Pesquisa do adotante de gatos
Nome
Endereço
Cidade
Tel. residencial ( )
1
2
3
4
5
6

Sobrenome
Estado
Tel. comercial ( )

Eu considero que minha casa seja
como
Sinto-me confortável com um gato
que goste de “perseguir meu
calcanhar” e de jogos similares
Quero que meu gato interaja com as
visitas
Como você se sente em relação a
um gato agitado que explora,
participa e entra em tudo?
Meu gato precisa saber se adaptar
rapidamente a novas situações
Quero que meu gato ame conviver
com crianças em casa

7

Meu gato precisa ficar bem sozinho

8

Quando estou em casa, quero que
meu gato fique ao meu lado ou no
meu colo
Quero que meu gato goste de ser
carregado

9
10
11

Preciso que meu gato conviva bem
com (circule todos que se aplicam)
Meu gato será mantido

12

Já convivi com gatos

13

Prefiro que meu gato converse
bastante
Quero que meu gato brinque com
brinquedinhos
Quero que meu gato seja ativo

14
15
16

Data
Compl.
CEP
E-mail

Uma biblioteca

Meio-termo

Um carnaval

Não

Um pouco

Sim

Pouco tempo

Algum tempo

O tempo todo

Amo-os, mas
prefiro não
conviver

Depende da
situação

Tudo bem
por mim

Não

Um pouco

Sim

Não é
importante se
meu gato ama
crianças

Eventualmente

A maioria do
tempo

Mais de
9 horas por dia

De 4 a 8 horas
por dia

Menos de
4 horas por dia

Pouco tempo

Algum tempo

O tempo todo

Pouco tempo

Algum tempo

O tempo todo

Dentro de casa

Dentro e fora
de casa

Não costumo
receber
crianças em
casa

Cães Gatos
Pássaros Outro
Fora de casa

Não

Sim
Data: ______

Não

Sim

Pouco tempo

Algumas vezes

Sempre

Não muito

Um pouco

Sim, muito

Atualmente
Não é
importante

Para mim, é importante que meu gato ______________________________________________________

PARA USO
DA EQUIPE
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