
 

                                                         
Para discutirmos em família: Vamos fazer o teste individual para saber se 

somos moderados ou viciados no uso da internet e em outros aplicativos. 

(faça com lápis, apague e faça a pesquisa com outro membro da família, ou 

tire cópia) 

1- Com que frequência você deixa de sair com outras pessoas só para 
passar mais tempo na internet? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 
 
2- Com que frequência você dorme pouco porque ficou conectado até tarde? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 
 
3- Com que frequência você piora o seu desemprenho nos estudos porque 
passou muito tempo na internet (ou nas atividades profissionais, nos 
afazeres domésticos ou ainda no envolvimento com as atividades da 
Igreja)? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 
 
4- Com que frequência você sonha com a internet (ou com o que você faz 
por meio dela)? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 
 
5- Com que frequência você tenta diminuir seu tempo on-line, mas não 
consegue? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 
 
 
 
 
 

 
6- Com que frequência você prefere a internet a outras coisas especiais 
(ficar a sós com seu cônjuge, um namoro, uma festa, um filme em família, 
uma reunião com amigos, um churrasco)? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 
 
7- Com que frequência você se pega dizendo “só mais cinco minutinhos” no 
computador ou no celular? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 
 
8- Com que frequência você se irrita quando alguém de carne e osso se 
aproxima para conversar, enquanto você está na internet? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 
 
9- Com que frequência outas pessoas da sua vida reclamam do tempo que 
você dedica a internet (que você não conversa dentro do carro, na sala junto 
com a família, durante uma viagem)? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 
 
10- Com que frequência você acessa “e-mail”, “Facebook”, “Instagram” e 
outros aplicativos antes de levantar da cama? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 
 
11- Com que frequência você tenta esconder a quantidade de tempo que 
ficou na internet? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 
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12- Com que frequência você se sente triste quando não está na internet, 
parece que está faltando algo naquele dia? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 
 
13- Com que frequência você teme que um dia desliguem a internet, ou fica 
apavorado porque na sua casa ou na empresa onde trabalha há regras 
sobre o uso da mesma? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 
 
14- Com que frequência você fica na defensiva quando lhe perguntam o que 
você está vendo na internet (fica irritado porque não quer assumir)? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 
 
15- Com que frequência você se pega pensando: “quando vou me conectar 
de novo”? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 
 
16- Com que frequência você faz amigos na internet? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 
 
17- Com que frequência você abandona as atividades domésticas ou 
qualquer outra coisa, até tomar banho ou comer para passar mais tempo na 
internet? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 
 
18- Com que frequência você bloqueia pensamentos perturbadores sobre 
sua vida, lembrando-se de coisas leves e divertidas que viu na web? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 

 
19- Com que frequência você fica olhando e curtindo tudo que as pessoas 
postam nas redes sociais? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 
 
20- Com que frequência você acha que passa mais tempo na internet do 
que pretendia? 
(    ) Nunca ou raramente 
(    ) Às vezes, mas procuro evitar 
(    ) Sempre, ou quase sempre 
 
 
 
 
SE A MAIORIA DAS RESPOSTAS FOREM? 
 

• “Nunca ou raramente” – Parabéns você não é viciado, sabe usar a 
internet. 

• “Às vezes, mas procuro evitar” – Você é moderado, mas ainda assim 
tenha domínio próprio. 

• “Sempre, ou quase sempre” – Você precisa urgente de ajuda. Você 
está viciado em internet. 
 
(fonte revista SUPER INTERESSANTE – Editora Abril). 
 
Depois de descobrir as respostas, encontre as soluções juntos, em 
família. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conclusão: 
 
1- O que você concluiu de tudo isso? Quais os problemas você já teve por 
causa da internet? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
2- Quanto tempo você gasta, por dia, com a internet, redes sociais e 
aplicativos de celulares? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
3- Você gasta mais tempo no mundo real ou virtual? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
4- O que você precisa mudar em relação ao uso da internet, das redes 
sociais, e dos aplicativos de celulares? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
5- Que regras serão adotadas pela nossa família a partir de hoje? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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