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Irritaciograma 
(O que irrita você?) 

 

 
Objetivo. Este é um instrumento consciencioterápico experimental de autodiagnóstico. Possui o obje-

tivo de auxiliar o autoconsciencioterapeuta a identificar, por si mesmo, em quais contextos, intensi-

dade e frequência sente irritação. 

 

Instruções. Para autoaplicação do teste, leia cada uma das frases e marque com um “X” o número 

mais aproximado que indica como você reage quando passa pela situação referida, considerando as  

4 possibilidades a seguir. Não há respostas certas ou erradas e não perca muito tempo com cada uma 

delas.  

 
Marque: 

 
(1) Para “normalmente não me irrito com isso” 

(2) Para “eu me irrito com isso algumas vezes” 

(3) Para “eu me irrito com isso frequentemente” 

(4) Para “isso me deixa muito irritado” 

 

01. Quando alguém está desperdiçando o meu dinheiro (1) (2) (3) (4) 

02. Ao lidar com pessoas preguiçosas (1) (2) (3) (4) 

03. Quando as pessoas não raciocinam direito (1) (2) (3) (4) 

04. Quando dependo de pessoas incompetentes (1) (2) (3) (4) 

05. Ao saber da corrupção dos políticos e governantes (1) (2) (3) (4) 

06. Quando destroem ou quebram algum bem pessoal (1) (2) (3) (4) 

07. Quando discordam da minha opinião (1) (2) (3) (4) 

08. Quando estou cansado (1) (2) (3) (4) 

09. Quando sou desrespeitado (1) (2) (3) (4) 

10. Ao dirigir e ser afetado pelas barbeiragens dos outros (road rage) (1) (2) (3) (4) 

11. Quando sinto muito calor ou frio (1) (2) (3) (4) 

12. Quando estou fazendo algo que não tenho vontade (1) (2) (3) (4) 

13. Ao estar em ambientes patológicos (1) (2) (3) (4) 

14. Ao lidar com pessoas ignorantes (1) (2) (3) (4) 

15. Ao ser obrigado a fazer algo que não quero (1) (2) (3) (4) 

16. Na presença de consciex patológica na minha psicosfera (1) (2) (3) (4) 

17. Quando me fazem perder tempo (1) (2) (3) (4) 

18. Quando fico muito tempo sem comer (1) (2) (3) (4) 

19. Quando me sinto desvalorizado (1) (2) (3) (4) 

20. Quando lido com pessoas arrogantes ou orgulhosas (1) (2) (3) (4) 
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21. Ante a pessoas preconceituosas ou racistas  (1) (2) (3) (4) 

22. Quando lido com pessoas lentas, bradipsíquicas (1) (2) (3) (4) 

23. Ao lidar com pessoas radicais (1) (2) (3) (4) 

24. Quando me fazem cobranças financeiras indevidas (1) (2) (3) (4) 

25. Sem nenhum motivo aparente (1) (2) (3) (4) 

26. Quando me sinto injustiçado (1) (2) (3) (4) 

27. Quando me tratam como sendo inferior (1) (2) (3) (4) 

28. Quando estou com o sono defasado (1) (2) (3) (4) 

29. Quando sou criticado (1) (2) (3) (4) 

30. Ao me sentir controlado por alguém (1) (2) (3) (4) 

31. Ao me sentir excluído ou relegado ao segundo plano (1) (2) (3) (4) 

32. Quando observo outras pessoas fazendo coisas erradas (1) (2) (3) (4) 

33. Quando penso em determinada conscin ou consciex (1) (2) (3) (4) 

34. Quando percebo que tentam me manipular (1) (2) (3) (4) 

35. Quando querem levar algum tipo de vantagem sobre mim (1) (2) (3) (4) 

36. Somente ao interagir com determinadas pessoas (1) (2) (3) (4) 

37. Quando querem me afetar emocionalmente (1) (2) (3) (4) 

38. Quando tenho dor de cabeça (1) (2) (3) (4) 

39. Quando tentam mandar em mim (1) (2) (3) (4) 

40. Quando vejo pessoas sendo maltratadas 

 

(1) (2) (3) (4) 
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Irritaciograma 
(Perfil da autoirritabilidade) 

 

Reatividade. Para identificar a frequência e a intensidade para cada tipo de reatividade, transponha 

para a coluna da direita, os números que você marcou no preenchimento da planilha anterior e faça a 

soma destes valores, colocando ao lado da palavra somatório: 

  

 

Grupo I: reatividade à percepção de heterocontrole. 

12. Quando estou fazendo algo que não tenho vontade ____ 

15. Ao ser obrigado a fazer algo que não quero ____ 

30. Ao me sentir controlado por alguém ____ 

34. Quando percebo que tentam me manipular ____ 

39. Quando tentam mandar em mim ____ 

 Somatório ____ 

 

Grupo II: reatividade à percepção de prejuízo ou perda. 

01. Quando alguém está desperdiçando o meu dinheiro ____ 

06. Quando destroem ou quebram algum bem pessoal ____ 

24. Quando me fazem cobranças financeiras indevidas ____ 

17. Quando me fazem perder tempo ____ 

35. Quando querem levar algum tipo de vantagem sobre mim ____ 

 Somatório ____ 

 

Grupo III: reatividade ao heteroassédio. 

13. Ao estar em ambientes patológicos ____ 

16. Na presença de consciex patológica na minha psicosfera ____ 

25. Sem nenhum motivo aparente ____ 

33. Quando penso em determinada conscin ou consciex ____ 

36. Somente ao interagir com determinadas pessoas ____ 

 Somatório ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Grupo IV: reatividade às defasagens somáticas. 

08. Quando estou cansado ____ 

11. Quando sinto muito calor ou frio ____ 

18. Quando fico muito tempo sem comer ____ 

28. Quando estou com o sono defasado ____ 

38. Quando tenho dor de cabeça ____ 

 Somatório ____ 

 

Grupo V: reatividade à percepção de rebaixamento da autoimagem. 

09. Quando sou desrespeitado ____ 

19. Quando me sinto desvalorizado ____ 

27. Quando me tratam como sendo inferior ____ 

29. Quando sou criticado ____ 

31. Ao me sentir excluído ou relegado ao segundo plano ____ 

 Somatório ____ 

 

Grupo VI: reatividade à percepção de ameaça, desafio ou ataque. 

07. Quando discordam da minha opinião ____ 

10. Ao dirigir e ser afetado pelas barbeiragens dos outros (road rage) ____ 

20. Quando lido com pessoas arrogantes ou orgulhosas ____ 

23. Ao lidar com pessoas radicais ____ 

37. Quando querem me afetar emocionalmente ____ 

 Somatório ____ 

 

Grupo VII: reatividade à percepção de indignidade ou injustiça. 

05. Ao saber da corrupção dos políticos e governantes ____ 

21. Ante a pessoas preconceituosas ou racistas  ____ 

26. Quando me sinto injustiçado ____ 

32. Quando observo outras pessoas fazendo coisas erradas ____ 

40. Quando vejo pessoas sendo maltratadas ____ 

 Somatório ____ 
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Grupo VIII: autocracria e intolerância com as dificuldades alheias. 

02. Ao lidar com pessoas preguiçosas ____ 

03. Quando as pessoas não raciocinam direito ____ 

04. Quando dependo de pessoas incompetentes ____ 

14. Ao lidar com pessoas ignorantes ____ 

22. Quando lido com pessoas lentas, bradipsíquicas ____ 

 Somatório ____ 

 

 

Hierarquia. Agora transponha para a coluna da direita os somatórios que você encontrou de modo 

que possa observar com maior clareza quais os tipos de reatividade mais frequentes e intensas ocor-

rem com você: 

 

Grupo I: reatividade à percepção de heterocontrole. ____ 

Grupo II: reatividade à percepção de prejuízo ou perda. ____ 

Grupo III: reatividade ao heteroassédio. ____ 

Grupo IV: reatividade às defasagens somáticas. ____ 

Grupo V: reatividade à percepção de rebaixamento da autoimagem. ____ 

Grupo VI: reatividade à percepção de ameaça, desafio ou ataque. ____ 

Grupo VII: reatividade à percepção de indignidade ou injustiça. ____ 

Grupo VIII: autocracria e intolerância com as dificuldades alheias. ____ 

 

Conclusão. Descreva quais as suas observações e conclusões a respeito de si próprio tendo em vista 

os resultados da aplicação do teste consciencioterápico. O que você pode fazer para trabalhar a 

irritabilidade principalmente nos grupos em que você teve maior pontuação? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


