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Questionário de Personagem 
A. Qual é o seu nome? 
B. Qual a sua altura e seu peso? 
C. Do que você gosta? 

a. Qual a sua cor favorita? 
b. Como sua casa/lar se parece? 

D. Quantos anos você tem? 
E. Onde você nasceu? 

a. Você irá retornar para lá um dia? 
F. Como você foi educado? 
G. O que você aprendeu desde então? 
H. O que você estava fazendo há um mês? 

a. O que você estava fazendo há um ano? 
I. O que você faz? 

a. Aonde você trabalha? 
b. Você tem alguma experiência de trabalho? 

J. Você tem alguma cicatriz ou deficiência? 
K. O que você mais gosta de fazer? 

a. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? 
b. Qual seu passatempo favorito? 
c. Qual tipo de arte, música e literatura você prefere? 

L. Do que você menos gosta? 
M. O que faz você ficar bravo? 
N. Que experiência deixou a marca mais forte em você? 

a. Qual pessoa deixou a marca mais forte em você? 
O. O que você fez que deixou você mais orgulhoso? 
P. O que você fez que deixou você mais envergonhado? 
Q. Você tem uma religião? 

a. Quão fortemente você acredita na sua religião? 
b. Você tem uma filosofia de vida? 
c. Como você se sente sobre dinheiro? 
d. Como você se sente sobre conhecimento? 
e. Como você se sente sobre poder? 

R. Por que você está se aventurando? 
S. Como combater e matar faz você se sentir? 

a. Diga algo impertinente que você fez aos 12 anos, e conseguiu se safar? 
T. Você possui algum amigo? 
U. Você possui algum inimigo? 
V. E seus pais e familiares? 
W. Você possui algum problema atualmente? 

a. Como poderia ficar pior? 
X. Quais são as características mais fortes e fracas de seu personagem? 

a. Como você vê a si mesmo? 
b. Como os outros te vem? 

Y. Você possui um senso de humor? 
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Z. Você possui alguma ambição? 


