GPP-I – Perfil e Inventário de Personalidade de Gordon

O Perfil e Inventário de Personalidade de Gordon resulta da junção de 2 provas: o Perfil
de Personalidade (GPP) e o Inventário de Personalidade (GPI).

Ficha
Versão:
Autor:
Idades:
Aplicação:
Duração:
Classificação:

Espanhola
Leonard. V. Gordon
+ 15 anos
Individual / Colectiva
+/- 30 minutos
B

Descrição
O GPP-I avalia aspectos da personalidade como a Ascendência, a Responsabilidade, a Estabilidade Emocional, a
Sociabilidade e a Autoestima.





Ascendência – capacidade para escutar e emitir mensagens convincentes; capacidade para exercer
influência nos outros.
Responsabilidade – grau de implicação com as tarefas.
Estabilidade emocional – capacidade para controlar as emoções e gerir os conflitos.
Sociabilidade – capacidade para estabelecer vínculos e relações e de induzir as respostas desejáveis e
adaptativas.

O somatório da pontuação directa das quatro escalas GPP proporciona uma medida de Auto-estima.
O GPI avalia alguns traços adicionais como a Prudência, a Originalidade, as Relações Interpessoais e a Vitalidade.

Prudência – nível de prudência e capacidade de reflexão.

Originalidade – atitude criativa, ambição por cultivar o intelecto e interesse por problemas complexos.

Relações interpessoais – nível de flexibilidade e adaptação a diferentes pontos de vista e cenários.
Capacidade para a empatia.

Vitalidade – energia e ritmo de atividade que a pessoa possui no momento de desempenhar funções.
O GPP-I encontra-se disponível para aplicação online (acesso ao perfil de resultados e ao relatório interpretativo do
teste).
Normas
A tipificação portuguesa utiliza a escala percentílica e a escala típica de eneatipos (estaninos). Tabelas de normas
disponíveis:
Amostra de Adolescentes:

Amostra Total (ambos os sexos)

Por Sexo
Amostra de Adultos:

Amostra Total (ambos os sexos e de diferentes áreas profissionais)

Por Sexo
Correcção
Papel & Lápis
Material
O teste GPP-I é constituído pelo seguinte material:

Manual Técnico

Folhas de Resposta
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