
 

 

Pesquisa I Opt 
Formulário para processamento I Opt 

 

1. Eu completo tudo que começo 
2. Eu respondo rápido 
3. Eu faço planos 
4. Eu imagino possibilidades 

A. 

 

1. Eu planejo antes de agir 
2. Eu faço coisas diferentes 
3. Eu mudo facilmente 
4. Eu gosto de instruções claras 

B. 

 

1. Eu reajo rápido  
2. Eu gosto que outros terminem 

o que eu comecei 
3. Eu faço coisas que são novas 

e diferentes 
4. Eu completo minhas tarefas   

C. 

 

1. Eu enxergo o futuro 
2. Eu gosto das coisas claras e 

abertas 
3. Eu sou um organizador 
4. Eu mudo muito as idéias 

D. 

 

1. Eu tenho idéias complicadas 
2. Eu gosto de novas formas de 

fazer as coisas 
3. Eu resolvo problemas facilmente 
4. Eu gosto de coisas fáceis de 

entender 

 

E. 

1. Eu sigo instruções 
2. Eu predigo o que acontecerá 
3. Eu respondo rápido 
4. Eu tenho muitas idéias  

F. 

1. Eu presto atenção em todos os 
detalhes 

2. Eu tenho soluções rápidas 
3. Eu gosto das coisas do meu jeito 
4. Eu gosto de seguir instruções 

G. 

 

1. Eu sei o que quero fazer 
2. Eu sei como eu quero fazer as 

coisas 
3. Eu sou muito bom planejando 

detalhes 
4. Eu dou sugestões mais rápido 

que os outros 

H. 

 

1. Eu gosto de correr riscos 
2. Eu gosto de seguir as regras 
3. Eu descubro e conserto problemas  
4. Eu me aprofundo nas coisas 

I. 

 

1. Eu prefiro as minhas idéias 
2. É fácil para mim ficar focado na tarefa 
3. Eu sou muito cuidadoso 
4. Eu ás vezes faço as coisas antes de 

refletir 

J. 

 

1. Eu corro riscos 
2. Eu me ajusto facilmente 
3. Eu não gosto de mudanças 
4. Eu faço as coisas acontecerem 

K. 

 

1. Eu gosto de analisar 
2. Eu gosto de ter as coisas decididas 
3. Eu me distraio facilmente 
4. Eu gosto de ver as idéias evoluírem 

L. 

 

1. Eu realmente não gosto de regras 
2. Eu gosto das coisas feitas 

corretamente 
3. Eu gosto de fazer as coisas 
4. Eu ás vezes me esqueço de detalhes 

M. 

 

1. Eu me esqueço facilmente das coisas  
2. Eu presto muita atenção a detalhes 
3. Eu vou com a maioria 
4. Eu mobilizo as pessoas 

N. 

 

1. Eu gosto das coisas exatas  
2. Eu sou brincalhão 
3. Eu tenho idéias diferentes que precisam 

ser explicadas 
4. Eu gosto de seguir o cronograma e 

estar no prazo 
 

O. 

 

1. Eu gosto de instruções 
2. Eu gosto de inventar as coisas 
3. Eu gosto de aventura 
4. Eu gosto de ser preciso 

P. 

 

Para cada letra, coloque no quadrado, o número referente a afirmação que melhor descreve você. Não há respostas 
certas ou erradas, apenas preferências comportamentais individuais. 

 1. Eu uso os recursos disponíveis para 
resolver os problemas 

2. Eu procuro mais de uma maneira de 
resolver as coisas 

3. Se as coisa ficam difíceis, eu mudo de 
idéia 

4. Eu gosto de fazer as coisas da maneira 
que devem ser feitas 

Q. 

 

1. Eu gosto de começar coisas novas 
2. Eu digo aos outros o que penso 
3. Eu faço as coisas 
4. Eu nem sempre sei como as coisas vão 

acabar 

R. 

 

1. Eu decido facilmente 
2. Eu provoco ação 
3. Eu sou firme como uma rocha 
4. Eu não sou sincronizado com os outros 
5.  

S. 

 

1. Eu sou reflexivo e faço as coisas 
intencionalmente 

2. Eu gosto de pensar sobre muitas coisas 
3. Eu não gosto de interrupções 
4. Eu gosto de descobrir diversas 

maneiras de fazer as coisas 

T. 

 

1. Eu sou cuidadoso 
2. Eu gosto de ritmo rápido 
3. Eu gosto de completar todos os detalhes 
4. Eu vejo conexões diferentes entre as 

coisas 

U. 

 

1. Eu adoro riscos 
2. Eu me interesso em conseguir resultados 
3. Eu sou lógico 
4. Eu ignoro detalhes 

V. 

 

1. Eu gosto do “aqui e agora” 
2. Eu penso como as coisas podem ser 

no futuro 
3. Eu gosto de fatos 
4. Eu tomo decisões na hora 

W. 

 

1. Eu gosto de coisas claras e fáceis de 
entender 

2. Eu consigo prever coisas futuras 
3. Eu faço as coisas de acordo com o 

sistema 
4. Eu gosto que as coisas aconteçam agora 

X. 

 

Nome:  
Equipe/grupo:  
Empresa:  
Data de conclusão:  
Email:  


