
Nome da 
prova: 16PF-5 - Questionário Factorial de Personalidade 

Autor(es): R. B. Cattell et al. 

Versão: Portuguesa 

Tipo de 
aplicação: Individual ou Colectiva 

População: Adolescentes (>14 anos) e Adultos 

Tempo de 
aplicação: Variável, cerca de 40  45 minutos 

Objectivos:

��Contém 185 itens que avaliam 16 traços de primeira  
ordem e 5 dimensões globais da personalidade; 

��Inclui 3 medidas de estilos de respostas 
(manipulação de imagem, infrequência e 
aquiescência); 

��O 16PF-5 enquanto medida de largo espectro da 
personalidade normal e com uma vasta área de 
uti l ização (escolar, clínica, orientação, 
organizacional e investigação) é um instrumento útil 
para predizer a conduta das pessoas nas mais 
diversas situações e actividades. 

Tabelas de 
normas:

Percentis e Decatipos 
��Amostra total, ambos os sexos; 
��Género Sexual, sexo Feminino e sexo Masculino; 

Materiais
incluídos no 
Kit Completo: 

��Manual Técnico(1) 
��Caderno de Aplicação (pacote de 20) 
��Folha de Respostas (pacote de 25 ou 100) 
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Escalas Primárias Os pólos baixo (-) e alto (+) descrevem uma pessoa… 

A-AFABILIDADE A (-) fria, impessoal e reservada 
A (+) calorosa, afável, generosa e atenta aos outros 

B-RACIOCÍNIO B (-) de pensamento concreto 
B (+) de pensamento abstracto 

C-ESTABILIDADE C (-) reactiva e emocionalmente instável 
C (+) emocionalmente estável, adaptada e madura 

E-DOMINÂNCIA E (-) deferente, cooperante e que evita os conflitos 
E (+) dominante, assertiva e competitiva 

F-ANIMAÇÃO F (-) séria, reprimida e cuidadosa 
F (+) alegre, espontânea, activa e entusiasta 

G-ATENÇÃO ÀS 
NORMAS 

G (-) inconformista, pouco cumpridora e indulgente 
G (+) atenta às normas, cumpridora e formal 

H-ATREVIMENTO H (-) tímida, temerosa e coibida 
H (+) atrevida/segura socialmente e empreendedora 

I-SENSIBILIDADE I (-) objectiva, nada sentimental e calculista 
I (+) sensível, esteta e sentimental 

L-VIGILÂNCIA L (-) confiante, sem suspeitas e adaptável 
L (+) vigilante, desconfiada, céptica e prudente 

M-ABSTRACÇÃO M (-) prática, “com os pés bem assentes na terra” e realista, pragmática 
M (+) distraída, imaginativa e idealista 

N-PRIVACIDADE N (-) aberta, genuína, simples e natural 
N (+) fechada, calculista, discreta; não se abre 

O-APREENSÃO O (-) segura, despreocupada e satisfeita 
O (+) apreensiva, insegura e preocupada 

Q1-ABERTURA À  
MUDANÇA 

Q1 (-) tradicional e agarrada ao que lhe é familiar 
Q1 (+) aberta à mudança, experimental e analítica 

Q2-AUTO-SUFICIÊNCIA Q2 (-) seguidora e integra-se em grupos 
Q2 (+) auto-suficiente, individualista e solitária 

Q3-PERFECCIONISMO Q3 (-) flexível e tolerante com a desordem ou com as faltas 
Q3 (+) perfeccionista, organizada e disciplinada 

Q4-TENSÃO Q4 (-) relaxada, calma e paciente 
Q4 (+) tensa, enérgica, impaciente e intranquila 

O 16 PF 5 é um questionário de personalidade cujas 16 escalas primárias correspondem a 16 
traços básicos (ou dimensões primárias) da personalidade. 

Cada escala tem dois pólos opostos que representam duas facetas do traço de 
personalidade.  



Além das 16 dimensões primárias, o 16 PF-5 permite também obter 5 dimensões globais (ou 
dimensões de segunda ordem) que resultam das interrelações entre as dimensões primárias, 
possibilitando uma perspectiva mais ampla da personalidade. 

O questionário 16 PF-5 inclui ainda 3 medidas de estilos de resposta, destinadas a permitir uma 
análise mais compreensiva dos resultados obtidos no questionário. 
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A interpretação de um perfil do 16 PF-5 deverá ser feita considerando as diferentes 
informações apresentadas, como por exemplo, as medidas de estilos de resposta: permitem 
identificar possíveis enviesamentos de resposta dos sujeitos  que podem ser fundamentais 
para a correcta compreensão e análise do perfil. 

Enquanto instrumento de medida da personalidade de largo espectro, o 16 PF-5  permite 
realizar avaliações com aplicabilidade em vários contextos, como por exemplo, na selecção 
e recrutamento, na orientação e aconselhamento escolares e no diagnóstico clínico.  

As suas variadas aplicações estendem-se desde a predição de critérios de execução de 
avaliações comportamentais, à determinação de perfis de personalidade entre membros de 
grupos específicos, à avaliação de alterações de personalidade resultantes de tratamentos 
ou manipulações experimentais, ou até à predição de outros critérios e de outras medidas de 
constructos. 




