo tempo.

168. Fica de castigo e nem se importa.

169. Mediador de con�itos e pessoas.

170. Indeciso.

171. Responde bem à chantagem emocional.

172. Competitivo.

173. Fica feliz em ajudar a quem precisa (com sua ação mais do que com suas 
coisas).

174. Respeitoso.

175. Não guarda mágoas;

176. Gosta de entender de onde as coisas vem.

177. Persistente.

178. Divertido.

179. Ri facilmente (gargalhada).

180. Espontâneo.

181. Hesitante.

182. Gosta de arrumar seus pertences e o ambiente.

183. Sincero.

184. Ordenado.

185. Prestativo.

186. Fica envergonhado facilmente.

187. Bondoso

188. Quer agradar os pais.

189. Foge das responsabilidades sem bater de frente.

190. Tem medo de errar.

191. Seguro de si.

192. Quer ser sempre o melhor.

193. Atencioso com os outros.

194. Mandão.

195. Bem-comportado.

196. Costuma agir tendo em conta somente a sua própria vontade.

197. Perfeccionista.

198. Paci�cador.

199. Conduta sem altos e baixos

200. Controlador.

201. Tende a imitar o comportamento dos amigos, seja positivo ou negativo.

202. Gosta de rezar e parece ter profundidade.

203. Gosta de empolgação.

204. Pensativo.

205. Observador

206. Dócil.

207. Persegue as suas metas.

208. Precisa de muito descanso.

209. Demanda reconhecimento.

210. Precisa de encorajamento para enfrentar os medos.

211. Precisa de motivação para enfrentar o que custa.

212. Precisa de amigos.

213. Focado e intenso ao mesmo tempo.

214. Precisa de diversão.

215. Gosta de estrutura e procedimentos bem de�nidos.

216. Precisa de inspiração para agir.

217. Não gosta de confronto.

218. Gosta de confronto.

219. Prático.

220. Inconstante.

221. Tem receio de circunstâncias novas.

.



1. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
rapidamente.

2. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele demora 
a reagir.

3. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
fortemente (intensamente).

4. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele não 
reage intensamente.

5. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, deseja agir 
imediatamente.

6. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele perma-
nece calmo e espera para agir.

7. Ele não reage inicialmente, mas sua reação vai aumentando aos poucos de 
intensidade.

8. As impressões duram muito tempo. Ele guarda as emoções sentidas. 
Mesmo depois de tempos, torna a sentir a mesma emoção. Se empolga, 
mesmo tempos depois do ocorrido.

9. As impressões duram pouco tempo. Não volta a se emocionar quando a 
situação é mencionada. Lembra da situação, mas não se empolga.

10. Sorridente.

11. Gosta de desa�os.

12. Preocupado com as situações.

13. Introspectivo (pensamentos). Não tem necessidade de falar para con�rmar 
seus pensamentos.

14. Facilmente provocado.

15. Se provocado, responde imediatamente.

16. Sério.

17. Muito desa�ador.

18. Vive agradando a mãe com �orezinhas e desenhos.

19. Cuidadoso.

20. Internaliza as ideias e as impressões.

21. Introvertido (no campo das ações).

22. Detalhista.

23. Distraído.

24. Consegue, de fato, pensar no que fez de errado.

25. Determinado.

26. Con�ante.

27. Inseguro.

28. Gosta de brincar sozinho.

29. Procura sempre outras crianças para brincar.

30. Desfruta a companhia de outros adultos sem ser os pais.

31. Em festas, mais observa do que brinca.

32. Brinca com qualquer criança.

33. Fica irritado com a desordem.

34. Está sempre apontando as injustiças cometidas consigo mesmo e com os 
outros.

35. Justo.

36. Irrita-se com facilidade, mesmo sem uma provocação intencional.

37. Empolgado.

38. Extrovertido.

39. Fala pouco do que acontece no colégio.

40. Tem di�culdade em con�ar nas pessoas.

41. Onde está, torna-se o centro das atenções.

42. Vingativo.

43. Exagera com facilidade.

44. Lidera sempre as brincadeiras.

45. Quando lidera uma atividade, procura ajudar as outras crianças.

46. Carismático.

47. Invejoso.

48. Ciumento.

49. Do riso ao choro em 1 minuto e vice-versa.

50. Otimista.

51. Preocupado com doenças.

52. Desiste facilmente.

53. “Cabeça-dura”.

54. Consegue usar a lógica facilmente.

55. Diplomático.

56. Costuma deixar os segredos escaparem.

57. Descon�ado.

58. Calmo.

59. Criativo.

60. Tende a dominar os amigos e irmãos.

61. Paciente.

62. Quer sempre saber o que acontecerá em seguida.

63. Ama a paz e o sossego.

64. Atencioso e cuidadoso.

65. Odeia con�itos.

66. Teimoso na escolha das roupas.

67. Gosta de contrariar por contrariar.

68. Sentimental.

69. Deixa de fazer a sua vontade para agradar os outros.

70. Demora a fazer amizades.

71. Faz amigos com facilidade.

72. Não diz exatamente (disfarça) o que está pensando.

73. Rancoroso.

74. Ajuizado.

75. Ama o silêncio.

76. Gosta de estar na moda e usar acessórios.

77. Avoado

78. Costuma brincar de forma tranquila.

79. Artístico.

80. Emociona as pessoas.

81. Apresenta muitas habilidades intelectuais.

82. Fala muito.

83. Pouco sensível aos sentimentos dos demais.

84. Gosta de alardear suas vitórias.

85. Gosta de seguir regras.

86. Perseverante. Não desiste até conseguir.

87. Sempre buscando coisas novas.

88. Reservado.

89. Propenso a fofocar.

90. "Tem sempre a razão”.

91. Muda de atividade ou brincadeira a “toda hora”.

92. Criança de ideias.

93. Tem di�culdade para concluir tarefas.

94. Ama a variedade.

95. Afetuoso.

96. Não demonstra afeto facilmente.

97. Não se incomoda em perder no jogo ou não conseguir realizar algo.

98. Vacilante. Demora para agir depois da decisão.

99. Difícil de agradar.

100. Quando repreendido, muda o foco de sua atenção. Para imediatamente, 
mas em pouco tempo volta a fazer o que estava fazendo.

101. Temperamental.

102. Consegue se controlar.

103. Cauteloso.

104. Brincalhão.

105. Insistente.

106. Pessimista

107. Compreensivo.

108. Corajoso.

109. Tímido.

110. Costuma perdoar e esquecer.

111. Sabe esperar.

112. Impulsivo.

113. Compartilha bem os brinquedos.

114. Apressadinho

115. Intenso.

116. Ágil.

117. Não dissimula, assume a verdade.

118. Impaciente.

119. Profundamente estável.

120. As histórias e os �lmes conseguem envolve-lo e comovê-lo profunda-
mente. (Vivem a história).

121. Tem muita energia.

122. Obediente.

123. Se orgulha da sua própria coragem e valentia, apesar de algumas vezes 
não ser tão valente assim.

124. Demonstra afeto com o corpo de forma excessiva (abraços muito fortes, 
empurrão, etc..)

125. Desastrado.

126. Educado.

127. Gosto de saber os porquês.

128. Anda de forma lenta e vagarosa.

129. Bem-humorado.

130. Interrompe os demais.

131. Percebe os sentimentos dos outros.

132. Raciocínio rápido.

133. Mantém as suas opiniões.

134. Destemido e ousado.

135. Tem ataques de fúria.

136. Preguiçosa para estudar.

137. "Bem-resolvido".

138. Voltado para a ação.

139. Sente-se confortável em grupos.

140. Quando está em grupo prefere assumir o comando.

141. Não gosta de trabalhar em grupo.

142. Integra-se rapidamente em grupos.

143. Rápido e decidido.

144. Vigoroso.

145. Nem ouviu toda a explicação, acha que já entendeu tudo e sai fazendo.

146. Aprecia mudanças.

147. Prefere a rotina.

148. Aberto e sociável.

149. Curioso.

150. Crítico.

151.Tem di�culdade em doar seus brinquedos ou roupas.

152. Quer participar da vida adulta, entrar neste “mundo adulto”.

153. Metódico.

154. Vontade forte.

155. Toma iniciativa.

156. Insiste no seu próprio plano.

157. Autocon�ante.

158. Autossu�ciente, não gosta de ser ajudado (quase sempre).

159. Sensível.

160. Magoa-se com facilidade.

161. Foge do esforço.

162. Adapta-se bem.

163. Gosta de acumular coisas.

164. Se mete em confusão quando está desocupado.

165. Extremamente cauteloso (medroso).

166. Tende ao desânimo.

167. Faz mais de uma coisa ao mesmo tempo.

168. Fica de castigo e nem se importa.

169. Mediador de con�itos e pessoas.

170. Indeciso.

171. Responde bem à chantagem emocional.

172. Competitivo.

173. Fica feliz em ajudar a quem precisa (com sua ação mais do que com suas 
coisas).

174. Respeitoso.

175. Não guarda mágoas;

176. Gosta de entender de onde as coisas vem.

177. Persistente.

178. Divertido.

179. Ri facilmente (gargalhada).

180. Espontâneo.

181. Hesitante.

182. Gosta de arrumar seus pertences e o ambiente.

183. Sincero.

184. Ordenado.

185. Prestativo.

186. Fica envergonhado facilmente.

187. Bondoso

188. Quer agradar os pais.

189. Foge das responsabilidades sem bater de frente.

190. Tem medo de errar.

191. Seguro de si.

192. Quer ser sempre o melhor.

193. Atencioso com os outros.

194. Mandão.

195. Bem-comportado.

196. Costuma agir tendo em conta somente a sua própria vontade.

197. Perfeccionista.

198. Paci�cador.

199. Conduta sem altos e baixos

200. Controlador.

201. Tende a imitar o comportamento dos amigos, seja positivo ou negativo.

202. Gosta de rezar e parece ter profundidade.

203. Gosta de empolgação.

204. Pensativo.

205. Observador

206. Dócil.

207. Persegue as suas metas.

208. Precisa de muito descanso.

209. Demanda reconhecimento.

210. Precisa de encorajamento para enfrentar os medos.

211. Precisa de motivação para enfrentar o que custa.

212. Precisa de amigos.

213. Focado e intenso ao mesmo tempo.

214. Precisa de diversão.

215. Gosta de estrutura e procedimentos bem de�nidos.

216. Precisa de inspiração para agir.

217. Não gosta de confronto.

218. Gosta de confronto.

219. Prático.

220. Inconstante.

221. Tem receio de circunstâncias novas.

.



1. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
rapidamente.

2. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele demora 
a reagir.

3. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
fortemente (intensamente).

4. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele não 
reage intensamente.

5. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, deseja agir 
imediatamente.

6. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele perma-
nece calmo e espera para agir.

7. Ele não reage inicialmente, mas sua reação vai aumentando aos poucos de 
intensidade.

8. As impressões duram muito tempo. Ele guarda as emoções sentidas. 
Mesmo depois de tempos, torna a sentir a mesma emoção. Se empolga, 
mesmo tempos depois do ocorrido.

9. As impressões duram pouco tempo. Não volta a se emocionar quando a 
situação é mencionada. Lembra da situação, mas não se empolga.

10. Sorridente.

11. Gosta de desa�os.

12. Preocupado com as situações.

13. Introspectivo (pensamentos). Não tem necessidade de falar para con�rmar 
seus pensamentos.

14. Facilmente provocado.

15. Se provocado, responde imediatamente.

16. Sério.

17. Muito desa�ador.

18. Vive agradando a mãe com �orezinhas e desenhos.

19. Cuidadoso.

20. Internaliza as ideias e as impressões.

21. Introvertido (no campo das ações).

22. Detalhista.

23. Distraído.

24. Consegue, de fato, pensar no que fez de errado.

25. Determinado.

26. Con�ante.

27. Inseguro.

28. Gosta de brincar sozinho.

29. Procura sempre outras crianças para brincar.

30. Desfruta a companhia de outros adultos sem ser os pais.

31. Em festas, mais observa do que brinca.

32. Brinca com qualquer criança.

33. Fica irritado com a desordem.

34. Está sempre apontando as injustiças cometidas consigo mesmo e com os 
outros.

35. Justo.

36. Irrita-se com facilidade, mesmo sem uma provocação intencional.

37. Empolgado.

38. Extrovertido.

39. Fala pouco do que acontece no colégio.

40. Tem di�culdade em con�ar nas pessoas.

41. Onde está, torna-se o centro das atenções.

42. Vingativo.

43. Exagera com facilidade.

44. Lidera sempre as brincadeiras.

45. Quando lidera uma atividade, procura ajudar as outras crianças.

46. Carismático.

47. Invejoso.

48. Ciumento.

49. Do riso ao choro em 1 minuto e vice-versa.

50. Otimista.

51. Preocupado com doenças.

52. Desiste facilmente.

53. “Cabeça-dura”.

54. Consegue usar a lógica facilmente.

55. Diplomático.

56. Costuma deixar os segredos escaparem.

57. Descon�ado.

58. Calmo.

59. Criativo.

60. Tende a dominar os amigos e irmãos.

61. Paciente.

62. Quer sempre saber o que acontecerá em seguida.

63. Ama a paz e o sossego.

64. Atencioso e cuidadoso.

65. Odeia con�itos.

66. Teimoso na escolha das roupas.

67. Gosta de contrariar por contrariar.

68. Sentimental.

69. Deixa de fazer a sua vontade para agradar os outros.

70. Demora a fazer amizades.

71. Faz amigos com facilidade.

72. Não diz exatamente (disfarça) o que está pensando.

73. Rancoroso.

74. Ajuizado.

75. Ama o silêncio.

76. Gosta de estar na moda e usar acessórios.

77. Avoado

78. Costuma brincar de forma tranquila.

79. Artístico.

80. Emociona as pessoas.

81. Apresenta muitas habilidades intelectuais.

82. Fala muito.

83. Pouco sensível aos sentimentos dos demais.

84. Gosta de alardear suas vitórias.

85. Gosta de seguir regras.

86. Perseverante. Não desiste até conseguir.

87. Sempre buscando coisas novas.

88. Reservado.

89. Propenso a fofocar.

90. "Tem sempre a razão”.

91. Muda de atividade ou brincadeira a “toda hora”.

92. Criança de ideias.

93. Tem di�culdade para concluir tarefas.

94. Ama a variedade.

95. Afetuoso.

96. Não demonstra afeto facilmente.

97. Não se incomoda em perder no jogo ou não conseguir realizar algo.

98. Vacilante. Demora para agir depois da decisão.

99. Difícil de agradar.

100. Quando repreendido, muda o foco de sua atenção. Para imediatamente, 
mas em pouco tempo volta a fazer o que estava fazendo.

101. Temperamental.

102. Consegue se controlar.

103. Cauteloso.

104. Brincalhão.

105. Insistente.

106. Pessimista

107. Compreensivo.

108. Corajoso.

109. Tímido.

110. Costuma perdoar e esquecer.

111. Sabe esperar.

112. Impulsivo.

113. Compartilha bem os brinquedos.

114. Apressadinho

115. Intenso.

116. Ágil.

117. Não dissimula, assume a verdade.

118. Impaciente.

119. Profundamente estável.

120. As histórias e os �lmes conseguem envolve-lo e comovê-lo profunda-
mente. (Vivem a história).

121. Tem muita energia.

122. Obediente.

123. Se orgulha da sua própria coragem e valentia, apesar de algumas vezes 
não ser tão valente assim.

124. Demonstra afeto com o corpo de forma excessiva (abraços muito fortes, 
empurrão, etc..)

125. Desastrado.

126. Educado.

127. Gosto de saber os porquês.

128. Anda de forma lenta e vagarosa.

129. Bem-humorado.

130. Interrompe os demais.

131. Percebe os sentimentos dos outros.

132. Raciocínio rápido.

133. Mantém as suas opiniões.

134. Destemido e ousado.

135. Tem ataques de fúria.

136. Preguiçosa para estudar.

137. "Bem-resolvido".

138. Voltado para a ação.

139. Sente-se confortável em grupos.

140. Quando está em grupo prefere assumir o comando.

141. Não gosta de trabalhar em grupo.

142. Integra-se rapidamente em grupos.

143. Rápido e decidido.

144. Vigoroso.

145. Nem ouviu toda a explicação, acha que já entendeu tudo e sai fazendo.

146. Aprecia mudanças.

147. Prefere a rotina.

148. Aberto e sociável.

149. Curioso.

150. Crítico.

151.Tem di�culdade em doar seus brinquedos ou roupas.

152. Quer participar da vida adulta, entrar neste “mundo adulto”.

153. Metódico.

154. Vontade forte.

155. Toma iniciativa.

156. Insiste no seu próprio plano.

157. Autocon�ante.

158. Autossu�ciente, não gosta de ser ajudado (quase sempre).

159. Sensível.

160. Magoa-se com facilidade.

161. Foge do esforço.

162. Adapta-se bem.

163. Gosta de acumular coisas.

164. Se mete em confusão quando está desocupado.

165. Extremamente cauteloso (medroso).

166. Tende ao desânimo.

167. Faz mais de uma coisa ao mesmo tempo.

168. Fica de castigo e nem se importa.

169. Mediador de con�itos e pessoas.

170. Indeciso.

171. Responde bem à chantagem emocional.

172. Competitivo.

173. Fica feliz em ajudar a quem precisa (com sua ação mais do que com suas 
coisas).

174. Respeitoso.

175. Não guarda mágoas;

176. Gosta de entender de onde as coisas vem.

177. Persistente.

178. Divertido.

179. Ri facilmente (gargalhada).

180. Espontâneo.

181. Hesitante.

182. Gosta de arrumar seus pertences e o ambiente.

183. Sincero.

184. Ordenado.

185. Prestativo.

186. Fica envergonhado facilmente.

187. Bondoso

188. Quer agradar os pais.

189. Foge das responsabilidades sem bater de frente.

190. Tem medo de errar.

191. Seguro de si.

192. Quer ser sempre o melhor.

193. Atencioso com os outros.

194. Mandão.

195. Bem-comportado.

196. Costuma agir tendo em conta somente a sua própria vontade.

197. Perfeccionista.

198. Paci�cador.

199. Conduta sem altos e baixos

200. Controlador.

201. Tende a imitar o comportamento dos amigos, seja positivo ou negativo.

202. Gosta de rezar e parece ter profundidade.

203. Gosta de empolgação.

204. Pensativo.

205. Observador

206. Dócil.

207. Persegue as suas metas.

208. Precisa de muito descanso.

209. Demanda reconhecimento.

210. Precisa de encorajamento para enfrentar os medos.

211. Precisa de motivação para enfrentar o que custa.

212. Precisa de amigos.

213. Focado e intenso ao mesmo tempo.

214. Precisa de diversão.

215. Gosta de estrutura e procedimentos bem de�nidos.

216. Precisa de inspiração para agir.

217. Não gosta de confronto.

218. Gosta de confronto.

219. Prático.

220. Inconstante.

221. Tem receio de circunstâncias novas.

.



1. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
rapidamente.

2. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele demora 
a reagir.

3. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele reage 
fortemente (intensamente).

4. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele não 
reage intensamente.

5. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, deseja agir 
imediatamente.

6. Quando apresentado a uma ideia, uma pessoa ou uma situação, ele perma-
nece calmo e espera para agir.

7. Ele não reage inicialmente, mas sua reação vai aumentando aos poucos de 
intensidade.

8. As impressões duram muito tempo. Ele guarda as emoções sentidas. 
Mesmo depois de tempos, torna a sentir a mesma emoção. Se empolga, 
mesmo tempos depois do ocorrido.

9. As impressões duram pouco tempo. Não volta a se emocionar quando a 
situação é mencionada. Lembra da situação, mas não se empolga.

10. Sorridente.

11. Gosta de desa�os.

12. Preocupado com as situações.

13. Introspectivo (pensamentos). Não tem necessidade de falar para con�rmar 
seus pensamentos.

14. Facilmente provocado.

15. Se provocado, responde imediatamente.

16. Sério.

17. Muito desa�ador.

18. Vive agradando a mãe com �orezinhas e desenhos.

19. Cuidadoso.

20. Internaliza as ideias e as impressões.

21. Introvertido (no campo das ações).

22. Detalhista.

23. Distraído.

24. Consegue, de fato, pensar no que fez de errado.

25. Determinado.

26. Con�ante.

27. Inseguro.

28. Gosta de brincar sozinho.

29. Procura sempre outras crianças para brincar.

30. Desfruta a companhia de outros adultos sem ser os pais.

31. Em festas, mais observa do que brinca.

32. Brinca com qualquer criança.

33. Fica irritado com a desordem.

34. Está sempre apontando as injustiças cometidas consigo mesmo e com os 
outros.

35. Justo.

36. Irrita-se com facilidade, mesmo sem uma provocação intencional.

37. Empolgado.

38. Extrovertido.

39. Fala pouco do que acontece no colégio.

40. Tem di�culdade em con�ar nas pessoas.

41. Onde está, torna-se o centro das atenções.

42. Vingativo.

43. Exagera com facilidade.

44. Lidera sempre as brincadeiras.

45. Quando lidera uma atividade, procura ajudar as outras crianças.

46. Carismático.

47. Invejoso.

48. Ciumento.

49. Do riso ao choro em 1 minuto e vice-versa.

50. Otimista.

51. Preocupado com doenças.

52. Desiste facilmente.

53. “Cabeça-dura”.

54. Consegue usar a lógica facilmente.

55. Diplomático.

56. Costuma deixar os segredos escaparem.

57. Descon�ado.

58. Calmo.

59. Criativo.

60. Tende a dominar os amigos e irmãos.

61. Paciente.

62. Quer sempre saber o que acontecerá em seguida.

63. Ama a paz e o sossego.

64. Atencioso e cuidadoso.

65. Odeia con�itos.

66. Teimoso na escolha das roupas.

67. Gosta de contrariar por contrariar.

68. Sentimental.

69. Deixa de fazer a sua vontade para agradar os outros.

70. Demora a fazer amizades.

71. Faz amigos com facilidade.

72. Não diz exatamente (disfarça) o que está pensando.

73. Rancoroso.

74. Ajuizado.

75. Ama o silêncio.

76. Gosta de estar na moda e usar acessórios.

77. Avoado

78. Costuma brincar de forma tranquila.

79. Artístico.

80. Emociona as pessoas.

81. Apresenta muitas habilidades intelectuais.

82. Fala muito.

83. Pouco sensível aos sentimentos dos demais.

84. Gosta de alardear suas vitórias.

85. Gosta de seguir regras.

86. Perseverante. Não desiste até conseguir.

87. Sempre buscando coisas novas.

88. Reservado.

89. Propenso a fofocar.

90. "Tem sempre a razão”.

91. Muda de atividade ou brincadeira a “toda hora”.

92. Criança de ideias.

93. Tem di�culdade para concluir tarefas.

94. Ama a variedade.

95. Afetuoso.

96. Não demonstra afeto facilmente.

97. Não se incomoda em perder no jogo ou não conseguir realizar algo.

98. Vacilante. Demora para agir depois da decisão.

99. Difícil de agradar.

100. Quando repreendido, muda o foco de sua atenção. Para imediatamente, 
mas em pouco tempo volta a fazer o que estava fazendo.

101. Temperamental.

102. Consegue se controlar.

103. Cauteloso.

104. Brincalhão.

105. Insistente.

106. Pessimista

107. Compreensivo.

108. Corajoso.

109. Tímido.

110. Costuma perdoar e esquecer.

111. Sabe esperar.

112. Impulsivo.

113. Compartilha bem os brinquedos.

114. Apressadinho

115. Intenso.

116. Ágil.

117. Não dissimula, assume a verdade.

118. Impaciente.

119. Profundamente estável.

120. As histórias e os �lmes conseguem envolve-lo e comovê-lo profunda-
mente. (Vivem a história).

121. Tem muita energia.

122. Obediente.

123. Se orgulha da sua própria coragem e valentia, apesar de algumas vezes 
não ser tão valente assim.

124. Demonstra afeto com o corpo de forma excessiva (abraços muito fortes, 
empurrão, etc..)

125. Desastrado.

126. Educado.

127. Gosto de saber os porquês.

128. Anda de forma lenta e vagarosa.

129. Bem-humorado.

130. Interrompe os demais.

131. Percebe os sentimentos dos outros.

132. Raciocínio rápido.

133. Mantém as suas opiniões.

134. Destemido e ousado.

135. Tem ataques de fúria.

136. Preguiçosa para estudar.

137. "Bem-resolvido".

138. Voltado para a ação.

139. Sente-se confortável em grupos.

140. Quando está em grupo prefere assumir o comando.

141. Não gosta de trabalhar em grupo.

142. Integra-se rapidamente em grupos.

143. Rápido e decidido.

144. Vigoroso.

145. Nem ouviu toda a explicação, acha que já entendeu tudo e sai fazendo.

146. Aprecia mudanças.

147. Prefere a rotina.

148. Aberto e sociável.

149. Curioso.

150. Crítico.

151.Tem di�culdade em doar seus brinquedos ou roupas.

152. Quer participar da vida adulta, entrar neste “mundo adulto”.

153. Metódico.

154. Vontade forte.

155. Toma iniciativa.

156. Insiste no seu próprio plano.

157. Autocon�ante.

158. Autossu�ciente, não gosta de ser ajudado (quase sempre).

159. Sensível.

160. Magoa-se com facilidade.

161. Foge do esforço.

162. Adapta-se bem.

163. Gosta de acumular coisas.

164. Se mete em confusão quando está desocupado.

165. Extremamente cauteloso (medroso).

166. Tende ao desânimo.

167. Faz mais de uma coisa ao mesmo tempo.

168. Fica de castigo e nem se importa.

169. Mediador de con�itos e pessoas.

170. Indeciso.

171. Responde bem à chantagem emocional.

172. Competitivo.

173. Fica feliz em ajudar a quem precisa (com sua ação mais do que com suas 
coisas).

174. Respeitoso.

175. Não guarda mágoas;

176. Gosta de entender de onde as coisas vem.

177. Persistente.

178. Divertido.

179. Ri facilmente (gargalhada).

180. Espontâneo.

181. Hesitante.

182. Gosta de arrumar seus pertences e o ambiente.

183. Sincero.

184. Ordenado.

185. Prestativo.

186. Fica envergonhado facilmente.

187. Bondoso

188. Quer agradar os pais.

189. Foge das responsabilidades sem bater de frente.

190. Tem medo de errar.

191. Seguro de si.

192. Quer ser sempre o melhor.

193. Atencioso com os outros.

194. Mandão.

195. Bem-comportado.

196. Costuma agir tendo em conta somente a sua própria vontade.

197. Perfeccionista.

198. Paci�cador.

199. Conduta sem altos e baixos

200. Controlador.

201. Tende a imitar o comportamento dos amigos, seja positivo ou negativo.

202. Gosta de rezar e parece ter profundidade.

203. Gosta de empolgação.

204. Pensativo.

205. Observador

206. Dócil.

207. Persegue as suas metas.

208. Precisa de muito descanso.

209. Demanda reconhecimento.

210. Precisa de encorajamento para enfrentar os medos.

211. Precisa de motivação para enfrentar o que custa.

212. Precisa de amigos.

213. Focado e intenso ao mesmo tempo.

214. Precisa de diversão.

215. Gosta de estrutura e procedimentos bem de�nidos.

216. Precisa de inspiração para agir.

217. Não gosta de confronto.

218. Gosta de confronto.

219. Prático.

220. Inconstante.

221. Tem receio de circunstâncias novas.

.



 

 

 

COLÉRICO

1 3 5 8 11 14 15 17 25 30

36 37 38 42 43 44 50 53 54 56

60 66 67 73 81 83 84 86 90 92

96 105 108 112 115 116 117 118 121 123

124 125 127 130 132 133 134 135 138 140

143 144 154 155 156 157 158 164 167 168

172 176 177 183 191 192 194 196 200 207

209 213 218 219 222 224 227   

SANGUÍNEO

1  3  5  9  10  11  14  18  23  26

29  30  32  36  37  38  41  43  46  47

48  49  50  56  59  68  69  71  76  77

79  80  82  87  89  91  92  93  94  95

104  107  110  112  113  114  116  117  118  121

129  131  136  138  139  142  144  145  146  148 

149  152  157  159  160  161  175 178  179  180

203  206  212  214  220  223  226  228  230  231



222. Bastante focado.

223. Agitado e incansável.

224. Habitualmente entusiasmado.

225. Tende a passividade.

226. Foge das competições.

227. Demora para esquecer a bronca.

228. Esquece logo a bronca.

229. Diverte-se mais com a brincadeira ou a atividade em si do que com a i
nteração com as outras crianças.

230. Quer tudo na hora.

231. Piadista.

232. Caseiro.

CONFIRA O RESULTADO


