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LÍNGUA PORTUGUESA/ 4º E 

5ºANOS 

Teste de paciência 

 (VOCÊ NÃO PRECISA IMPRIMIR 

O TESTE É SÓ ANOTAR OS 

RESULTADOS E DESCOBRIR SE 

VOCÊ É PACIENTE.) 

1. Seu computador para quando 

você está terminando um 

trabalho de escola. O que você 

faz? 

a.  Fica com raiva e desiste do 

trabalho. 

b. Começa tudo de novo, 

escrevendo o trabalho à mão. 

c. Vai até a casa do vizinho e pede 

para usar  o computador dele. 

 

2. O professor decide dar uma 

prova-surpresa e você: 

 

a.   Fica nervoso e esquece quase 

tudo. 

b.   Responde com calma o que 

sabe. 

c. Procura se acalmar para lembrar 

as aulas anteriores. 

 

3. Seus pais telefonam avisando 

que não vão chegar a tempo para 

o jantar. Daí você: 

a. Prepara um lanche, toma um  

banho  e  espera por eles. 

b.   Fica esperando no maior mau 

humor. 

 

 

c.   Come salgadinhos e assiste à 

TV. 

 

4. Você marcou um jogo de vôlei 

com os amigos longe de casa e 

esqueceu-se de levar a bola. Daí 

você: 

 

a.   Pega dois ônibus e volta à sua 

casa para buscá-la. 

b.   Pede desculpas e cancela o 

jogo. 

c.   Inventa outra brincadeira. 

 

5. Se derruba refrigerante em sua 

blusa no meio de uma festa, 

você: 

a.   Telefona para seus pais e diz 

que quer ir embora. 

b.   Disfarça e veste o casaco, 

apesar de sentir calor. 

c. Não liga e pede uma blusa 

emprestada para o dono da casa. 

 

6. De repente, você se perde de 

seus pais no shopping. Qual é a 

sua reação? 

a.   Tenta encontrá-los e se perde 

mais ainda. 

b. Fica parado, de olho para ver se 

acha um segurança. 

c.   Começa a chorar. 
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7. Uma amiga visita seus pais e 

leva o filho que tem a sua idade. 

O que você faz? 

a.   Convida o garoto para brincar 

com você. 

 

b.   Fica no seu canto, porque não 

conhece o menino. 

c.   Empresta revista para ele, mas 

não puxa conversa. 

 

8. O que você faria se caísse no 

palco durante uma peça de teatro 

na escola? 

a.   Continuaria, mas esqueceria 

sua fala. 

b.   Fugiria correndo. 

c.   Seguiria como se nada tivesse 

acontecido. 

 

9. Você é novo na escola. No dia 

do seu aniversário, ao entrar na 

classe, todos cantam parabéns. 

Qual é a sua reação? 

 

a.   Fica com vontade de sair 

correndo. 

b.   Sorri e agradece meio sem jeito. 

c.   Canta junto e faz alguma 

gracinha. 

 

10. Se conhecer um garoto 

estrangeiro que está visitando o 

Brasil, você: 

 

 

a. Afasta-se, pois não vai conseguir 

se comunicar com ele. 

b.   Tenta conversar através de 

mímica. 

c.   Espera que ele tente dizer 

alguma coisa. 

 

 

Some seus pontos! 

QUESTÕES A B C 

1 0 1 2 

2 0 2 1 

3 2 0 1 

4 0 1 2 

5 0 1 2 

6 1 2 0 

7 1 0 1 

8 1 0 2 

9 0 1 2 

10 0 2 1 

Resultado 

De 0 a 6 pontos 

Provavelmente você não 

gosta muito de surpresas. Prefere 

planejar tudo com antecedência e 

fica irritado quando acontece algo 

inesperado. Nesses momentos, 

tente ficar mais  tranquilo.  Com o  

tempo,  você  vai  perceber que nem 

todas as novidades são chatas e 

pode até se divertir com algumas 

situações novas. 

De 7 a 14 pontos 

Muitas vezes você  se  

assusta  quando  algo  diferente 

acontece, mas geralmente consegue 

se acalmar e pensar no que fazer.  

Quando se sentir meio perdido 

diante de um acontecimento novo, 

tente respirar um minuto e pensar  
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antes de agir. Assim, vai acabar 

resolvendo tudo sem problemas. 

 

De 15 a 20 pontos 

Você não é do tipo que fica 

paralisado diante de uma surpresa, 

quase sempre pensa rápido em uma 

solução e se sai bem em diferentes 

situações. Só não se esqueça de 

que nem sempre precisa resolver 

tudo sozinho, às vezes, o melhor é 

pedir ajuda a alguém. 

 

Vocabulário 

•Disfarça: engana, esconde.  

•Empresta : dá, cede, concede. 

•Mímica: gesto.  

•Irritado : raivoso, irado, excitado. 

•Paralisado : imóvel. 

 

 

 

AGORA  É COM VOCÊ!  


