
TESTE: Canais de Comunicação 
Este teste é apresentado nas palestras do professor Jairo de Paula* 

 
1. O que você prefere na escolha de uma casa? 

 A. que a casa seja confortável e aconchegante 

 B. que tenha cores agradáveis e um visual muito bonito 

 C. que a casa tenha sons agradáveis 

 

 2. como você escolhe um sapato? 

 A. que seja muito confortável para seus pés 

 B. que combine com alguma roupa 

 C. que não faça ruído ao caminhar 

 

3.Como você comprou seu último carro? 

A.  pelo conforto e a sensação de se sentir bem no veículo 

B. pela beleza de sua cor e pelo designer 

C. pelo silêncio do motor 

 

4.Que tipo de filme você prefere? 

A.  drama 

B.  ficção com efeitos especiais 

D. musical 

 

5.Como você escolhe uma caneta? 

A.  por sua leveza e conforto na escrita 

B.  pelo seu designer 

C.  por não fazer nenhum ruído enquanto escreve 

 

6.Que tipo de viagem você prefere? 

A.  aventura que lhe traga fortes emoções 

B.  lugares novos e bonitos 

C.  que você possa conhecer a cultura do lugar e travar diálogos com as pessoas do 

lugar 

 

7. Que tipo de livro você prefere? 

 A.  ação, suspense 

 B.  história em quadrinhos 

C.  que lhe diga algo 

 

8. Quando você está na praia o que você mais aprecia? 

 A. ficar tomando sol, ou descansando debaixo do guarda-sol 

 B. ficar observando as pessoas na praia 

 C. ficar conversando com as pessoas na praia 

 

9. Que tipo de roupa você prefere? 

 A. folgada e/ou bem confortáveis 

 B. da última moda 



 C. sóbrias 

 

10. O que você mais prefere que o seu ou sua companheiro(a) faça a você? 

 A. muito carinho e muito contato físico 

 B. que lhe dê presentes, jóias, bombons, roupas,etc... 

 C. que lhe diga que o/a ama muito 

 

 

 

 
 
GABARITO 
Número de questões assinaladas  na alternativa: 

A =__________     (nº de questões com a alternativa A) 

B = __________    (nº de questões com a alternativa B) 

C = __________    (nº de questões com a alternativa C) 

 

 

RESULTADO 

• Maior pontuação - alternativa A –  Cinestésico –    memória predominante é a 

cinestésica, presente na maioria das pessoas, são aquelas que possuem habilidade 

para trabalhar com as mãos, que aprendem melhor, quando utilizam o tato, tem 

facilidade para desenvolver trabalhos manuais e ótima coordenação motora.  

• Maior pontuação - alternativa B –  Visual –  memória predominante é a visual, são 

pessoas que memorizam tudo que vêm, guardam fisionomia com facilidade. 

• Maior pontuação - alternativa C –   Auditivo   – memória mais desenvolvida é a 

auditiva. Assimilam com precisão tudo que ouvem, “são boas de ouvido”. 
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