
  

 

TESTE 



  

Responde a estas perguntas e sabe a verdade sobre ti e quem te rodeia.  

 

1. Quando praticas uma boa ação, ficas à espera de algo em troca?  

a) Às vezes; 

b) Nunca; 

c) Raramente.  

 

2. Já escondes-te de alguém que recebes-te um presente, ou um benefício?  

a) Claro; 

b) Não, não tenho nada a esconder; 

c) Apenas se achasse que ia dar-me problemas.  

 

3. Vês uma pessoa a ser maltratada, o que fazes?  

a) Ficas calada, não queres ser prejudicada; 

b) Agirias, não suportas injustiças; 

c) Se não houvesse problemas para mim.  

 

4. A tua amiga pede-te uma camisola igual à tua… 

a) Dizes que compras-te a última; 

b) Ofereces-te comprar-lhe uma igual; 

c) Não te comprometes, mas dizes que se passares na loja tratas disso. 

 

5.  Vais jantar a casa de uns amigos e a comida que servem é intragável:  

a) Dizes-lhes na hora que não consegues comer aquilo; 

b) Provas e dizes que não tens andado bem do estômago; 

c) Inventas que és alérgica a qualquer coisa que está no prato.  

 

 



  
6. A tua colega do lado engordou uns quilos…  

a) Não hesitas e perguntas se não pode ficar com a roupa que já não te serve; 

b) Questionas se está tudo bem com ela ao nível da saúde; 

c) Com algum tato, abordas o assunto.  

 

7. Ficas a saber um truque de maquilhagem infalível. 

a) Guarda-lo para ti; 

b) Contas às amigas; 

c) Partilhas só com uma amiga muito feia.  

 

8. Só há um pacote de leite na prateleira do supermercado e aproxima-se um senhor de 

idade, de bengala… 

a) Sem estabelecer contacto visual com ele, aceleras o passo e pegas no leite; 

b) Dás um passo atrás e deixa-lo ficar com o produto; 

c) Pegas no leite, mas perguntas ao senhor se também consome daquele.  

 

9. Encontras uma carteira com dinheiro, o que fazes?  

a) Leva-la; 

b) Vais entrega-la à policia; 

c) Vês o que lá está dentro e, se te interessar, tiras qualquer coisa.  

 

10. Achas sempre que… 

a) Estás a um nível acima do que os que te rodeiam; 

b) Nunca te sentiste superior a ninguém; 

c) Tens dias em que te achas a “última bolacha do pacote”.  

 

11. Tens um familiar que vive longe e está no hospital… 

a) Nem lhe telefonas, não vá ele pedir-te favores; 

b) Arranjas maneira de ir visitá-lo e dar-lhe um beijinho; 



  
c) Telefonas, mas não te comprometes a ir visitá-lo, alegando que estás com muito 

trabalho.  

 

12. Tens por hábito… 

a) Dizer o que te vem à cabeça; 

b) Moderas as palavras; 

c) Quanto te “salta a tampa”, tornas-te cruel.  

 

 

13. Perante a desgraça de alguém próximo… 

a) Vês como podes lucrar com a situação; 

b) Ofereces ajuda, sem segundas intenções; 

c) Preferes não te intrometer.  

 

14. Quando estás irritada… 

a) Não te controlas e levas tudo à frente; 

b) Tentas acalmar-te, os outros não têm culpa; 

c) Respondes torto, mas pedes desculpa, justificando o estado de espirito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vê nas soluções se tens de “limar 

arestas” na tua personalidade. 



  

Soluções  
Maioria a):  

BESTA 

Por trás desse sorriso esconde-se alguém implacável, cujas necessidades estão sempre à frente 

das dos outros e achas que o Mundo se uniu para te tramar.  

 

Maioria b):  

BOAZINHA 

O que é demais enjoa e, pior do que isso, prejudica-te. Conheces a expressão “quem de mel se 

faz as abelhas o comem?”, pois que te assenta na perfeição.  

 

Maioria c):  

INTERMÉDIA 

Não és a pior pessoa do mundo, mas se fosses mais altruísta também não se perdia nada. 

Modera algumas atitudes mais negativas e egocêntricas para não ficares má pessoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


