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Resumo 

 

Alicerçado no Modelo P-E-N, o Eysenck Personality Questionnaire – Revised (EPQ-R; S. 

Eysenck, H. Eysenck, & Barrett, 1985; Questionário de Personalidade de Eysenck – Forma Revista) é 

um instrumento de avaliação da personalidade, internacionalmente reconhecido, que foi 

construído por H. Eysenck. Este questionário avalia as três dimensões fundamentais da 

personalidade – Psicoticismo (P), Extroversão (E) e Neuroticismo (N) – e é composto por quatro 

escalas: P, E, N, L. L é uma escala de Mentira/Desejabilidade Social. O objectivo do presente 

trabalho consistiu na adaptação, validação e aferição do EPQ-R para a população portuguesa, com 

vista a estabelecer as normas para a interpretação dos seus resultados e a explorar as suas 

potencialidades nos contextos normativo, clínico e forense. 

Para examinar as propriedades psicométricas do EPQ-R, foram efectuados estudos de 

precisão e de validade no âmbito da Teoria Clássica dos Testes (TCT) e da Teoria da Resposta ao 

Item (TRI). Na TCT, foi estudada: a precisão, pela análise da consistência interna e teste-reteste 

(estabilidade temporal entre 4 a 8 semanas); a validade de constructo, pela análise factorial 

exploratória (AFE) e pela análise factorial confirmatória (AFC); a validade de critério concorrente, 

utilizando o Inventário Depressivo de Beck II (BDI-II), o Inventário de Estado-Traço de Ansiedade 

(STAI), o Inventário de Sintomas Psicopatológicos (BSI), a Escala de Desejabilidade Social de 

Marlowe-Crowne (MCSDS), as Paulhus Deception Scales (PDS), a Escala de Avaliação da 

Vulnerabilidade ao Stress (23QVS) e o Inventário dos Cinco Factores (NEO-FFI). Na TRI, aplicando o 

Modelo de Rasch, realizou-se: a análise da qualidade dos itens, através da estatística infit e outfit; 

o estudo da precisão, pela precisão da separação dos itens, pela precisão da separação dos 

sujeitos e pelo erro padrão; o estudo da validade, pela análise de componentes principais dos 

resíduos (ACPR) e pela análise do funcionamento diferencial dos itens (DIF). 



O EPQ-R apresenta, na generalidade, bons índices de precisão e de validade, replicando a 

estrutura factorial da versão original do questionário (inglesa) no contexto português. Estes dados 

comprovam que o EPQ-R mede convenientemente os constructos de Neuroticismo, Extroversão e 

Psicoticismo definidos por H. Eysenck (H. Eysenck, & M. Eysenck, 1985; H. Eysenck, & S. Eysenck, 

2008) (validade de constructo), e que o EPQ-R é um instrumento de avaliação da personalidade 

adequado para a população portuguesa. 

No estudo de aferição, recorreu-se a uma amostra nacional extensa (N=1689, idades entre 

16 e 60 anos) e representativa, para a qual foram estabelecidas normas de interpretação em 

função do género e da idade. No presente trabalho, foram ainda realizados estudos de validação 

do EPQ-R no contexto clínico (N=207), no contexto forense (N=85), um estudo normativo com 

uma amostra de adultos idosos (N=205; idades superiores a 60 anos), e um estudo de validação no 

contexto militar (N=568). A obtenção de pontuações significativamente diferentes entre as 

diversas amostras avaliadas (normativa, clínica, forense, idosos e militares) justifica a definição de 

normas diferenciadas para cada tipo de população. 
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Abstract 

 

Based on the P-E-N Model, the Eysenck Personality Questionnaire – Revised (EPQ-R; S. 

Eysenck, H. Eysenck, & Barrett, 1985; Questionário de Personalidade de Eysenck – Forma Revista) 

is an internationally well-known personality assessment instrument, which was developed by H. 

Eysenck. This questionnaire measures the three fundamental personality dimensions – 

Psychoticism (P), Extraversion (E) and Neuroticism (N) – and it is formed by four scales: P, E, N, L. L 

is a Lie/Social Desirability scale. The aim of the present thesis consisted in the adaptation, 

validation, and standardization of the EPQ-R to the Portuguese population, establishing the norms 

for the interpretation of its results, and exploring its potentialities in the normative, clinical, and 

forensic contexts. 

For the examination of the EPQ-R’s psychometric properties, it was performed several 

reliability and validity studies based on Classical Test Theory (CTT) and on Item Response Theory 

(IRT). Regarding the CTT approach, it was explored the following analysis: test reliability through 

the internal consistency analysis and the test-rest reliability (temporal stability between 4 to 8 

weeks); construct validity, applying the exploratory factor analysis (EFA) and the confirmatory 

factor analysis (CFA); concurrent validity, using the Beck Depression Inventory-II (BDI-II), the State-

Trait Anxiety Inventory (STAI), the Brief Symptom Inventory (BSI), the Marlowe-Crowne Social 

Desirability Scale (MCSDS), the Paulhus Deception Scales (PDS), the Vulnerability to Stress Scale 

(23QVS), and the NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI). On the IRT approach, the Rasch Model was 

applied, analyzing: the item fit, using infit and outfit statistics; the item reliability separation index, 

the person reliability separation index, and the standard error; the item validity, using the principle 

components analysis (PCA) and the differential item functioning (DIF) analysis. 



In a general way, the EPQ-R shows an adequate reliability and validity indexes, replicating on 

the Portuguese context the factor structure of its original version (English). These results 

demonstrate that the EPQ-R conveniently measures the Neuroticism, Extraversion, and 

Psychoticism constructs defined by H. Eysenck (H. Eysenck, & M. Eysenck, 1985; H. Eysenck, & S. 

Eysenck, 2008) (construct validity), as well as demonstrate its adequacy to the Portuguese 

population as a personality assessment instrument. 

Regarding the standardization study of the EPQ-R’s Portuguese version, it was administrated 

on a large and representative national sample (N=1689, aged between 16 and 60 years old), in 

order to establish interpretation norms by gender and age. In the present thesis, it was carried out 

some validation studies of the EPQ-R in the clinical context (N=207), another one in the forensic 

context (N=85), a normative study with an elderly sample (N=205; aged beyond 60 years old), and 

a validation study in the military context (N=568). Because it was obtained scores significantly 

different for all of the assessed samples (normative, clinical, forensic, elderly, and military ones), 

the establishment of differential interpretation norms for each type of population is justified. 
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