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TESTE ASSERTIVIDADE  

Marque um X na coluna que diz respeito a você para que você possa 
estabelecer o histograma de seu comportamento. 

Verdadeiro Falso 

1 Muitas vezes tenho dificuldade em recusar e dizer não.     

2 Eu estou certo dos meus direitos, eu os defendo sem invadir os dos outros.     

3 Eu sou cauteloso, eu não cedo se eu não conheço bem o meu oposto.     

4 Eu decido de forma enérgica e definitiva com facilidade.     

5 
Quando possível, eu ajo por procuração ao invés de diretamente, é mais 
efetivo. 

    

6 
Eu sou direto! Eu digo às pessoas o que penso e não tenho medo de 
criticá-las. 

    

7 
Não me atrevo a dizer a minha opinião diante de um grupo ou de uma 
reunião. 

    

8 
Dou a minha opinião sem escrúpulos, mesmo que isso contrarie a opinião 
geral. 

    

9 
Nos debates, observo e espero ver como se passa a definir minha 
estratégia. 

    

10 Às vezes sou criticado por ter o espírito de contradição.     

11 Eu tenho dificuldade em ouvir os outros.     

12 
Eu me organizo para estar ciente de tudo (mesmo fofoca), isso me faz um 
bom serviço. 

    

13 Eu tenho uma reputação de ser bastante habilidoso com pessoas.     

14 Eu confio nas pessoas ao meu redor.     

15 
Não me atrevo a pedir ajuda, tenho medo de ser julgado incapaz ou 
incompetente. 

    

16 Eu tenho problemas para decidir quando fazer algo incomum.     

17 
Eu sou um falso calmo: quando fico com raiva, às vezes faço os outros 
rirem. 

    

18 Estou à vontade na frente das pessoas, em grupos e cara a cara.     

19 Eu costumo jogar comédia para alcançar meus objetivos.     

20 Eu costumo interromper os outros sem perceber a tempo.     

21 Eu gosto de ter a última palavra e impor meu ponto de vista.     

22 Eu sei quem e quando procurar... isto, me serviu muito.     

23 
Eu resolvo divergências encontrando um compromisso que se adapte a 
todos. 

    

24 Eu prefiro agir francamente sem esconder minhas intenções.     

25 Eu frequentemente adio o que tenho que fazer.     

26 Eu costumo dizer: "Eu não me importo! Como quiser! ".     
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27 Eu me apresento como sou, sem complexo.     

28 É preciso muito para me intimidar.     

29 Eu coloco medo nos outros para me impor.     

30 Eu raramente me irrito, mas se isso acontece, eu sei como me vingar.     

31 Eu exagero os fatos, caricaturo as situações para conseguir o que quero.     

32 Eu sou engenhoso, sei tirar proveito do sistema.     

33 Eu sou bom comigo mesmo, bom com os outros.     

34 Eu posso expressar meu desacordo sem excesso, para me fazer ouvir.     

35 Estou preocupado em não incomodar os outros.     

36 Eu me esforço para tomar partido e escolher.     

37 
Eu não gosto de expressar minha opinião no grupo sozinho. Gosto que 
outros concordem e me apoiem. 

    

38 Não tenho medo de falar em público.     

39 A vida me ensinou como me defender e lutar.     

40 Eu gosto de desafios, riscos, mesmo excessivos.     

41 Eu sou frequentemente hábil o suficiente para evitar conflitos.     

42 Eu "jogo cartas na mesa" para colocar as pessoas em confiança.     

43 Eu tenho boas habilidades de escuta e atenção.     

44 Quando decidi alguma coisa, levei-a até o fim, apesar do inesperado.     

45 Eu expresso sem relutância o que sinto.     

46 Eu consigo levar as pessoas a aderir às minhas idéias, eu sou persuasivo.     

47 Elogios, sorrisos, bajulação permitem que você consiga o que deseja.     

48 Eu tenho dificuldade em controlar meu tempo.     

49 Eu sei como lidar com ironia mordaz.     

50 Eu sou útil e fácil de lidar, às vezes sou explorado.     

51 Eu gosto de observar melhor do que participar.     

52 Eu não gosto de estar na fila da frente, eu prefiro os papéis de apoio.     

53 Eu costumava não me comparar com os outros.     

54 Eu acho estranho revelar minhas intenções muito rapidamente.     

55 Às vezes choco as pessoas com minhas palavras.     

56 Se eu não tivesse aprendido a me defender, teria sido devorado.     

57 
É mais fácil obter o que você quer, escondendo seus objetivos, em vez de 
revelar suas intenções. 

    

58 Eu sei como quebrar o gelo com humor sem pensar duas vezes.     

59 
Não podemos fingir que resolvemos um problema sem procurar as causas 
principais. 

    

60 Eu não gosto de me machucar.     
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Os totais obtidos são uma representação do sistema de comunicação que você estabelece com aqueles 
ao seu redor. Esta é obviamente uma abordagem imperfeita, mas isso pode levá-lo a pensar sobre o 
seu comportamento! 
 
ATITUDE PASSIVA (fuga, evitação): economiza tempo, reunindo informações mais tarde, deixando os 
problemas se resolverem. Evitando o ardor, traz uma tranquilidade pessoal e não levanta julgamentos 
imediatos. Os problemas são adiados, mas não são resolvidos. A reprovação incorrida não é assumir 
suas responsabilidades por não intervir. Excesso de passividade (mais de 5 pontos) é sinônimo de 
submissão (é úlcera de estômago esperando por você!) 
 
ATITUDE AGRESSIVA (Ataque Dirigido): Demonstrando a expressão do grau emocional, libera a 
tensão e dá uma sensação de poder. Impondo soluções, resolve problemas a curto prazo. Pode causar 
um bloqueio do outro, ou agressão em troca, e, deixando traços, bloqueia ou compromete relações 
futuras. 
 
ATITUDE MANIPULADORA (expressão indireta, por desvio, para chegar a um resultado): possibilita 
chegar a seus fins sem embates nem violências, sem conflito pessoal visível. Riscos: perda de 
credibilidade, de confiança quando os outros percebem, introdução de suspeita. 
 
ATITUDE ASSERTIVA (capacidade de afirmar sua posição enquanto mantém relações positivas com 
os outros): ela traz crédito para a pessoa que apresenta o problema de uma maneira simples e direta. 
Não tendo as desvantagens de comportamentos anteriores, essa atitude permite uma economia na 
gestão do tempo. Esta atitude é por vezes difícil de aplicar porque as estruturas sociais nem sempre 
são adaptadas (qualquer verdade não é boa para dizer ...). No entanto, é uma qualidade para 
desenvolver! 


