
PRONTO PARA VIVER MAIS TEMPO? 
(teste lúdico para maiores de 60) 

Elaborado por alunos da     Universidade Sénior Florbela Espanca 

Este questionário, sem qualquer rigor científico, tem por único objectivo aquilatar das condições que os inquiridos procrastinam 

para enfrentar uma vida longa e próspera. Siga as instruções, responda às perguntas o mais sinceramente possível, barafuste por 

não serem de resposta múltipla e pragueje por não existir uma opção D que corresponda exactamente ao seu caso pessoal. Respire 

fundo, lembre-se que é apenas um teste sem consequência e continue a responder. Quando tiver respondido a todas as questões 

encontrará mais instruções. Evite fazer batota e não vire já a página para espreitar. Pronto para começar?     
 

Comece por rodear a resposta que considera mais acertada para cada pergunta que se segue: 
 

1. Depois de ler a introdução a este teste... 

A. Fui buscar um dicionário à prateleira para ver o significado de algumas palavras. 

B. Qual introdução? Instruções não é comigo, comecei logo a rodear. 

C. Fiquei chocado. Porque é não fizeram isto no Google Forms e enviaram por mail? 
 

2. A sua vida baseia-se numa rotina diária? 

A. Sim. A vida, nesta idade, é sempre a mesma coisa. 

B. Nem pensar. Todos os dias tenho ideias e projectos novos. 

C. Nem sempre. Por vezes apetece-me preguiçar, sem objectivos no imediato. 
 

3. Tem receio de fazer perguntas sobre assuntos que desconhece? 

A. Claro. É muito desconfortável desconhecer. 

B. Não. Apreendemos até morrer. 

C. Depende do contexto. Por vezes, tenho medo de parecer ridículo. 
 

4. Quando num transporte público alguém lhe cede um lugar, como encara essa atitude ? 

A. É triste ser velho... 

B. Ainda bem que há pessoas gentis e educadas. 

C. Não fazem mais do que a sua obrigação. 
 

5. Se vir 2 velhos beijarem-se apaixonadamente em público, qual é a sua reacção? 

A. Coitados, não têm noção do ridículo... 

B. O amor é lindo, independentemente das idades. 

C. Que inveja... Arranjem um quarto! 
 

6. Comprava o elixir da longa vida? 

A. Elixir? A Longa Vida não fazia iogurtes? 

B. Não. Quem quer viver para sempre? 

C. Na hora. Não me falta imaginação e vontade para ocupar o tempo. 
 

Já chegou a meio. Se está entediado, seja consciente e deite este papel no papelão (é o azul, com a abertura rectangular).  

Por outro lado, se está entusiasmado e curioso para descobrir onde tudo isto vai dar, não perca mais tempo e vire a página.  


