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Avaliação de Personalidade 
 (A partir dos 17 anos) 

  

NEO PI-R ― Inventário de Personalidade Neo – Revisto (NEO PI-R™) 

 

O NEO PI-R é uma medida dos cinco principais domínios de personalidade, bem como 

das seis facetas que definem cada domínio. Tomados em conjunto, as cinco escalas 

de domínio e trinta escalas de faceta do NEO PI-R facilitam uma avaliação abrangente 

e detalhada da personalidade adulta normal. O NEO PI-R é reconhecido 

internacionalmente como um teste de elevado rigor para avaliação da personalidade. 

Área de aplicação 

O NEO PI-R tem aplicações na avaliação do trabalho de seleção e desenvolvimento, 

orientação vocacional, assistência e pesquisa. 
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O Inventário de Personalidade 
NEO Revisto (NEO PI-R) é uma 
abordagem psicométrica à 
personalidade, utiliza princípios 
positivistas empíricos, e baseia-
se no pressuposto de que os 
atributos humanos podem ser 
avaliados quantitativamente e 
medido utilizando técnicas tais 
como questionários. 
 
Dentro desta abordagem, os 
participantes são convidados a 
preencher questionários com 
base em como eles se 
percebem a si mesmos, e como 
eles pensam que normalmente 
se comportam em qualquer 
situação.  
 
Os resultados são então 
examinados para procurar 
consistências nas 
características de uma pessoa, 
com base no pressuposto de 
que os atributos humanos são 
características estáveis e 
consistentes, que se reúnem 
para fazer a personalidade da 
pessoa. 

 
O NEO PI-R foi desenvolvido 
para operacionalizar o modelo 
de cinco fatores através da 
avaliação de trinta facetas 
específicas (6 facetas para cada 
um dos cinco fatores). 

 

O que esperar de um 
inventário de 

personalidade e 
competências? 

 

Os cinco domínios (fatores) medidos pelo NEO PI-R™) 

Os cinco domínios (fatores) medidos pelo NEO-PI-R fornecem uma 

descrição geral da personalidade, enquanto as facetas permitem 

uma análise mais detalhada. Esses cinco fatores e suas facetas 

incluem: 

 Neuroticismo (ansiedade, hostilidade, depressão, 

autoconsciência, Impulsividade, Vulnerabilidade); 

 Extroversão (Acolhimento Caloroso, gregariedade, 

Assertividade, Atividade, Procura de Excitação, Emoções 

positivas), 

 Abertura à Experiência (Fantasia, Estética, sentimentos, 

ações, ideias, valores); 

 Amabilidade (Confiança, Rectidão, Altruísmo, Complacência, 

Modéstia, Sensibilidade); 

 Conscienciosidade (Competência, ordem, Obediência ao 

dever, esforço de realização, Auto-disciplina, deliberação. 

Formulários e administração 

Na publicação mais recente, existem duas formas para aplicação 

do inventário, uma de auto-relato (forma S) e uma para o 

observador (forma R). Ambas as formas consistem de 240 itens 

(descrições de comportamento), sendo as respostas dadas numa 

escala de cinco pontos, variando de "discordo totalmente" a 

"concordo totalmente".  

A administração da versão completa deve levar entre 30 e 40 

minutos: 

 As Pontuações obtidas são apresentadas sobre a forma de 

gráfico; 

 A interpretação dos resultados é realizado pelo psicólogo 

sobre a forma de um relatório personalizado. 

 

 


