QUESTIONÁRIO TREINO SOCIAL
CÓDIGO PESSOAL:
DATA DO PREENCHIMENTO:

/

/

LOCAL:
CODIGO PESSOAL: Coloque as letras iniciais do seu nome + a data do seu nascimento, exemplo: Evandro Luiz Silveira / 05/02/1963
Código pessoal será: ELS05021963
PARTE 1 - PERGUNTAS GERAIS
1. Quantos anos você tem?
(anos completos)
1. Qual é o seu sexo?
Feminino

Masculino

Não quero responder

PARTE 2 - OPINIÕES SOBRE ALGUMAS SITUAÇÕES
Abaixo são apresentadas algumas frases. Leia cada frase e assinale a opção que melhor descreve
você, conforme a resposta abaixo.
Perguntas
Competências emocionais: Autoconhecimento
1. Tenho facilidade de me expressar diante do grupo.
2. Consigo pensar e criar coisas novas diante de um desafio.
3. Quando tenho que executar uma tarefa, consigo realizá-la sem influência externa.
4. Consigo identificar meus sentimentos.
5. Normalmente, consigo pensar nos pontos positivos e negativos dsa minhas atitudes.
Competências emocionais: Autogerenciamento
6. Eu me empenho/interesso em participar em todas as aulas.
7. Eu consigo me manter calmo e com foco no jogo mesmo com distrações externas
influenciando. ( Ex.: erros de arbitragem, torcida adversária, desrespeito em campo).
8. Sei o que quero e como realizar.
9. Sou pontual nos meus compromissos.
Competências emocionais: Tomada de decisão
10. Consigo expor minhas ideias e opniões com clareza.
11. Consigo desenvolver o papel de capitão da equipe incentivando meus colegas.
12. Eu me preocupo com os problemas da minha equipe e busco resolvê-los
13. Durante o jogo sou honesto nas minhas ações

De modo nenhum
é verdade (--)

Dificilmente
é verdade (-)

Moderadamente
verdade (+)

Exatamente
verdade (++)

Perguntas
Competências emocionais: Relacionamento Interpessoal
14. Compreendo como o outro se sente diante de diferentes situações. ( Ex.: Quando a
pessoa perde um pênalti decisivo).
15. Colaboro com os meus colegas nas diversas tarefas da equipe.
16. Além da “fala”, consigo me comunicar de outra maneira.
17. Sei mediar situações de conflitos sem usar agressividade.
18. Sinto-me apoiado(a) por colegas em situações do dia a dia.
19. Respeito a opnião do outro mesmo quando é diferente da minha.
20. Consigo identificar e respeitar as regras dos diferentes ambientes.
21. Em situações de risco, tento ajudar outras pessoas, mesmo sendo meu/minha
adversário(a)
Auto-eficácia
22. Eu consigo resolver sempre os problemas difíceis, se eu tentar bastante.
23. Se alguém se opuser, eu posso encontrar os meios e as formas de alcançar o
que eu quero.
24. Tenho facilidade para persistir em minhas intenções e alcançar meus objetivos.
25. Tenho confiança para me sair bem em situações inesperadas.
26. Devido às minhas capacidades, sei como lidar com situações imprevistas.
27. Eu posso resolver a maioria de problemas se eu investir o esforço necessário.
28. Eu me mantenho calmo mesmo enfrentando dificuldades porque confio na minha
capacidade de resolver problemas.
29. Quando enfrento um problema, geralmente consigo encontrar diversas soluções.
30. Se estou com problemas, geralmente encontro uma saída.
31. Quando tenho um problema pela frente, geralmente penso em várias formas para
resolvê-lo

De modo nenhum
é verdade (--)

Dificilmente
é verdade (-)

Moderadamente
verdade (+)

Exatamente
verdade (++)

