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Anexo 1 

 

Lista de Traços do Pré-teste  

 

 

Cientificamente dotados 

Engenhosos 

Indiferentes 

Inteligentes 

Metódicos 

Extremamente nacionalistas 

Progressistas 

Eficientes 

Joviais 

Musicais 

Persistentes 

Práticos 

Artistas 

Impulsivos 

Apaixonados 

Temperamentais 

Imaginativos 

Muito Religiosos 

Conversadores 

Vingativos 

Fisicamente porcos 

Preguiçosos 

Inseguros 

Desportistas 

Convencionais 

Dedicados à tradição 

Conservadores 

Reservados 

Sofisticados 

Corteses 

Honestos 

Falta de humor 

Astutos 

Mercenários 

Ávaros 

Ambiciosos 



Falsos 

Leais aos laços familiares 

Agressivos 

Materialistas 

Amantes da alegria 

Atentos 

Francos 

Desportistas 

Supersticiosos 

“deixa andar” 

Ignorantes 

Pomposos 

Estúpidos 

Ingénuos 

Desalinhados 

Pugnazes 

Espirituosos 

Rixosos 

Teimosos 

Meditativos 

Reservados 

Tranquilos 

Fraudulentos 

Imitativos 

Harmoniosos 

Elegantes 

Traiçoeiros 

Cruéis 

Sensuais 

Atlético 

Pobre 

Criminoso 

Baixa Inteligência 

Pouco educado 

Sexualmente Perverso 

Hostil 

Rítmico 

Violento 

Brilhante 

Evasivo 



Fiel 

Cobarde 

Gentil 

Generoso 

Presunçoso 

Vaidoso 

Barulhento 

Rude 

Argumentativo 

Desconfiado 

Ponderado 

Sugestível 

Sensível 

Frívolo 

Gregário 

Arrogante 

Radical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

Exemplos de Frases da Experiência 1, 2 e 3 

 

  

Frases Implicativas de Traços Contra-Estereotípicos 

Ajudou um desconhecido a encontrar uma rua (Gentil) 

Disse ao homem da caixa que tinha recebido troco a mais (Honesto) 

Devolveu uma carteira perdida com todo o dinheiro que estava presente (Honesto) 

Carregou as compras do vizinho pela escada acima (Gentil) 

Deu apoio a um amigo a estudar para um exame (Gentil) 

Resolveu com facilidade um complicado problema de matemática (Brilhante) 

Venceu um torneio de xadrez com mais de cinquenta participantes (Brilhante) 

Aprendeu a ler muito antes de entrar para a escola (Inteligente) 

Oferece sempre dinheiro às pessoas com necessidades (Generoso) 

Assistiu a várias conferências sobre biologia genética (Inteligente) 

Fala cinco línguas e consegue ler em três línguas (Inteligente) 

 

Frases Implicativas de Traços Estereotípicos 

Recusou-se a procurar um emprego (Preguiçoso) 

Afirmou que o dinheiro investido na educação é um desperdício (Ignorante) 

Deitou água num aparelho eléctrico porque estava a fazer fumo (Baixa-inteligência) 

Foi para um centro de acolhimento para poder ter comida para se alimentar (Pobre) 

Enquanto pôs gasolina aproveitou para fumar um cigarro (Estúpido) 

Passa todos os dias em casa a ver jogos de futebol (Preguiçoso) 

Passa todos os verões a tocar em concertos de jazz (Musical) 

Durante a semana bate nos seus colegas da escolas (Hostil) 

Na discoteca consegue acompanhar a dança de todas as músicas (Rítmico) 

Consegue saltar mais alto que os colegas nos jogos de Basquetebol (Atlético) 

No trabalho rouba todos os dias dinheiro da caixa do supermercado (Criminoso) 

 

Frases Implicativas de Traços Neutrais em relação ao Estereótipo dos Negros: 

Tomou como em todos dias o elevador para o quarto andar (Rotineiro) 

Demorou 15 minutos a encontrar o seu carro no parque de estacionamento (Esquecido) 

Pensou que não merecia o prémio que tinha ganho (Humilde) 



Gaguejava sempre que falava da sua mãe (Ansioso) 

Andava em carros de corrida nos fins-de-semana (Aventuroso) 

Perguntou aos seus vizinhos por que não tinham filhos (Intrometido) 

Comeu uma peça de fruta depois do jantar (Saudável) 

Esteve naquela manhã 45 minutos à espera do autocarro (Paciente)  

Anda de bicicleta pela cidade (Poupado) 

Correu para apanhar o comboio (Apressado) 

Naquele dia levou consigo o guarda-chuva (Precavido) 

 

Frases em que o Traço Implicado está presente: 

Olhou instintivamente para o relógio para ver as horas (Instintivo) 

Saiu apressadamente para comprar uma peça de roupa (Apressado) 

Viu descontraído um programa de televisão depois do jantar (Descontraído) 

É poupado por isso anda a pé na cidade (Poupado) 

É tão esfomeado que comeu uma sanduíche antes do jantar (Esfomeado) 

É tão vaidoso que comprou uma camisola cor-de-rosa na loja (Vaidoso) 

É madrugador ao levantar-se às 6 da manhã (Madrugador) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


