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Parte 1: O Básico 
1. Qual é o seu nome completo? 
2. Onde e quando você nasceu? 
3. Quem foram seus pais? (Sabe seus nomes, ocupações, personalidades, etc.) 
4. Você tem algum irmão? Como eles são/eram? 
5. Com quem você vive agora e com quem? Descreva o lugar e as pessoas. 
6. Qual é a sua ocupação? 
7. Escreva uma descrição completa de você mesmo. Você pode considerar fatores 

como: altura, peso, raça, cabelo e cor dos olhos, estilo de roupa e se há tatuagens, 
cicatrizes ou marcas que se distinguem. 

8. A qual classe social você pertence? 
9. Você tem alguma alergia, doença ou fraqueza física? 
10. Você é destro ou canhoto? 
11. Como é o som de sua voz? 
12. Quais palavras e/ou frases você usa frequentemente? 
13. O que você tem nos seus bolsos? 
14. Você tem alguma peculiaridade, maneirismo esquisito, hábito irritante ou alguma 

outra característica própria? 
  
Parte 2: Crescendo 

15. Como você descreveria sua infância de modo geral? 
16. Qual é a sua primeira lembrança? 
17. Quanta educação escolar você teve? 
18. Você gostava da escola? 
19. Aonde você aprendeu a maioria de suas competências e suas outras habilidades? 
20. Enquanto você crescia, você tinha algum modelo a seguir? Se sim, descreva-o. 
21. Enquanto você crescia, como você se fava com outros membros da família? 
22. Quando criança, o que você queria ser quando crescesses? 
23. Quando criança, qual era a sua atividade favorita? 
24. Quando criança, que tipos de traços de personalidade você mostrava? 
25. Quando criança, você era popular? Quem eram seus amigos e como eles eram? 
26. Quando e com quem foi seu primeiro beijo? 
27. Você é virgem? Se não é, quando e com quem você perdeu sua virgindade? 
28. Você é um ser sobrenatural (Ex: mago, lobisomem, vampiro), conte a história de 

como você se tornou o que é ou como aprendeu estas habilidades. Se você é 
apenas um humano normal, descreva as influencias no seu passado que o levaram 
a fazer as coisas que você faz hoje em dia. 
  

Parte 3: Influências do Passado 
29. Qual evento de sua vida você considera a mais importante, até o momento? 
30. Quem teve a maior influência sobre você? 
31. O que você considera sua maior realização? 
 
32. Qual é o seu maior arrependimento? 
33. Qual é a coisa mais malvada que você já fez? 
34. Você possui um registro criminal de qualquer espécie? 
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35. Quando foi a vez que você sentiu mais medo? 
  
36. Qual é a coisa mais embaraçosa que já aconteceu com você? 
37. Se você pudesse mudar uma coisa do seu passado, o que seria e por que? 
38. Qual é a sua melhor memória? 
39. Qual é a sua pior memória? 

  
Parte 4: Crenças e Opiniões 

40. Você é basicamente otimista ou pessimista? 
41. Qual é seu maior medo? 
42. Quais são seus pontos de vista religiosos? 
43. Quais são seus pontos de vista políticos? 
44. Quais são seus pontos de vista sobre sexo? 
45. Você é capaz de matar? Em que circunstancia você acharia matar aceitável ou 

inaceitável? 
46. Em sua opinião, qual é a coisa mais malvada que qualquer ser humano poderia 

fazer?  
47. Você acredita na existência de almas gêmeas e/ou amor verdadeiro? 
48. O que você acredita que faz uma vida bem-sucedida?  
49. Quão honesto você é sobre seus pensamentos e sentimentos (Ex: você se esconde 

seu verdadeiro eu dos outros e de que maneira)? 
50. Você possui alguns vieses ou preconceitos? 
51. Existe alguma coisa que você se recusa absolutamente fazer sob qualquer 

circunstancia? Por que você se recusa a fazê-lo? 
52. Quem ou o que, se alguma coisa, você morreria por (ou de outra forma ir à 

extremos)? 
  
Parte 5: Relacionamentos com Outros 

53. No geral, como você trata os outros (educadamente, rudemente, mantendo-os a 
distancia, etc.)? O seu tratamento muda dependendo de quão bem você os 
conhece, e se sim, como? 

54. Quem é a pessoa mais importante na sua vida e por quê? 
55. Quem é a pessoa que você mais respeita e por quê? 
56. Quem são seus amigos? Você possui um melhor amigo? Descreva essas pessoas. 
57. Você possui um cônjuge ou outro companheiro? Se sim, descreva esta pessoa. 
58. Você já se apaixonou? Se sim, descreva o que aconteceu. 
59. O que você busca em um amante potencial? 
60. Quão próximo você é da sua família? 
61. Você iniciou a sua própria família? Se sim, descreva-os. Se não, você quer? Por 

que ou por que não? 
62. Para quem você recorreria se estivesse em necessidade desesperada de ajuda? 
63. Você confia em alguém para te proteger? Quem e por que? 
64. Se você morresse ou desaparecesse, quem iria sentir sua falta? 
65. Quem é a pessoa que você mais despreza e por que? 
66. Você tende a argumentar com as pessoas ou evita o conflito? 
67. Você tende a tomar a liderança em situações sociais? 
68. Você gosta de interagir com grandes grupos de pessoas? Por que ou por que não? 
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69. Você se importa com que os outros pensam de você? 
 
Parte 6: Gostos e Desgostos 

70. Qual foi/é seu passatempo ou hobbie favorito?  
71. Qual é a sua pose mais preciosa? 
72. Qual é sua cor favorita?  
73. Qual é sua comida favorita?  
74. O que você gosta de ler, alguma coisa?   
75. Qual é sua ideia de um bom entretenimento (considerando música, filme, arte, 

etc.)? 
76. Você fuma, bebe ou usa drogas? Se sim, por quê? Você quer largar o vicio? 
77. Como você passa um típico sábado a noite? 
78. O que faz você rir? 
79. Há alguma coisa que te choca ou te ofende? 
80. O que você faria se tivesse insônia e teria que encontrar algo para se divertir? 
81. Como você lida com o estresse? 
82. Você é espontâneo ou sempre precisa de um plano? 
83. Quais são suas irritações com animais de estimação? 

  
Parte 7: Auto Imagem e Etc. 

84. Descreva a rotina de um dia normal para você. Como você se sente se esta rotina é 
interrompida? 

85. Qual é a melhor qualidade como pessoa? 
86. Qual é seu maior defeito? 
87. Se você pudesse mudar uma coisa em você, o que seria? 
88. No geral você é introvertido ou extrovertido?  
89. Geralmente você é organizado ou bagunçado? 
90. Diga o nome de três coisas que você se considera muito bom em fazer e três coisas 

que você se considera muito ruim em fazer. 
91. Você gosta de si mesmo? 
92. Qual a sua razão de ser um aventureiro (ou fazendo algo estranho e heroico, coisas 

que um personagem de RPG faria)? Os seus verdadeiros motivos são diferentes 
dos que você conta para pessoas em público? (Se sim, detalhes ambas as razões...). 

93. Qual é o objetivo que você quer cumprir durante sua vida? 
94. Aonde você se vê daqui a cinco anos? 
95. Se você pudesse escolher, como você morreria? 
96. Se você soubesse que iriar morrer em 24 horas, diga três coisas que você faria no 

tempo que você tem. 
97. Qual seria a única coisa para a qual você mais gostaria de ser lembrado após sua 

morte?  
98. Quais as três palavras para descrever sua personalidade? 
99. Quais as três palavras que outros provavelmente usariam para descrever você? 
100. Se você pudesse, qual conselho você daria, o jogador, ao seu personagem? 

(Você poderia até querer falar como se ele ou ela estivesse sentado aqui na sua 
frente, e usando o tom de voz apropriado para que ele ou ela acatem seu 
conselho...). 


