
 

 

Esta é uma lista de motivos pelos quais VOCÊ pratica atividade física, esporte e exercício. Por favor, leia 

cuidadosamente cada uma dessas afirmações e logo em seguida, utilizando a escala correspondente, 

indique como geralmente você se sente quando pratica sua atividade física, esporte e exercício. Para isso, 

responda cada questão (usando a escala dada), baseado no grau em que a resposta é verdadeira para você. 

No final, por favor, confirme se respondeu a todas as questões. 
 

1 = Nada verdadeiro pra mim                                                                                                  7 = Muito verdadeiro pra mim 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Marque com um "X" a alternativa correspondente 

 

           

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

01. Por que é prazeroso.                      

02. Por que gosto de praticar atividades fisicamente desafiadoras        

03. Por que quero aprender novas habilidades        

04. Por que quero perder ou manter o peso e ter uma melhor 

aparência. 

       

05. Por que quero encontrar meus amigos.        

06. Por que gosto de praticar essa atividade.        

07. Por que gosto do desafio.        

08. Por que quero definir meus músculos e ter uma melhor 

aparência. 

       

09. Por que fico feliz.        

10. Por que quero ter mais energia.        

11. Por que gosto de atividades fisicamente desafiadoras.        

12. Por que gosto da companhia de outras pessoas interessadas 

nessa atividade. 

       

13. Por que quero melhorar minha condição cardiovascular.        

14. Por que quero melhorar a minha aparência.        

15. Por que acho que é interessante.        

16. Por que quero manter minha força física para levar uma vida 

saudável. 

       

17. Por que quero que os outros me achem atraente.        

18. Por que quero conhecer novas pessoas.        

19. Por que gosto dessa atividade.        

20. Por que quero manter minha saúde física e bem-estar.        

21. Por que quero melhorar a forma de meu corpo.        

22. Por que acho essa atividade estimulante.        

23. Por que me acho fisicamente feio se não o fizer.        

24. Por que meus amigos querem que eu o pratique.        

25. Por que gosto do prazer de participar.        

26. Por que gosto de passar tempo com outras pessoas praticando 

essa atividade. 

       


