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Teste de Assertividade 

(Cadogan, 1990 traduzido e adaptado por Felisberto e Antunes, 2005) 

 

Nome:________________________________________Data:__________ 

 

Escolha para cada uma das dez situações (a,b, ou c) que pensa que seria a forma como 
reagiria a essa mesma situação. 

1. Está num restaurante e pede um bife mal passado, mas quando o servem trazem-lhe um 
bife bem passado. Você: 

a) Furiosamente recusa o bife e insiste em falar com o administrador para queixar-se sobre 
o mau serviço. 

b) Aceita o bife pensando que, de qualquer forma, também gosta de bife bem passado. 

c) Chama o empregado e diz-lhe que pediu o seu bife mal passado, e recusa o bife. 

 

2. Você é um cliente à espera numa fila para ser servido. Então vê alguém colocar-se à sua 
frente na fila. Você: 

a) Indica à pessoa que você também está na fila e indica-lhe onde começa a fila. 

b) Puxa essa pessoa para fora da fila. 

c) Deixa essa pessoa passar à sua frente na fila. 

 

3. Depois de sair de uma loja onde adquiriu alguns produtos descobre que trocaram alguns 
produtos. Você: 

a) Não volta à loja porque já está fora desta e não tem provas de que foi enganado. 

b) Volta à empregada de balcão e informa-a do erro. 

c) Vai ao administrador da loja e indica que foi enganado pela empregada de balcão, então 
pede que a despeça. 

 

4. Está a assistir a um programa de televisão muito interessante quando o seu cônjuge 
entra e lhe pede um favor. Você:  

a) Diz “não”, ficando a ver o programa na televisão. 
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b) Pergunta se o favor pode esperar até ao final do seu programa de televisão, fazendo 
então o favor. 

c) Faz o favor, o mais rapidamente possível, e, volta para ver o resto do programa. 

 

5. Um amigo passa em sua casa só para lhe dizer “Olá!”. Mas acaba por demorar mais 
tempo, e você tem um trabalho para acabar. Você: 

a) Deixa essa pessoa ficar em sua casa, acabando o trabalho depois. 

b) Diz a essa pessoa para deixar de ser chata e manda-a embora. 

c) Explica a essa pessoa que precisa mesmo de acabar o seu trabalho e pede-lhe que volte 
noutra altura. 

 

6. Você pede ao ajudante do posto de gasolina para lhe colocar dez euros em combustível. 
Entretanto, ele começa a atendê-lo e por engano coloca vinte euros. Você: 

a) Exige falar com o administrador e protesta exigindo pagar só dez euros. 

b) Paga os vinte euros de gasolina porque está no tanque e de qualquer forma mais tarde 
irá necessitar dela. 

c) Indica que pediu apenas dez euros de gasolina e dá-lhe apenas esses dez euros. 

 

7. Você suspeita que alguém está zangado consigo mas não sabe porquê. Você: 

a) Pergunta a essa pessoa se ela está zangada, e tenta resolver os conflitos. 

b) Finge que não sabe que ele está zangado consigo, ignorando este facto e esperando que 
corra tudo bem. 

c) Fica zangado com essa pessoa, assim ela aprenderá a não se zangar consigo. 

 

8. Você leva o seu carro a uma oficina para ser reparado e recebe um orçamento escrito do 
valor do arranjo. Mais tarde, quando vai buscar o seu carro, pedem-lhe uma quantia 
bastante mais elevada que a do orçamento, por trabalho adicional. Você: 

a) Paga a conta porque o carro deveria necessitar de reparos extra. 

b) Explica ao administrador que concordou apenas com o valor que estava no orçamento e 
por isso só pagará a quantia expressa no orçamento. 

c) Recusa-se a pagar e queixa-se à DECO. 
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9. Você convida um bom amigo para uma festa de jantar na sua casa, mas o seu amigo 
nunca mais chega e nem telefona para cancelar ou para pedir desculpa. Você: 

a) Nunca mais fala para essa pessoa e deixa de ser seu amigo. 

b) Telefona ao seu amigo para saber o que aconteceu. 

c) Ignora isto, mas considera não aparecer da próxima vez que o seu amigo o convidar para 
uma festa. 

 

10. Está a ter uma discussão de trabalho e o seu chefe está presente. Um colega seu faz-lhe 
uma pergunta sobre o seu trabalho, mas você não sabe responder. Você: 

a) Não responde, mas ataca o seu colega por ele lhe ter feito uma pergunta que você não 
sabia responder. 

b) Indica ao seu colega que naquele momento não sabe responder à pergunta mas que 
mais tarde lhe dará a resposta. 

c) Dá ao seu colega uma resposta falsa mas plausível, e assim o chefe pensará que está 
informado de tudo o que se passa na empresa. 

 

 

 

 


