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TESTE DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO TRABALHO 

 

 
Coloca uma cruz na opção mais parecida consigo 

 

 

1. Aceita de bom grado as críticas alheias?  

a) Sempre; se me criticam, deve ser porque cometi algum erro.  

b) Ás vezes, especialmente se são feitas em privado.  

c) Nunca.  

  

2. Considera que ainda por aprender que possam melhorar a qualidade do seu 
trabalho? 

 

a) Não; é rotineiro e pouco mais se pode aprender.  

b) Talvez, mas não muitas.  

c) Pode sempre melhorar-se.  

  

3. Convida os outros para que opinem sobre as suas virtudes e defeitos?  

a) Não, porque quando o fazem sinto-me muito mal.  

b) Dependendo de quem for.  

c) Normalmente faço-o.  

  

4. Chega a ficar bloqueado com um imprevisto no seu trabalho?  

a) Se o não posso resolver imediatamente, sim.  

b) Depende da importância que tiver.  

c) Não; preocupar-me sim, mas bloquear, não  

  

5. Uma resposta torta de um colega despoleta a sua frustração ou raiva?  

a) Sim, não gosto que me faltem ao respeito.  

b) Se o faz muitas vezes sim.  

c) Incomoda-me mas não ao ponto de ficar frustrado ou furioso.  

  

6. Considera positivo manifestar irritação contra quem se comporta de forma hostil 
para consigo? 

 

a) Não. É preciso ser diplomático.  

b) Depende da situação.  

c) Acho necessário dizer á outra pessoa que a sua hostilidade me incomoda.  

  

7. É perseverante num objetivo apesar das dificuldades?  

a) Não. Fico desanimado quando as coisas não correm como eu quero.  

b) Insisto pelo menos umas quantas vezes.  

c) Não desisto até o atingir.  

  

8. Tem frequentemente ideias pessimista?  

a) Sempre.  

b) Às vezes.  

c) Nunca.  
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9. Costumas inventar desculpas para justificar os seus erros?  

a) Se é perante um superior sim.  

b) Normalmente, não; pelo contrário, costumo reconhecê-los.  

c) Não. Se me engano, admito-o sem qualquer problema.  

  

10. Propõe-lhe uma tarefa nova que não sabe como abordar. Isto estimula-o ou 
angustia-o? 

 

a) Angustia-me.  

b) Se acho que a posso fazer, estimula-me.  

c) Entusiasma-me como qualquer desafio.  

  

11. Se não atinge as suas metas com rapidez, fica dececionado e abandona o objetivo?  

a) Sim; prefiro dedicar-me a outras coisas mais produtivas.  

b) Se há outras coisas que me interessam mais, abandono-as.  

c) Não; tenho muita paciência para isso.  

  

12. Acha que um inconveniente é um obstáculo na sua vida?  

a) Os inconvenientes bloqueiam-me.  

b) Os inconvenientes são um atraso.  

c) Os inconvenientes servem para aprender.  

  

13. Perder uma oportunidade pode significar um sério revés na sua vida?  

a) Sim; há coisas que só acontecem uma vez na vida.  

b) Pode atrasar a consecução de alguns objetivos.  

c) É um revés, mas não o consideraria sério.  

  

14. Tem consciência das suas limitações?  

a) Limitações? Penso que querer é poder.  

b) Conheço algumas mas talvez desconheça outras.  

c) Sei que tenho algumas limitações que tento superar.  

  

15. Sabe compreender as limitações alheias?  

a) A incompetência alheia exaspera-me.  

b) Tento compreender as limitações alheias mas nem sempre consigo.  

c) Cada pessoa tem o seu ritmo, as suas capacidades; ninguém é perfeito.  

  

16. Espera sempre o melhor das pessoas?  

a) Não; sou realista e por experiência própria sei que devo esperar o pior.  

b) Só espero o melhor dos amigos ou de pessoas muito próximas.  

c) Esperar o negativo fomenta o aparecimento dos defeitos alheios.  

  

17. Considera-se ambicioso?  

a) Em absoluto.  

b) Em algumas coisas.  

c) Sou saudavelmente ambicioso; espero muito de mim próprio.  

  

18. Acha que a perseverança é imprescindível para atingir os seus objetivos?  
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a) Não. O que faz falta é uma boa dose de sorte.  

d) É importante não desistir e esperar pelos resultados.  

e) Não paro até conseguir aquilo a que me proponho.  

  

19. Considera a boa sorte fundamental para ter sucesso na vida?  

a) Sem sorte não se chega a lado nenhum.  

b) Um pouco de sorte vem mesmo a calhar.  

c) O que vale é o esforço, e não a sorte.  

  

20. Em que proporção julga que o temperamento contribui para o sucesso?  

a) 10%  

b) 50%  

c) 80%  

  

21. Julga que é útil conhecer-se a si próprio?  

a) De que é que me vale conhecer-me se não posso mudar?  

b) Em grande parte sim, já que me permitiria melhorar uma ou outra coisa.  

c) O auto conhecimento é essencial para poder melhorar.  

  

22. Até que ponto incomodam comentário negativo sobre si?  

a) Deixa-me doente; não os tolero.  

b) Depende da gravidade do que se disser.  

c) Dou lhes alguma importância, mas não me tiram o sono.  

  

23. O sucesso é imprescindível para a felicidade?  

a) Se se é um fracassado, não se pode ser feliz.  

b) Depende do que cada um considerar felicidade.  

c) O imprescindível para ser feliz é sentir-se bem consigo próprio.  

  

24. Acha que os fracassos são passos para traz ou para frente?  

a) Para trás, sem dúvida.  

b) Um fracasso pode fazer mudar o rumo errado da vida.  

c) Aprende-se tanto com os fracassos como com os sucessos.  

  

25. Fica facilmente de mau humor se as coisas não correm como quer?  

a) Se as coisas correm mal fico muito incomodado.  

b) Não fico propriamente de mau humor, mas em todo o caso, fico preocupado.  

c) Não gosto que me aconteça, mas tento procurar as falhas.  

  

26. Considera que os seus medos o impedem de desfrutar de muitas coisas?  

a) Sim; invejo saudavelmente as pessoas corajosas.  

b) Limitam-me em algumas coisas.  

c) Quase nunca me sinto limitado pelos medos.  

  

27. Acha que o destino é algo que não se pode mudar?  

a) Sim; quem nasce com má sorte não pode fazer nada para a mudar.  

b) Em algumas coisas não se pode mudar o destino, mas noutras, sim  

c) Há exemplos que mostram que cada um constrói o seu destino.  
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28. Acha necessário reprimir os sentimentos negativos?  

a) Sim; para que não estraguem a vida.  

b) Alguns, sim.  

c) Não. É preciso conhecê-los e controlá-los, mas não reprimi-los.  

  

29. Preocupa-se em saber o que sentem os seus colegas?  

a) Não, porque não tenho forma de o saber.  

b) Se trabalham em estreita colaboração comigo sim.  

c) Sim, porque é a única forma de ter relações harmoniosas.  

  

30. É capaz de defender um colega perante a autoridade?  

a) Se se trata de um injustiça, sem dúvida.  

b) Se a minha posição não fica comprometida, sim.  

c) Não o defendia, mas procurava uma forma de mediar.  

  
 
Resultados 
Some 1 ponto por cada resposta a), 2 por cada resposta b) e 3 por cada resposta c). 
 
Se obteve entre 30 e 50 pontos: custa lhe muito reconhecer as suas emoções, sobretudo as negativas. 
Por esta razão, é provável que tenha uma forte tendência para se irritar com facilidade, para 
experimentar ansiedade ou para se preocupar com coisas que coisas que podia resolver com 
facilidade. Mantêm uma atitude excessivamente defensiva e isso pode também, estragar a sua relação 
com colegas e com as autoridades. 
 
Se obteve entre 51 e 70 pontos: o seu nível de inteligência emocional está dentro dos limites normais; 
ou seja, aqueles que são apresentados pela maior parte da população. Há aspeto que poderia 
melhorar, sobre tudo os que têm que ver com reconhecer as emoções negativas no momento em que 
aparecem, controlando as depois adequadamente. 
 
Se obteve mais de 70 pontos: tem um bom grau de inteligência emocional. Sabe evitar conflitos, tem 
a empatia suficiente para não se mostrar suscetível e resolve os problemas de forma eficiente. Ainda 
assim, sempre se pode melhorar. 
 

 


