
FAÇA SEU TESTE
DE PERSONALIDADE AGORA!
Escolha uma letra que você se identifica no 
GRUPO I e outra no GRUPO II. A combinação 
delas irá resultar no seu perfil do Eneagrama.



Sou bastante independente. A vida 
funciona melhor quando você a encara de 
frente. Defino minhas próprias metas e 
faço acontecer. Quero realizar grandes 
coisas e causar impacto.

A

Sou uma pessoa tranquila e estou 
acostumado(a) a “me virar” sozinho(a). 
Normalmente não chamo atenção e não 
me sinto à vontade em posições de 
liderança nem em competições. Sou 
considerado uma pessoa sonhadora.

B

Sou extremamente responsável e 
dedicado(a). É terrível não poder honrar 
meus compromissos ou não atender as 
expectativas. Quero que as pessoas 
saibam que desejo ajudá-las e fazer o que 
acredito ser melhor para elas.

C

GRUPO I



Tenho uma visão positiva das coisas e acho 
que tudo correrá da melhor forma possível. 
Sempre encontro alguma coisa que me 
entusiasma e atividades diferentes para me 
me ocupar. Gosto de companhia e de ajudar os 
outros a serem felizes.

X

Não escondo o que sinto e todo mundo sabe 
quando não gosto de alguma coisa. Sou mais 
sensível do que deixo transparecer. Quero 
saber como as pessoas me julgam e com 
quem posso contar. Sei quais são as regras, 
mas não gosto que ninguém me diga o que 
fazer. Quero decidir por mim mesmo.

Y

Sou uma pessoa lógica e controlada. Sou 
competente, perfeccionista e prefiro trabalhar 
sozinho(a). Quando surgem conflitos ou 
problemas pessoais, procuro não envolver 
meus sentimentos. Há quem me considere 
muito frio e distante, mas não quero que as 
minhas reações emocionais me afastem do 
que realmente importa.

Z

GRUPO II



AX 7 O BRINCALHÃO

AY 8 O DESAFIADOR

AZ 3 O EMPREENDEDOR

BX 9 O MEDIADOR

BY 4 O ROMÂNTICO

BZ 5 O INVESTIGADOR

CX 2 O AJUDANTE

CY 6 O LEAL

CZ 1 O REFORMISTA

RESULTADOS

Compartilhe seu resultado nos comentários! 


