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Seja bem-vindo ao guia prático de respostas para testes de 
congruência e ofensas!  

Este mini e-book é uma compilação de sugestões de respostas para os testes de 
congruência e ofensas mais usuais que o ser humano recebe, e adianto que nem todas 
as réplicas aqui citadas são minhas (ainda que não tenha sido possível identificar quem 
foi o autor delas).  

Conforme disse no módulo de linguagem não-verbal (e também no módulo de jogo 
subjetivo), não existe defesa mais eficaz contra um teste de congruência e/ou ofensa 
do que uma linguagem corporal e tom de voz confiantes. Por acaso alguém faz testes 
de congruência e/ou ofende aquele cara da sua sala de aula ou ambiente de trabalho 
que transparece firmeza na postura e no jeito de falar? 

A não-reatividade é também importantíssima. Já dizia o Dalai Lama que "o silêncio é 
por vezes a melhor resposta). 

Contudo, nem sempre isso basta (existe muita gente estúpida e invejosa nesse mundo, 
que gosta de insistir nos comentários infelizes), e é bom que você esteja preparado 
para um contra-ataque verbal. 

As respostas aqui presente certamente o irão ajudar a se defender, mas o ideal é que 
você desenvolva o seu próprio repertório (antes que esta publicação fique manjada e 
as pessoas comecem a notar que você não tem sido original em suas réplicas). 

Isto dito, não percamos mais tempo. Boa leitura e game on! 

CHAMELEON 

P.S.: Este e-book é parte integrante do treinamento ALPHA IGNITION, mas você não está 
proibido de compartilhá-lo com seus amigos. É importante que ninguém fique privado 
de um repertório de auto-defesa verbal. :-)  

E se você ainda não conhece o revolucionário ALPHA IGNITION, não deixe de conferir 
em http://ignition.universidadesocial.net ! 

http://ignition.universidadesocial.net
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Você é feio 

-	 Eu tenho certeza de que 90% da sua beleza pode ser removida com 
uma toalhinha umedecida. 

-	 Eu não sabia que eu tinha um espelho que fala! 
-	 Isso veio de você? Caramba, a que ponto esse mundo chegou... 

Você é gordo 

-	 Não é que eu seja gordo, mas é que eu amo tanto meu abdômen 
tanquinho que eu preferi protegê-lo com uma camada de gordura. 

-	 Cuidado, eu comi a última pessoa que fez um comentário desses. 
-	 Preciso ser gordo, né? Só um corpo deste tamanho para comportar 

tamanha personalidade. 
-	 Gordura é um desequilíbrio calórico temporário... Mas estupidez, 

infelizmente, é uma aberração genética.  
-	 Meus parabéns pelo pós-doutorado em assuntos óbvios. 
-	 Sabe, eu juro que tentei... Mas não consigo, nem a pau, imaginar 

porque está tão interessado no meu peso. 

Você é muito sério 

-	 Eu sorrio bastante quando você não está por perto. 
-	 Ah, você estava tentando me fazer rir? Nem me liguei! 
-	 Se você fosse capaz de ler minha mente, não estaria sorrindo. 

Qual sua idade? 

-	 Idade só importa quando estamos falando de queijos ou vinhos. Ou os 
dois juntos, porque né... 

-	 Tenho 9.453 dias, 5 horas, 24 minutos e 3,4,5,6,7... Preciso dar os 
segundos? Senão vou ficar o resto da vida te dizendo a idade. 

-	 Menos do que você gostaria que eu tivesse, mais do que você pensa 
que eu tenho (para coroas). 

Você é alto demais 

-	 Pois é, é complicado não conseguir de olhar de cima para baixo. 
-	 Oi? Fala mais alto, não chegou aqui em cima. 
-	 Posso ser alto, mas ainda tenho muito a crescer. 
-	 Vixe, isso é novidade! Deixa eu avisar aos jornais. 
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Você é tão baixinho... 

-	 Eu não sou baixinho, eu sou sagacidade concentrada. 
-	 Boa, Einstein. Mandando ver no óbvio. 
-	 Eu fico feliz que você seja mais alto, pois aí tem mais de você para eu 

desprezar. 
-	 As coisas deixam de crescer uma vez que atingem a perfeição, é essa 

a lei divina. 
-	 Quando Deus me criou, ele perguntou: alto e mal dotado ou baixo e 

bem-dotado? O resto da história, já dá para deduzir. 

Você é cuzão 

-	 Ei, você não é proctologista para dizer isso. Cala a boca antes que te 
denuncie por exercício ilegal da profissão. 

-	 Nunca seja escroto com um cuzão, senão dá merda. 

Você é muito sem-noção 

-	 Ficou ofendido com a minha opinião? Imagina os comentários que eu 
guardo só para mim. 

-	 Eu não sou boleiro para ficar aplicando camadas de açúcar no que eu 
falo. 

Você é muito autoritário. 

-	 Eu não sou autoritário, eu só estou dizendo o você deveria estar 
fazendo. 

-	 Ou você faz do meu jeito ou eu te jogo para fora da minha vassoura. 
-	 Sou autoritário mesmo, preciso criar um novo parâmetro. 

Você é doente. 

-	 Não sou não! As vozes na minha cabeça sempre me dizem que sou 
normal! 

-	 Não é questão de ser doente, e sim de viver uma realidade diferente 
da sua. 

-	 Shh! Cala a boca! Você quer que o povo do hospício ouça isso? 

Você é muito desastrado 

-	 Tropeçar em superfícies planas é uma arte que poucos dominam. 
-	 Não sou desastrado, o problema é que o chão me odeia e as mesas e 

cadeiras ficam sempre do lado dele nessa briga. 
-	 Eu não tropeço, eu faço avaliações esporádicas do campo da 

gravidade. 
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Você é muito idiota. 

-	 Já abraçou um idiota hoje? Nem eu. Vem cá, vem cá... 
-	 Pois é, eu estava certo. Seu pai devia ter gozado fora aquela noite... 
-	 Aí, você quer descobrir como fazer um idiota esperar? Amanhã te 

conto. 
-	 Dá para falar em português? Sou péssimo em entender mimimi. 

Você é um perdedor. 

-	 (Pega o celular) O zoológico ligou, estão querendo saber porque sua 
jaula está vazia. 

-	 Eu não sou nenhum proctologista, mas sei reconhecer um cuzão 
quando vejo um... 

-	 Caramba, que honra! Sempre quis conhecer aquela pessoa que estava 
encarregada de decidir quem é ou deixa de ser um perdedor! 

-	 Quem quer que tenha te dito para ser você mesmo te deu um péssimo 
conselho... 

-	 Sabe, eu acho muito fofo esse seu jeito de achar que sua opinião 
importa alguma coisa... 

Você é explosivo 

-	 Não sou explosivo, é que tem dias que estou menos paciente com as 
merdas que você fala. 

-	 Desculpa, era eu quem devia encher sua vida de alegria hoje? 
-	 Não sou explosivo, só reajo de forma violenta a idiotices. 

Você é muito mau! 

-	 Eu sou bom, eu juro! Os chifres são apenas para comportar a auréola. 
-	 Já que eu vou para o inferno mesmo, que eu garanta um camarote VIP. 
-	 Desculpa, eu acho que você me confundiu com essas pessoas que 

aturam você. 

Você é muito grosso/mal educado. 

-	 Desculpa, o meio da minha frase interrompeu o começo da sua? 
-	 Eu não sou grosso, eu só boto para fora o que as outras pessoas 

apenas pensam. 
-	 Está puta? Então, missão cumprida. 
-	 Todo mundo traz alegria ao ambiente. Uns quando chegam, outros 

quando vão embora. 
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Você é sarcástico demais. 

-	 Eu não sou sarcástico, sou uma pessoa engraçada cercada por idiotas. 
-	 Eu nem sempre sou sarcástico. Muitas vezes, o que eu falo é para 

valer. 
-	 Eu me escondo atrás do sarcasmo porque é feio mandar ir à merda. 
-	 Sarcasmo é apenas um dos muitos serviços que eu ofereço. 

Você é muito egoísta. 

-	 Só dá para agradar uma pessoa por dia e hoje eu escolhi a mim 
mesmo. 

-	 Ei, isso não é verdade. Eu sou bem flexível, contanto que tudo esteja de 
acordo com o que eu quero. 

-	 Pois é, hoje o que eu mais queria era deixar de lado tudo que eu 
gostaria de fazer para aguentar o seu mimimi. 

-	 Se você sempre faz o que quer, ao menos uma pessoa fica feliz. 

Você é muito tímido. 

-	 Eu não sou tímido, só estou escondendo minha sagacidade para não te 
deixar sem graça. 

-	 Se eu sou amigável, eu estou dando mole. Se eu sou sério, sou 
arrogante. Se eu fico quieto, sou tímido. Não dá para agradar a todos. 

-	 Não sou tímido, é que seria burrice planejar um assassinato em voz 
alta. 

-	 Não sou tímido, só não tenho assunto para conversar com você. 
-	 Quem não me conhece pensa que sou quieto. Que me conhece 

adoraria que eu fosse. 

Você é teimoso! 

-	 Quando você não defende nada, você cai por qualquer motivo. 
-	 Não sou teimoso, sou apenas uma pessoa que sabe dizer não sem se 

sentir mal. 
-	 Eu concordaria com você, mas aí ambos estariam errados. 
-	 Não é questão de teimosia, meu jeito é melhor, mesmo. 
-	 Todo mundo discordando de mim, não é possível que apenas eu tenha 

bom senso aqui... 

Você é burro. 

-	 É mesmo? E que grandes feitos você tem para compartilhar conosco, 
Einstein? 

-	 Todo mundo tem o direito de ser burro, mas você abusa disso... 
-	 A não ser que seu nome seja Google, pare de agir como se soubesse 

de tudo. 
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Não gosto de você. 

-	 Então sai do meu fã clube, porra! 
-	 Se alguém te odeia sem motivo, então é melhor que você o dê um, né? 
-	 Eu sou para quem tem gosto. Não me odeie, desenvolva gosto. 
-	 Não tem problema se você não gostar da minha personalidade, tenho 

várias outras! 
-	 Eu não odeio você, só não fico empolgado com a sua existência. 
-	 Não me odeie por não ser igual a mim. 

Você não tem amigos. 

-	 Não ter amigos é melhor do que ter amizades falsas, como você. 
-	 Melhor para mim, pois não preciso ficar lidando com idiotas iguais a 

você. 
-	 Eu tenho, mas eu os mantenho afastados de cuzões que nem você. 
-	 Estou vendo que você é fluente em mentir e falar merda. 

Cale a boca! 

-	 Desculpa, alguém pediu uma dose de sua opinião ou posso mandar o 
pedido voltar? 

-	 Bela história. Em que capítulo você fica quieto? 
-	 Obrigado, mas eu funciono melhor sem conselhos não-solicitados. 

Vá se fuder! 

-	 Agora? Na frente de todas essas pessoas? 
-	 Eu te mandaria fazer o mesmo, mas acredito que para você seria 

decepcionante, né? 

Estou puto contigo. 

-	 Antes de me dizer o que fiz de errado, quero dizer, em minha defesa, 
que estou pouco me fudendo. 

-	 Vamos pular a parte da briga e entrar na parte do sexo de 
reconciliação? 

-	 Ainda bem que você fica sexy quando briga comigo, pois isso é 
frequente demais. 

-	 Sua montanha-russa bipolar está me causando tonteira. 
-	 Tem gente que cria sua própria tempestade e ainda se zanga quando 

chove. 
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É culpa sua! 

-	 É muito fofo quando você culpa a todos menos você mesma. 
-	 Você sempre será a estrela principal da sua própria lista de vítimas. 
-	 Quando sempre acontece um problema em todo lugar onde você está, 

adivinha qual é a triste realidade… 
-	 Não me culpe pela sua idiotice, leve essa reclamação os seus pais. 

Qual é o seu problema? 

-	 Se você passar a questionar cada comportamento esquisito que ver por 
aí, o seu dia promete ser longo. 

-	 Estou levemente resfriado. 
-	 Quer uma lista? 
-	 Compulsão sexual. 
-	 Às vezes minha virilha coça e eu rebolo para aliviar. 

Você é maluco? 

-	 Porra, primeiro meu psicólogo e agora você? 
-	 Sim... Por gostosas que nem você! 
-	 Você faz isso parecer ruim. 
-	 Sim, eu sou – e com terríveis momentos de sanidade! 
-	 Você também está ouvindo essas vozes? Elas estão te dizendo a mesma 

coisa? 

Você é virgem? 

-	 Isso é uma pergunta ou um convite a participar de um ritual satânico? 
-	 Isso é segredo de estado. 
-	 Dorme comigo e descubra a resposta. 
-	 Ninguém é virgem, a vida fode com todos. 

Você é gay? 

-	 Shh! Eu estou tendo um trabalho fudido para fingir que sou homem e 
você vem querendo me expor? Quieta! 

-	 Essa é uma resposta que só vou saber te dar depois de te dar uns 
pegas. Se não gostar, provavelmente sim. 

-	 Só às terças. 
-	 Não foi o que sua mãe achou. 
-	 Se eu fosse, você seria o primeiro da minha lista. Seu lindo! (para 

homens) 
-	 Por quê? Está recrutando?  (para homens) 
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Você é estranho. 

-	 Obrigado! Normal é chato! 
-	 Eu não sou esquisito, sou um cara edição limitada. 
-	 Me parece que temos algo em comum, afinal de contas. 
-	 E você só notou isso agora? 

Você mudou. 

-	 Não mudei, você é que nunca me conheceu direito. 
-	 Não mudei, simplesmente amadureci. A sua hora ainda vai chegar. 
-	 Eu estou realizando algumas mudanças na minha vida... Se você não 

tiver notícias minhas, é porque você provavelmente é uma delas. 
-	 Ou eu mudei ou simplesmente parei de agir como você gostaria que eu 

agisse. 

Você tem namorada? 

-	 Por que, conhece alguém interessada na vaga? 
-	 Estou fazendo processo seletivo esta sexta na minha casa. Aparece lá 

usando algo bem sensual. 
-	 Ainda estou entrevistando candidatas. 
-	 Sim, mas você pode entrar na lista de espera. 
-	 Sim, eu tenho – e a minha esposa está puta da vida com isso. 

Porque você ainda não casou? 

-	 Porque prefiro ser um solteiro feliz que um casado triste. 
-	 Acho que foi sorte. 
-	 Porque o seu marido ainda não te deixou. 
-	 Minha noiva está esperando a liberdade condicional dela. 
-	 Casamento não é uma palavra, é uma sentença. 

Quando que você vai deixar de ser canalha e sossegar? 

-	 Para quê fazer uma só mulher triste quando posso fazer várias delas 
felizes? 

-	 Gosto demais de sexo para abrir mão disso. 
-	 Prefiro um relacionamento que me beneficie àquele que me sentencie. 
-	 A noiva que mandei vir da Rússia ainda não chegou. 

Porque você ainda está solteiro? 

-	 Porque existem mulheres perfeitas nos quatro cantos do universo, mas 
a grande merda é que o universo é redondo. 

-	 Ausência de companhia é melhor que má companhia. 
-	 Porque eu sempre risco da minha lista quem me faz essa pergunta. 



GUIA PRÁTICO DE RESPOSTAS PARA TESTES DE CONGRUÊNCIA E OFENSAS

Você me ama? 

-	 Eu como a sua comida, não como? 
-	 Você não está sentindo esse amor? 

Eu te amo! 

-	 Opa, minha macumba está funcionando. 
-	 Jesus também. 

Está sentindo minha falta? 

-	 Você povoa meus pensamentos impuros. 
-	 Me sinto péssimo sem você. É quase a mesma coisa que sinto quando 

você está aqui comigo. 
-	 Sim, eu sinto sua falta. Não, não quero voltar para você. 
-	 Sinto falta da antiga você, sua nova versão é uma bosta. 

Porque você e sua ex-namorada terminaram? 

-	 Divergências religiosas. Ela se achava Deus e eu não concordava com 
isso. 

-	 Porque o amor é cego e o relacionamento cura a cegueira. 
-	 Mamãe. Ela disse que estava muito levado e que não podia mais 

namorar. 
-	 Você namoraria alguém que não gosta de Chaves? 

Você sumiu! (Ex-namorada dizendo) 

-	 Eu gosto de dar o benefício da minha ausência para aqueles que não 
apreciam a minha presença. 

-	 Meu número não mudou, sabia? 
-	 Achei que o fato de eu não ter te dado confiança fosse evidência 

suficiente para você saber que eu não estava mais afim de conversar. 

O que que você está fazendo? 

-	 Fantasiando comigo rasgando suas roupas e violentando seu corpo. 
-	 Enterrando um corpo, espero que ninguém descubra. 
-	 Estou planejando como irei gastar o dinheiro do seguro no dia que 

você morrer. 
-	 As vozes na minha cabeça não são reais, mas costumam me dar ótimas 

idéias. Estava aqui, fazendo um brainstorming com elas. 
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Trabalha com o quê? 

-	 Doador de esperma. 
-	 Telemarketing. Bote seu telefone aqui que vou te passar as melhores 

promoções com exclusividade. 
-	 Sou modelo de capacete, você deve ter me visto em várias revistas de 

moto. 
-	 Faxineiro de Hogwarts. 

Você está saindo com outras mulheres? 

-	 Não, só com outros homens. 
-	 O tempo todo. Saí com minha mãe ontem, minha irmã hoje... Espero 

que não se incomode. 
-	 Além de você? Umas 75... 

Você tem medo de compromisso? 

-	 Mulher é igual polícia. Elas tem todas as provas nas mãos mas ainda 
assim querem arrancar uma confissão. 

-	 Para quê comprar a vaca se você pode beber o leite de graça? 
-	 Minha filha, eu torço para o (seu time). Quer prova maior de 

compromisso que essa? 

Você é imaturo 

-	 Imaturidade? Aquela palavra que gente chata usa para definir gente 
divertida? 

-	 Eu não quero crescer, é uma armadilha. 
-	 Minha maturidade depende de quem está comigo. 
-	 Eu não sou imaturo, foi você que começou e a última palavra é minha 

eu que sei e você não pode mais falar, você perdeu. 

Você é anti-social 

-	 Minha sociabilidade é ótima, só preciso melhorar é a minha tolerância 
a idiotas. 

-	 Não sou anti-social, só não gosto desta gente. 
-	 Meu amigo imaginário achou isso ofensivo, peça desculpas. 

Você é estourado 

-	 Eu não teria que trabalhar minha raiva se as pessoas trabalhassem sua 
idiotice. 

-	 Brigar com um idiota só comprova a existência de dois deles. 
-	 Eu nunca vou para a cama com raiva, eu fico acordado planejando 

minha vingança. 
-	 Eu não preciso me acalmar, você que precisa calar a boca. 
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Você se acha muito 

-	 Mas o que em mim alguém não amaria? 
-	 Convencimento é um mal de pessoas inteligentes, bonitas e divertidas, 

né? 
-	 Não sei se a palavra certa é convencimento ou amor-próprio. 
-    Prazer, meu sobrenome é GPS. 

Você é muito bagunceiro. 

-	 Eu gosto de manter meu quarto bagunçado porque caso alguém entre 
e tente me matar, ele vai tropeçar em algo e morrer. 

-	 Eu não sou desorganizado, é que meu quarto é um expositor gigante. 
-	 Pessoas organizadas são preguiçosas demais para procurar as coisas, 

sabe... 

Você é falso. 

-	 E você é verdadeiro. Um verdadeiro cuzão. 
-	 Pessoas falsas são aquelas que se preocupam com a imagem. As 

verdadeiras estão cagando e andando para isso. 
-	 Ser legal com quem você quer dar uma surra não é ser falso, é ser um 

adulto. 

Você é tão engraçado! 

-	 Só notou isso agora? 
-	 Na realidade, nem sou. Sou mau para caramba, e todo mundo acha 

que estou de zoeira. 
-	 Você esqueceu do “e muito gato” também. 
-	 É bom que a gente se entende. Eu me acho engraçado e você oficializa 

isso. 

Deixa de ser invejoso. 

-	 Eita! Eu sei que você tem fantasias, mas guarde elas para você! 
-	 Seus pais não te ensinaram a falar de boca cheia? | Claro que está 

cheia. Cheia de merda. 
-	 Você pensar que sou invejoso é só uma forma de amenizar as suas 

inseguranças. 

Preguiçoso. 

-	 Não sou preguiçoso, é que fico muito feliz fazendo nada. 
-	 Trabalho duro nunca matou alguém, mas para quê correr riscos? 
-	 Você chama de preguiçoso, eu chamo de modo de economia de 

energia. 
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Você é depressivo. 

-	 E você é certamente um raio de sol, né? 
-	 Eu te mandaria ir para o inferno, mas eu trabalho lá e não quero ver a 

sua fuça. 

Deixa de ser intrometido. 

-	 Se eu me intrometo é porque me importo. No dia em que eu me calar, 
é porque comecei a planejar a sua morte. 

-	 Eu não sou intrometido, eu sou um orador motivacional. 
-	 Se quer que eu pare de me intrometer, então faça o que estou falando, 

porra. 

Você é obsessivo com trabalho. 

-	 Obsessão? Aquela palavra que os preguiçosos usam para definir 
“dedicado”? 

-	 A única ocasião em que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. 
-	 Quando sua meta é nada, é fácil de atingi-la, né? 

Você é muito previsível. 

-	 Eu adoro espontaneidade, contanto que ela tenha sido bem planejada! 
-	 Quando começo a ser espontâneo, minha conta bancaria me lembra 

de parar com isso. 
-	 Eu acho que com o devido preparo consigo ser bastante espontâneo. 

Você vive empurrando com a barriga. 

-	 É para eu ter o que fazer amanhã. 
-	 Eu, empurrar com a barriga? Você está errado e um dia vou provar 

isso para você. 
-	 É bom deixar as coisas para quando você está mais velho e experiente. 

Você é lerdo. 

-	 Tenha calma, estou fudendo com tudo o mais rápido que posso. 
-	 Eu trabalho com duas velocidades: lento e parado. 
-	 Não importa o quão lento você seja, você sempre será mais rápido 

que aqueles que estão no sofá. 

Tá. (no sentido de desdenhar) 

-	 Vejo que seu vocabulário começou a ficar escasso. 
-	 Você sabe que ganhou a discussão quando a pessoa disse “tá”. 
-	 Continua revirando os olhos, de repente você encontra o seu cérebro. 
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Você sabe quem eu sou? 

-	 Definitivamente, alguém que ainda não sabe como se apresentar. 
-	 Desculpa, eu perdi todas as minhas habilidades paranormais em um 

acidente de carro que tive aos seis anos. 
-	 Porque pergunta isso, perdeu a memória? 

Posso copiar seu dever? 

-	 Você não tem planos para passar de ano, né? 
-	 Claro, só me deixa um sinal de 50%. 
-	 As vozes na minha mente não estão deixando fazer isso. 
-	 Eu não faço o dever, só fico desenhando mulheres gostosas em 

situações constrangedoras. 

Cresce. 

-	 Quando você não faz besteira enquanto é jovem, você não vai ter 
motivo para sorrir quando estiver velho. 

-	 Envelhecer é inevitável, ficar chato é opcional. 
-	 Não leve a vida tão a sério,  ninguém sai dela vivo mesmo. 
-	 Você só é jovem uma vez, mas dá para ser imaturo para sempre. 

Você é muito velho para mim. 

-	 O que está em jogo não é a idade, e sim se você tem maturidade para 
ficar comigo. 

Você é muito novo para mim. 

-	 Quando você julga a maturidade de alguém pela idade, é a sua 
maturidade que entra em jogo não a de quem você julga. 


