
                                              QUAL É SEU ESTILO DE APRENDIZAGEM? 

 

Escolha a primeira resposta que lhe vem à cabeça e clique a, b, ou c:   

1  

Quando você estuda para uma prova, você prefere  

a) ler anotações, ler títulos e subtítulos nos livros, ver gráficos e outras ilustrações;  

b) pedir para alguém te fazer perguntas, ou repetir a matéria em voz baixa para você mesmo;  

c) escrever cartões, notas, ou fazer desenhos e gráficos.  

2  

Qual dessas coisas você costuma fazer quando ouve música:  

a) sonhar acordado (vendo coisas que têm a ver com a música);   

b) entoar o ritmo ou cantarolar junto com a música;   

c) se mexer com a música, dançar ou bater os pés, etc.   

3  

Quando você tem um problema para resolver, você:  

a) faz uma lista, organiza os passos para solução e checa tudo quando termina;   

b) dá alguns telefonemas e conversa com amigos ou entendidos no assunto;   

c) faz uma representação do problema ou se imagina andando por todos os passos do processo.   

4  

Quando você lê por lazer, prefere:  

a) um guia de viagens, cheio de fotos;   

b) um livro de suspense cheio de diálogos;   

c) um livro onde você tem que responder perguntas e resolver problemas.   

5  

Para entender o funcionamento de um computador, você prefere:  

a) assistir um filme sobre ele;   

b) ouvir alguém te explicar o funcionamento;   

c) abrir o computador e tentar entender sozinho.  

 



 

6  

Você acabou de entrar num Museu de Ciências, o que faz primeiro:  

a) olha à sua volta e procura um mapa com as localizações das exposições;   

b) fala com o guia do museu e pergunta sobre as exposições;   

c) entra na primeira exposição que parece interessante, e lê as orientações depois.   

7  

Que tipo de restaurante você prefere NÃO ir:  

a) um com as luzes muito fortes;   

b) um com a música muito alta;  

c) um com cadeiras desconfortáveis.  

8  

Você preferiria ir a:   

a) uma aula de artes   

b) uma aula de música;  

c) uma aula de ginástica.  

9  

O que é mais provável que você faça quando está feliz:  

a) sorri   

b) grita de alegria   

c) pula de alegria  

10  

Se você estivesse numa festa, o que é mais provável que se lembrasse no dia seguinte:  

a) os rostos das pessoas, mas não os nomes;    

b) os nomes, mas não os rostos;   

c) as coisas que fez e disse quando estava lá.   

11  

Quando você vê a palavra “c – ã – o”, qual a primeira coisa que faz:  

a) pensa numa foto de um cão em especial;   

b) diz a palavra “cão” para você mesmo em voz baixa;   



c) tem a sensação de estar com um cão (acariciando, correndo com ele, etc).   

 

12  

Quando você conta uma estória, você prefere:  

a) escrevê-la;  

b) contá-la em voz alta;   

c) representá-la  

13  

O que te distrai mais quando está tentando se concentrar:   

a) distrações visuais;  

b) ruídos;  

c) outras sensações tipo fome, sapato apertado, ou preocupações.   

14  

Qual a sua atitude mais provável quando está bravo:   

a) ficar de cara feia;   

b) gritar e “explode”;  

c) bater pé e bater portas.  

15  

Quando você não tem certeza como soletrar uma palavra, qual sua atitude mais provável:   

a) escrevê-la para ver se parece certo;   

b) pronunciá-la;   

c) escrevê-la para ver se acha certo.   

16  

Quando está numa longa fila no cinema, é mais provável que você:   

a) fique olhando os posters de outros filmes;   

b) fale com a pessoa próxima a você;   

c) fique batendo o pé e se mexendo de qualquer outro jeito. 


