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 ITAS – Inventário de Tendências de Atitudes Sociais 
 

 

O inventário ITAS é um instrumento da área da avaliação da personalidade e tem como 
objectivo detectar as tendências de um sujeito para assumir determinadas condutas em 
diferentes domínios. 
A prova é realizada em computador e contempla 8 escalas distribuídas ao longo de 149 
itens na forma de afirmações representando atitudes e comportamentos. Cada escala 
apresenta dois polos opostos (1 e 2) visualizados sob a forma de gráfico de barras. O 
inventário integra uma escala de verdade com 20 itens e um item de controlo final. 

  

Ficha  
  

Versão: Portuguesa 

Autor: José Manuel da Silva e Sá 

Idades: + 14 anos 

Aplicação:  Individual / Colectiva 

Duração: cerca de 30 min. 

Classificação: C 

  

Descrição  
  

Escalas avaliadas: 

 A – Sociabilidade (polo 1) v. Introversão (polo 2): 24 itens  

 B – Precaução (polo 1) v. Imprudência (polo 2): 10 itens  

 C – Estabilidade emocional (polo 1) v. Instabilidade emocional (polo 2): 11 itens 

 D – Autoconfiança (polo 1) v. Preocupação excessiva (polo 2): 39 itens 

 E – Controlo das situações (polo 1) v. Impulsividade (polo 2): 29 itens itens 

 F – Cumprimento das regras (polo 1) v. Fuga às regras (polo 2): 14 itens  

 G – Tolerância a comportamentos (polo 1) v. Intolerância a comportamentos (polo 2): 10 itens  

 H – Adaptação às mudanças (polo 1) v. Comportamentos ritualizados (polo 2): 12 itens 

É apresentado no monitor um inventário com afirmações sucessivas; a prova tem uma duração estimada entre 20 e 
25 minutos. 

 O ITAS é um teste referenciado a critério na linha do conceito de Glaser (1963). 

Como teste referenciado a critério tem como objectivo definir o posicionamento do sujeito face a um conjunto de 
domínios representando comportamentos e atitudes. Ao contrário dos testes referenciados a normas que 
permitem posicionar o sujeito face a uma população, nos testes referenciados a critério as diferenças entre 
indivíduos não são relevantes importando, antes, a forma como o indivíduo se vê a si próprio. 

As respostas representam a frequência revelada pelo sujeito com que determinado comportamento ou atitude se 
manifestam no seu quotidiano. 

Integrada no conjunto dos 150 itens, encontra-se uma escala de verdade. 

A análise das respostas dadas a cada par recebe uma pontuação de acordo com o grau de incoerência manifestado 
fornecendo uma informação qualitativa e quantitativa desse grau. 

  

Normas  
  

 

  

Correcção  
  

Informatizada (Ficha USB Sentinel Hasp Pro necssária) 

  

Material  
  

CD, Manual, ficha USB Sentinel HASP Pro 
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