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1. Quais condições interferem durante o
seu estudo e como interferem?

Ressentimento
Raiva
Ansiedade
Tristeza
Distração
Tédio
Apatia
Sono
Preguiça
Dificuldade
Entusiasmo
Calma
Medo
Ou __________________________

2. Como será o exame que vai fazer?
Perguntas para responder
escrevendo?
Teste de múltipla escolha?
Exame de redação?
Prova oral?
Prova prática como guiar um carro?

Prova prática como examinar um
paciente?
Prova de demonstrar uma
habilidade: cantar, dançar?
Prova prática como consertar ou
montar algo?

3. Quanto está decidido(a) a priorizar o
exame deixando tempo para estudar?

Nenhum pouco
Um pouco
Mais ou menos
Muito
Totalmente

4. Quanto tempo se compromete a estu-
dar por dia e em quais dias da semana?
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5. Por que quer fazer e passar neste exame?
a) _____________________________
b) _____________________________
c) _____________________________
d) _____________________________

6. Como você visualiza o seu objetivo ou
meta de fazer e passar nesse exame?

Não consigo visualizar
Visualizo pouco claro
Mais ou menos
Bem definido
Vivo e intenso

7. Você tem um lugar só para estudar?
Não
Sim

8. Como é esse local só para você estu-
dar?

a) Onde é? _____________________
b) Como é iluminado? ____________
c) Condições de silêncio ou ruído:__

___________________________
d) Quais as condições de temperatura?

___________________________
e) Há odores agradáveis da preparação

de alimentos? _________________
De mofo
Vindos do exterior
Outros

f) Há telefone
Despertador
Passagem de pessoas
Televisão
Rádio
CD player

9. Escolha recompensas por estudar e re-
compensas para quando passar nos exames:

Uma viagem
Assistir a um filme
Fim de semana na praia
Ir ver uma banda

Comprar um CD preferido
Visitar alguém
Fazer uma pescaria
Dar uma festa
Ir ao teatro
Orgulho de passar
Ir jantar fora
Ganhar dinheiro
Ir dançar
Ser reconhecido pelo outros
Ir a uma festa
Ou: __________________________

10. Aspectos do exame:
a) Em qual exame, prova ou teste passa-

rá? _________________________
b) É a primeira vez que prestará esse

exame? ______________________
c) Para quais faculdades?
d) Quais as vantagens de passar nesse

exame? ______________________
e) De que maneira isso afetaria a sua

vida? ________________________
f) Qual a sua atitude diante desse exa-

me? _________________________
g) Quais seriam os desdobramentos se

não obtivesse a aprovação? ______
_____________________________

11. Como você geralmente se sente durante
a realização de um exame, prova ou teste?

Ansioso só durante a prova
Com ansiedade antecipatória
Apressado
Suando nas mãos
Com desconforto
Com dificuldade para pensar
Com dificuldade para lembrar
Com dificuldade para ler ou entender
a questão
Com vontade de ir ao banheiro
Calmo e tranqüilo
Confiante no resultado
Entusiasmado pela prova
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Com facilidade para ler e entender
a questão
Com facilidade para pensar
Com facilidade para lembrar
Com vontade de comer algo
Ou: __________________________

12. Você está fazendo algum tratamen-
to? Não  Sim  Qual? _____________

13. Você vê bem para perto? Não  Sim
 Você enxerga bem palavras no quadro para

giz? Não  Sim 

14. Você enxerga bem um diapositivo
projetado? Não  Sim 

15.Você gosta de estudar em sua casa?
Sim  Não  Mais ou menos 

16. Quais matérias você se interessa e
gosta? ____________________________

17. Quais assuntos você se interessa e
gosta? ____________________________

18. Quais matérias você não gosta?___

_______________________________

19. Em quais matérias ou temas você gos-
taria de melhorar? ___________________

20. Como você avalia a sua memória?__

________________________________

21. Quanto tempo consegue estudar num
dia? ______________________________

22. Quais fatores distraem você na sala
de aula? ___________________________

23. Como é o seu relacionamento com os
colegas de aula? ____________________

24. Como é o seu relacionamento com os
professores? _______________________

25. Como é o seu relacionamento com os
seus pais? _________________________

26. Como está o seu relacionamento com
o namorado, noivo ou esposo? _________

27. Como se sente nos dias de prova,
quando está sentado na carteira? _______

_______________________________

28. Como você avalia a sua capacidade
de lembrar o que estudou? ____________

29. Como é o seu sono e quanto você
dorme? ___________________________

30. Há alguma coisa ou problema que o
incomoda?_________________________

31. Como você aprende mais? Lendo 
Lendo em voz alta  Ouvindo  Vendo 
Escrevendo

32. Como prefere estudar? Com silêncio
externo  Ouvindo música  Com TV li-
gada

33. Como e quando prefere estudar? Só 
Com um colega  Pela manhã  À tarde 
À noite 

34. Como revisa o tema?

Relendo o texto 
Expandindo as notas tomadas 
Comentando com colega 
Explicando o texto em voz alta como se

estivesse dando uma aula 
Criando perguntas sobre o texto e as res-

pondendo
Visualizando mentalmente o texto estu-

dado
Revendo as frases sublinhadas 

35. Como é a sua expressão durante a
aula? _____________________________

36. Como é a sua postura durante a aula?

_______________________________

37. Em qual lugar da sala você se senta?

_______________________________

38. Você faz anotações durante aula? Não
 Sim  Como? ___________________
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39. Você se concentra no que o profes-
sor diz? Não  Sim  Por quanto tempo?

_______________________________

40. Você quer realmente aprender e me-
morizar a aula? Não  Sim 
Como? ____________________________

41. Você se programa para reestudar o
material da aula no mesmo dia? Não  Sim

 Quando? ________________________

42. Você programa uma revisão semanal
para cada assunto? Não  Sim 
Quando? __________________________

43. Você treina a sua mente para se con-
centrar? Não  Sim  Como? ________

_______________________________

44. Entusiasmo para aprender durante a
aula:

Nenhum

Pouco

Mais ou menos 

Muito

Acentuado

45. Exponha mais informações sobre:

a) Como está sendo ou foi o seu ensino
fundamental e médio.

b) Se estiver fazendo cursinho qual o seu
desempenho.

c) Você e sua maneira de estudar.
d) Suas preocupações.
e) Detalhes sobre o tipo de cada prova.
f) Detalhes sobre o seu local de estudo.
g) Estímulos familiares positivos e nega-

tivos sobre você.
h) Seus objetivos na vida.


