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Pesquisa do adotante de gatos 
 

Nome Sobrenome Data  
Endereço  Compl. 
Cidade Estado CEP 
Tel. residencial (    ) Tel. comercial (    ) E-mail  
   

1 Eu considero que minha casa seja 
como Uma biblioteca Meio-termo Um carnaval  

2 Sinto-me confortável com um gato 
que goste de “perseguir meu 
calcanhar” e de jogos similares 

Não Um pouco Sim  

3 Quero que meu gato interaja com as 
visitas Pouco tempo Algum tempo O tempo todo  

4 Como você se sente em relação a 
um gato agitado que explora, 
participa e entra em tudo? 

Amo-os, mas 
prefiro não 

conviver 

Depende da 
situação 

Tudo bem  
por mim  

5 Meu gato precisa saber se adaptar 
rapidamente a novas situações  Não Um pouco Sim  

6 Quero que meu gato ame conviver 
com crianças em casa 

Não é 
importante se 
meu gato ama 

crianças 

Eventualmente A maioria do 
tempo 

Não costumo 
receber 

crianças em 
casa  

      
7 Meu gato precisa ficar bem sozinho Mais de  

9 horas por dia 
De 4 a 8 horas 

por dia 
Menos de  

4 horas por dia  

8 Quando estou em casa, quero que 
meu gato fique ao meu lado ou no 
meu colo 

Pouco tempo Algum tempo O tempo todo  

9 Quero que meu gato goste de ser 
carregado Pouco tempo Algum tempo O tempo todo  

      
10 Preciso que meu gato conviva bem 

com (circule todos que se aplicam)    Cães Gatos 
Pássaros Outro 

11 Meu gato será mantido Dentro de casa Dentro e fora 
de casa Fora de casa  

12 Já convivi com gatos Não  Sim 
Data: ______ Atualmente 

13 Prefiro que meu gato converse 
bastante Não  Sim Não é 

importante 
14 Quero que meu gato brinque com 

brinquedinhos Pouco tempo Algumas vezes Sempre  

15 Quero que meu gato seja ativo Não muito Um pouco Sim, muito  

16 Para mim, é importante que meu gato ______________________________________________________ 

PARA USO 
DA EQUIPE 

COR DE MATCH RECOMENDADO:     ROXO     LARANJA     VERDE 
PERSONALIDADE (S) FELINE-ALITYTM RECOMENDADA (S) ___________________________________ 

 



Sobre a Pesquisa do Adotante 

O que a pesquisa lhe diz? 

A pesquisa do adotante foi desenvolvida para informar sobre: 

• Expectativas acerca de interação social 
• Preferências em relação a certos comportamentos, como vocalização e brincadeira 
• Ambiente da casa 
• Experiência com gatos 
• Melhor compatibilidade de cor (o “match”) 

Sobre a pesquisa 

O uso do termo “pesquisa” é fundamental para o Meet Your Match®. Ele considera a importância 
das expectativas do adotante acerca do novo gato, assim como sua perspectiva e experiência 
durante o processo de match. O termo pesquisa também implica que não existe resposta “certa” 
ou “errada”. Já o termo “questionário” seria associado a ser aprovado ou não. 

As perguntas de 1 a 6 informam sobre a) a expectativa 
do adotante em relação ao nível de valentia do novo 
gato e b) o nível de atividade no ambiente que o gato 
deve esperar. 

Para pontuar esta seção, some o número de respostas 
circuladas em cada coluna. Anote os totais na linha 
cinza abaixo da pergunta 6. 

As respostas na primeira coluna (esquerda) indicam o nível de compatibilidade do adotante com 
gatos de baixa valentia, ou roxos. As respostas na coluna do meio indicam compatibilidade com 
gatos de média valentia, ou laranjas. A terceira coluna corresponde a respostas mais adequadas 
para gatos de alta valentia, ou verdes. 

Respostas na última coluna, à direita, servem apenas para coletar informações e não afetam a 
compatibilidade do gato e adotante em termos de valentia. 

A coluna com maior número de respostas circuladas indica a cor com a qual o adotante é mais 
compatível (match). Na seção “Para uso da equipe”, ao final da Pesquisa, circule a cor do match. 

 



No exemplo acima, o adotante é mais compatível com um gato de baixa valentia: a casa é 
relativamente calma e ele está buscando um gato que interage moderadamente com o ambiente.  

A seção seguinte, perguntas de 6 a 9, informa 
sobre as expectativas do adotante em relação ao 
quanto o gato irá interagir com pessoas. 
Observação: para pontuar corretamente esta 
seção, você deve considerar a resposta de 
questão 6 novamente. Anote o total para as 
perguntas de 6 a 9 em cada coluna, na linha cinza 
abaixo da pergunta 9.  

Esta seção irá informar se a pessoa será mais compatível com um gato independente (primeira 
coluna), sociável (segunda coluna) ou muito sociável (terceira coluna).  

As perguntas de 10 a 15 são para reunir informações que podem auxiliar com o match (como 
“quero que meu gato goste de brinquedinhos”), mas não somam à pontuação.  

A pergunta 16 também é apenas para reunir informações e irá ajudar a iniciar a conversa com o 
adotante sobre o tipo de gato que ele visualiza vivendo em sua casa. 

Na seção “Para uso da equipe”, anote a personalidade Feline-alityTM que tem melhor 
compatibilidade com o adotante, baseado na pontuação dele nas perguntas de 6 a 9 e na conversa 
de vocês.  
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As Personalidades Feline-alitiesTM 
 

  INDEPENDENTE - SOCIÁVEL 
  Independente Sociável Muito sociável 
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Investigador particular  

Admirador secreto 
 

Amorzinho 
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Executivo 

 
Parceiro  

Assistente Pessoal 
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Gatinho de Alto-Nível 

 
Festeiro  

Líder do Grupo 
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Admirador Secreto 
 

Quando o assunto é relacionamento, eu sou bem sensato. Eu não chego 
entrando de cabeça e patas na frente, se é que você me entende. Mas me 
dê um pouco de tempo e irei encher você de ronrons, cabeçadas e muito 

tempo no colo. Até lá, pode ser que não me veja muito, mas eu estarei 
pensando bastante em você! 

 
 

Investigador Particular 
 

Eu estou trabalhando infiltrado para investigar você e a sua casa. Talvez 
você nem perceba que está sendo observado. Eu posso desaparecer de 

repente se alguém ou algo interferir com minha investigação. Se quer um 
gato que sabe como ficar longe de encrenca e irá sempre guardar seus 

segredos, pode ser que eu aceite o seu caso. 
 
 

Amorzinho 
 

 
Você quer afeto e carinho? Eu sim! Se você também gosta de agrado, 
ronrons e amassar pãozinho no seu colo, acho que temos MUITO em 

comum. Estou procurando por alguém que goste de tranquilidade e de 
passar um tempo junto. Será que você é esse alguém? 

 
 

Assistente Pessoal 
 

Você está trabalhando no computador? Deixe que eu aperto as teclas. 
Lendo jornal? Eu seguro as páginas para você. Assistindo TV? Eu vou só 

pular no seu colo para que possa me agradar. Eu amo uma casa bem 
organizada, você não? Vou lhe ajudar com todas as tarefas e ajudar a 

relaxar quando terminarmos. Você irá se perguntar como foi que dava 
conta antes sem mim. 
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Parceiro 
 

Como todos bons parceiros, eu sou basicamente uma ótima companhia. 
Eu gosto de atenção e também gosto de ter um tempo para mim. Eu não 

saio por aí procurando problema, mas também não sou um gato assustado 
não. Se está buscando um companheiro bacana para viajar com você pelos 

caminhos da vida, acabou de encontrar. 
 

 

Executivo 
 

Devo dizer que sou um gatinho muito ocupado. Primeiro, preciso verificar 
o que está acontecendo na janela. Depois, irei olhar se algum armário ou 
gaveta precisa de inspeção. E então tem minhas sonecas, não posso me 
atrasar para elas. Posso encaixar um tempinho para socializar na minha 
agenda. Vamos marcar para o café-da-manhã e jantar? Espero que você 

goste de ração. 
 

 

Gatinho de Alto Nível 
 

Eu sou um gato sábio que entende das coisas. Sou bastante centrado e 
controlado também. Não me importo de brincar sozinho, mas um 

companheiro humano do outro lado do sofá e um agrado atrás da orelha 
fazem eu ganhar o dia. Se está buscando um membro valioso para sua 

equipe, então considere este Gatinho de Alto Nível. 
 
 

Líder do Grupo 
 

Eu sou um gato que vive intensamente. Eu gosto não só de estar no meio 
de tudo: eu também quero liderar a coisa. Eu sou aventureiro, mas ainda 
sobra bastante tempo para lhe mostrar meu lado carinhoso. Você pode 

dizer que eu sou bem aberto sobre como me sinto. Quer um gato que está 
irradiando confiança? Sou eu! 
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Festeiro 
 

Eu sou um gato com uma missão: SE DIVERTIR. Eu amo brincar e explorar e 
testar meus limites. Eu adoraria brincar com você, mas posso transformar 

qualquer coisa em brinquedo: lápis, post-its, batatas. Se está querendo 
alguém para dar risadas e para agitar a festa, pense em me convidar! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


