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Instruções: 

Garanta algum tempo para avaliar as seguintes afirmações numa escala de 1 a 4, onde 1 = não se sentir 
confortável de todo a 4 = estar totalmente confortável. No final do exercício, irá ficar ciente dos seus 
próprios preconceitos e de como as pessoas provavelmente reagirão em circunstâncias semelhantes. Nos 
casos em que se sentir desconfortável ou inquieto (1 ou 2), é altamente encorajado a trabalhar por conta 
própria e a educar-se.

1      2      3      4 

O jovem sentado ao seu lado no avião é árabe.

Os seus dois vizinhos no seu corredor são lésbicas/gays.

Visita o seu avô num equipamento social. 

Um sem-abrigo aproxima-se de si e pede uma esmola.

O seu dentista tem HIV positive.

A mulher sentada ao seu lado no avião pesa 110kg. 

Um dos membros do seu grupo para  apresentação  tem um problema de fala.

A sua família compra uma casa num bairro predominantemente de imigrantes.

Um amigo seu torna-se muçulmano.

O seu novo vizinho esteve na prisão.

Um amigo convida-o para ir a um bar gay.

Descobre que o homem/mulher bonito(a) por quem se sente atraído é, na 
verdade, um mulher/homem.



O colega atribuído a si é um Critão Fundamentalista.

Um amigo seu torna-se Budista.

O seu vizinho que procura asilo recebe uma bolsa de estudos integral para minorias.

Um ex-toxicodependente vai ao seu café para lhe pedir um emprego.

Chega a uma importante reunião da empresa e descobre que a CEO é uma mulher.

O seu novo vizinho é transsexual. 

O colega atribuído a si tem problemas com o álcool. 

O seu supervisor de projeto está sentado numa cadeira de rodas.

O seu vizinho muçulmano pratica a oração de sexta-feira.

A líder do seu projeto de grupo é uma mulher de 62 anos.

Deve preparar uma apresentação sobre Diversidade para a sua comunidade. 
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