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MINIAVALIAÇÃO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL Sim Não 

1 
Você acha que deveria ficar mais animado com determinados eventos ou 
acontecimentos do que normalmente fica? 

  

2 Você não chora em circunstâncias nas quais acredita que outras pessoas chorariam? 

  

3 Você se orgulha de nunca ficar irritado? 

  

4 Alguém já lhe disse que você é grosso, insensível ou negligente? 

  

5 
Você frequentemente se surpreende de suas expectativas sobre outras pessoas serem 
diferentes do que de fato acontece? 

  

6 Você acha que os problemas que as pessoas têm, em grande parte, é culpa delas? 

  

7 Você acha difícil conviver com pessoas cuja educação seja diferente da sua? 

  

8 
Você fica chateada ou incapaz de se concentrar quando seu cônjuge ou alguém próximo  
está aborrecido? 

  

9 
Você se irrita com seu cônjuge, seus filhos ou pessoas próximas  por comentários ou 
circunstâncias aparentemente inofensivos? 

  

10 
Seus amigos mais próximos ou seu cônjuge diriam que você tem problemas para lidar 
com as emoções? 

  

11 Você frequentemente faz piadas ou usa sarcasmo? 

  

12 
Você sai batendo o pé de ambientes ou situações que lhe aborrecem, envia e-mails 
raivosos ou bate-portas? 

  

13 
Seus relacionamentos no trabalho, vida pessoal e familiar são superficiais e limitados à 
tarefa ou assunto do momento? 

  

14 Você acha que tem pequenos conflitos com determinados indivíduos constantemente? 

  

15 
Você se sente uma vítima dos outros ou acha que diz sim quando, na verdade, quer dizer 
não? 

  

16 As pessoas saem do seu trabalho, grupo de amigas ou projetos por sua causa? 

  

17 Você acha difícil se comunicar? 

  

18 
Você se surpreende de pessoas próximas, equipe de trabalho não entender seus 
objetivos? 

  

19 
Na sua vida, trabalho, família, relacionamentos, você vivencia conflitos que parecem 
nunca se resolver? 

  

20 
Você deseja ser melhor no que se refere a estabelecer carisma ou presença no 
desenvolvimento de seus relacionamentos? 
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RESULTADO 

 

Para registrar a pontuação da mini avaliação, conte o número total de respostas “não” e use a 

tabela abaixo para interpretar os resultados. 

 

 

Pontuação O que significa 

17 a 20 

Você está muito bem; faz parte da 

minoria de pessoas que conhecem 

inteligência emocional. 

13 a 16 
Você vai bem, mas pode melhorar em 

algumas áreas importantes. 

7 a 12 

Você tem algumas áreas fortes, mas 

também tem oportunidade de melhorar 

em outras. Um pouco de trabalho com 

inteligência emocional o ajudará a 

trabalhar com mais coerência. 

1 a 6 

Você tem oportunidades significativas de 

melhorar sua inteligência emocional. Um 

investimento nessa área lhe dará um 

ótimo retorno em termos de resultados. 

 


