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Comportamento de Sample Candidate comparado com o grupo normativo 
seleccionado (em stens): 

RELAÇÕES COM AS PESSOAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

8 

Pouco persuasivo(a), raramente procura 
influenciar as opiniões dos outros; não gosta de 
assumir o controlo. 

Assertivo(a) 

 

Persuasivo(a), muda as opiniões dos outros, 
é capaz de assumir o controlo, dar 
instruções e dirigir pessoas. 

 

9 
Calado(a) e reservado(a) nos grupos; prefere que 
sejam os outros a manter o diálogo; pode sentir-se 
incomodado(a) na presença de estranhos. 

Auto-Confiante 

 

Falador(a), animado(a), gosta de conviver, 
mostra-se confiante em si mesmo(a), faz 
amigos com facilidade. 

 

8 

Sente-se mais confortável e pode ser mais 
produtivo(a) trabalhando individualmente em vez 
de integrado(a) numa equipa. 

Orientado(a) para a Equipa 

 

Prefere trabalhar em equipa, gosta de 
trabalhar acompanhado(a) ou de apoiar os 
colegas. 

 

9 
Tende a ser um pouco insensível e possivelmente pouco 

simpático(a) em relação aos outros; é pouco provável que 
se esforce para ajudar os colegas. 

Atencioso 

 
Mostra consideração pelas pessoas, é 
paciente, simpático(a) e sensível aos outros. 

 

ESTILO DE PENSAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

8 
Tende a evitar as tarefas práticas e prefere deixar as 
reparações necessárias para os outros; não tem um 
interesse especial em saber como as coisas funcionam. 

Prático(a) 

 

Gosta de fabricar ou reparar coisas, aprecia 
usar as mãos, interessa-se por saber como 
as coisas funcionam. 

 

6 
Tem poucas ideias originais e tende a adoptar 
soluções comuns e previsíveis para os problemas; é 
pouco provável que seja muito criativo(a). 

Inovador(a) 

 

Surge com ideias e soluções novas, 
criativo(a), procura novas maneiras de fazer 
as coisas. 

 

5 

Geralmente adopta uma perspectiva tradicional e prefere 
utilizar os métodos convencionais; pode preferir a rotina e 

é provável que se sinta perturbado(a) face à mudança 
constante. 

Adaptável 

 

Aberto(a) a novas abordagens, adapta-se 
rapidamente a circunstâncias ou métodos 
de trabalho diferentes. 

 

7 
Tende a lidar com os problemas à medida que estes 
surgem; despende pouco tempo a planear as coisas 
com antecedência ou em pormenor. 

Planificador(a) 

 

Olha para o futuro, prepara-se bem com 
antecedência, planeia e organiza o trabalho, 
gosta de estruturação. 

 

10 
Não gosta de ser responsável pela correcção dos 
detalhes; tende a não verificar o trabalho em pormenor e 

pode não identificar erros ou omissões. 

Atento(a) ao Detalhe 

 
Meticuloso(a), exacto(a) e rigoroso(a), 
trabalha bem com detalhes. 

 

EMOÇÕES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

8 
Pouco calmo(a), ansioso(a) e apreensivo(a) em relação 

ao futuro; é provável que se sinta ferido(a) pelas críticas, 
mesmo quando estas são construtivas. 

Constante 

 
Calmo(a), estável sob pressão, difícil de 
magoar, pouco perturbável por críticas. 

 

7 
Tende a expressar livremente os seus sentimentos, quer 
sejam positivos quer sejam negativos; pode ter dificuldade 
em esconder a sua irritação com os outros. 

Emocionalmente Controlado(a) 

 
Comedido(a) na manifestação de emoções, 
não mostra os sentimentos, difícil de irritar. 

 

6 
Tende a esperar que as coisas corram mal e centra-
se nas desvantagens e não nas vantagens; pode ficar 
deprimido(a) com facilidade. 

Optimista 

 
Alegre, mantém a boa disposição face a 
contrariedades, tem uma visão positiva. 

 

ENERGIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

5 
Prefere trabalhar num ritmo calmo e fazer pausas 
regulares; pode ter alguma falta de energia e é provável 
que evite actividades com exigências excessivas. 

Activo(a) 

 
Enérgico(a), incansável, prefere manter-se 
ocupado(a). 

 

7 
Não é obcecado(a) por vencer, agradando-lhe o simples 
facto de participar; não se interessa por ser melhor do que 
os outros e está preparado(a) para ceder ou abdicar. 

Competitivo(a) 

 
Determinado(a) a ganhar, aceita o desafio, 
pode ser um(a) mau(á) perdedor(a). 

 

6 

Não é muito ambicioso(a) e é improvável que estabeleça 
objectivos exigentes; não atribui particular importância ao 
sucesso e não aprecia que lhe sejam estabelecidas metas 
difíceis ou desafiadoras. 

Realizador(a) 

 

Necessita de fazer as coisas bem, 
ambicioso(a), orientado(a) para os 
resultados, exigente consigo próprio(a). 

 

9 
Prefere ponderar cuidadosamente e não tomar decisões 

até que todas as opções tenham sido consideradas; pode 
ser hesitante e demasiado cauteloso(a). 

Decidido(a) 

 

Gosta de resolver os problemas rapidamente, vai 

directamente às conclusões, impaciente, pode ser 
impulsivo(a). 

 

CUMPRIMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

6 

Pode ser menos consciencioso(a) que os colegas e ter 
mais tendência para eliminar etapas ou quebrar as regras; 
é possível que seja visto(a) como menos confiável mas 
pode ser competente. 

Confiável 

 

Trabalha arduamente, consciencioso(a) e 
digno(a) de confiança, respeita a autoridade, 
persevera nas tarefas rotineiras. 

 

7 
Tende a ser muito autocrítico(a) e demasiado 
negativo(a) acerca do seu comportamento. 

Desejabilidade Social 

 

Tendeu a responder de modo socialmente 
desejável, procura transmitir uma imagem 
positiva de si próprio(a). 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WSQn_EN_GB_IS01_ General Population - 1999 

(GB) 



  
25 Setembro 2018 Perfil do WSQ Sample Candidate 3 de 3 

© 2018 SHL e/ou seus afiliados. Todos os direitos reservados. 
 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Este Perfil baseia-se nas seguintes fontes de informação para Sample Candidate: 

Questionário / Teste de Aptidão Grupo de Comparação 

WSQn UK English v1 (Std Inst) WSQn_EN_GB_IS01_ General Population - 1999 (GB) 

SECÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Nome Sample Candidate 

Dados do 
Candidato 

WNR1=8, WNR2=9, WNR3=8, WNR4=9, WNT1=8, WNT2=6, WNT3=5, WNT4=7, 
WNT5=10, WNF1=8, WNF2=7, WNF3=6, WNE1=5, WNE2=7, WNE3=6, WNE4=9, 

WND1=6, WND2=7 

Relatório Perfil do WSQ v2.0RE 

SOBRE O RELATÓRIO 

Este relatório foi elaborado através do Online Assessment System da SHL e contém 
informação obtida a partir do Inventário de Estilos de Trabalho (WSQ). Este inventário só 
pode ser utilzado por pessoas formadas para a sua utilizaçao e interpretaçao. 

O relatório aqui apresentado foi elaborado a partir dos resultados de um inventário 
respondido por uma pessoa e reflecte fundamentalmente as respostas dadas pelo(a) 
próprio(a). Devem ser tomadas em consideração as limitações inerentes a todos os 
questionários de auto-avaliação ao fazer-se a interpretação destes resultados. 

Este relatório foi elaborado por um sistema electrónico e o utilizador do programa pode 
introduzir alterações e acrescentar informações ao texto elaborado automaticamente. 

O SHL Global Management Limited e seus associados não podem garantir que o 
conteúdo corresponde exclusivamente ao texto elaborado automaticamente. Não 
podemos aceitar qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste 
relatório e isto inclui responsabilidade de qualquer tipo (incluindo negligência) pelos seus 
conteúdos. 
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