
YETI 

Como foi a sua semana?     

Para cada pergunta, marque a opção que melhor descreve como você se sentiu nos últimos 7 dias.  
     

 Nunca Uma ou 
duas vezes 

Muitas 
vezes 

O tempo 
todo ou todos 

os dias 
Me senti nervoso(a) quando estive com pessoas que não 
conheço bem. 

   

Eu me senti miserável ou infeliz.    

Eu perdi a paciência.    

Não curti absolutamente nada.    

De repente, eu fiquei muito assustado(a) sem motivo algum.    

De repente, eu fiquei nervoso(a) e inquieto(a).    

Eu me preocupei com o futuro.    

Eu estava com raiva.    

Eu me senti cansado(a) demais para fazer qualquer coisa.    

Eu estava preocupado(a) em ir para a escola ou o trabalho.    

Eu tive surtos de tolice.    

Senti que era uma pessoa ruim.    

Eu estava preocupado(a) que nao fosse tao bom (boa) quanto 
os outros. 

   

Senti que niguém gostava realmente de mim.    

As outras pessoas me chatearam com facilidade.    

Eu tive difficuldade para adormecer.    

Eu acordei durante a noite e não consegui voltar a dormir.    

Eu fiquei triste de repente e sem motivo aparente.    

Escutei vozes ou barulhos que ninguém mais podia ouvir.    

Eu vi algo ou alguém que outras pessoas não conseguiam ver.    

Pensei que estava sendo perseguido(a) ou espionado(a).    

Alguém sabia o que eu estava pensando, mesmo sem eu ter 
comentado nada. 

   

Eu senti como se o mundo ao meu redor não fosse real.    

Eu não consegui me expressar tão bem quanto antes.    

Não consegui entender palavras ou conversas que antes eu conseguia 
entender facilmente. 

   

As coisas pareciam diferentes do que costumam ser.    
 

Você quer nos dizer mais alguma coisa sobre como foi a semana passada? Se quiser, por favor escreva na caixa em baixo. 

 

 

Obrigado! 

 


