
TESTE 

VOCÊ TEM MOTIVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS? 
 

 
A realização profissional é uma meta para todas as pessoas que estão engajadas em alguma tarefa 
que leva à concretização de projetos ou ideais.  
No entanto, dependemos de energia para isso, ou seja, a motivação dirigida para realizações.  
Durante a vida, o nível de energia disponível sofre flutuações em função das nossas experiências 
pessoais.  
Este questionário desenvolvido pelo Dr. Jorge Zacharias irá auxiliá-lo a compreender melhor o seu 
nível de motivação para realizações profissionais. 
 
Antes de realizar o teste, assista o vídeo “O bem estar nas Organizações” disponível no item Ver e 
Ouvir do nosso blog. Responda o teste sempre escolhendo uma das alternativas propostas, depois 

na área de comentários do blog dê o seu parecer sobre o resultado. 
 
QUESTÕES  
 
1. No ambiente profissional, procuro fazer:  
A. o que precisa ser feito e, se sobrar tempo, mais coisas  
B. o que é urgente  
C. o que dá pra fazer no tempo que disponho  
 
2. Na realização de uma tarefa, o fator mais importante é:  
A. a perseverança  
B. o tempo  

C. a habilidade  
 
3. Levar trabalho para fazer em casa quando os prazos estão esgotando é:  
A. muito aborrecedor  
B. um dever profissional  
C. uma atividade que pode ser prazerosa  
 
4. Quando você deve estudar um novo projeto para pô-lo em prática, geralmente:  
A. evita que o tempo gasto com o estudo atrapalhe o seu trabalho  
B. procura conhecer, com dedicação, todos os detalhes do projeto  
C. dedica-se ao novo projeto, deixando de lado outras tarefas em andamento  
 

5. Se você ganhasse na loteria algo em torno de cinco milhões de dólares você:  
A. procuraria aplicar o dinheiro e continuaria a trabalhar  
B. adquiriria bens e viveria da renda deles  
D. viajaria o mundo e ajudaria parentes e amigos necessitados  
 
6. Durante o seu tempo escolar, você pensava em atingir uma boa posição social e 
econômica?  
A. de vez em quando  
B. constantemente  
C. preocupava-me somente com boas notas  
 

7. Para você, pensar no futuro é:  
A. uma agradável atividade de planejamento  
B. algo que deve ser pensado quando o futuro chegar  
C. fonte de insegurança  
 
8. Em relação à sua vida profissional, você geralmente se sente:  
A. aborrecido e insatisfeito  
B. confortável e otimista  
C. confiante e empolgado  
 
9. Você pode se dedicar a um projeto sem se sentir cansado por:  
A. dias seguidos  

B. alguns dias  
C. no máximo uma semana  
 
10. Organizar tarefas e coisas é para você:  
A. cansativo  



B. uma habilidade pessoal  
C. estimulante  
 
 
GABARITO  
 
Some um ponto para cada resposta certa:  

1-A  
2-A  
3-C  
4-B  
5-A  
6-B  
7-A  
8-C  
9-A  
10-C  
 
AVALIAÇÃO:  

 
De 7 a 10 pontos  
Você é fortemente motivado para a realização. Há bastante energia e empenho disponíveis para a 
concretização de tarefas e progresso profissional. Vá em frente!  
 
De 4 a 6 pontos  
Você sente que falta um pouco de ânimo para as realizações. Pode ser que o seu atual ambiente ou 
atividade profissional não estejam motivando você. Será que não está na hora de mudar?  
 
De 2 a 3 pontos  
Você deve estar em um momento especialmente desmotivador. Aparentemente, você tende a não 
encontrar satisfação no que faz e manter-se nesta condição tem sido um sofrimento para você. 

Observe se não passou da hora de mudar de atividade.  
 
0 ou 1 ponto  
Analise cuidadosamente quais os seus reais interesses profissionais e de vida. É possível que você 
prefira deixar a vida correr e não interferir muito nela.  
 

 


