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Nº do Registo de Entrada: 
Data: 

 

Escala de Autoconceito de Piers-Harris (PHCSCS) 

No questionário que se segue, vais encontrar uma série de afirmações. Algumas estão adequadas a ti e, 
neste caso, deves fazer um X na quadrícula do “sim”. Outras afirmações não estão adequadas a ti e, 
neste caso deves fazer um X na quadrícula correspondente ao “não”. Responde a todas as perguntas, 
mesmo que te pareça difícil, mas nunca marques o X no “sim” e no “não” do mesmo item. 

Não há questões verdadeiras ou falsas. Só tu sabes o que pensas de ti mesmo; por isso 

esperamos que respondas de acordo com o que realmente pensas de ti próprio. 

 SIM NÃO 

1. Os meus colegas de turma troçam de mim.   

2. Sou uma pessoa feliz.   

3. Tenho dificuldades em fazer amizades.   

4. Estou triste muitas vezes.   

5. Sou uma pessoa esperta.   

6. Sou uma pessoa tímida.   

7. Fico nervoso(a) quando o professor me faz perguntas.   

8. A minha aparência física desagrada-me.   

9. Quando for maior, vou ser uma pessoa importante.   

10. Fico preocupado(a) quando temos testes na escola.   

11. Sou impopular.   

12. Porto-me bem na escola.   

13. Quando qualquer coisa corre mal, a culpa é geralmente minha.   

14. Crio problemas à minha família.   

15. Sou forte.   

16. Tenho boas ideias.   

17. Sou um membro importante na minha família.   

18. Geralmente quero as coisas à minha maneira.   

19. Tenho jeito para fazer as coisas com as mãos.   

20. Desisto facilmente.   

21. Faço bem os meus trabalhos escolares.   

22. Faço muitas coisas más.   

23. Desenho bem.   

24. Sou bom(boa) em música.   

25. Porto-me mal em casa.   

 SIM NÃO 
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 SIM NÃO 

26. Sou lento(a) a terminar os trabalhos escolares.   

27. Sou um membro importante na minha turma.   

28. Sou nervoso(a).   

29. Tenho olhos bonitos.   

30. Sou capaz de dar um boa impressão perante a turma.   

31. Na escola estou distraído(a) a pensar noutras coisas.   

32. Meto-me com o(s) meu(s) irmão(s) e irmã(s).   

33. Os meus amigos gostam das minhas ideias.   

34. Meto-me frequentemente em sarilhos.   

35. Sou obediente em casa.   

36. Tenho sorte.   

37. Preocupo-me muito.   

38. Os meus pais esperam demasiado de mim.   

39. Gosto de ser como sou.   

40. Sinto-me posto(a) de parte.   

41. Tenho o cabelo bonito.   

42. Na escola, ofereço-me várias vezes como voluntário(a).   

43. Gostava de ser diferente daquilo que sou.   

44. Durmo bem de noite.   

45. Odeio a escola.   

46. Sou dos últimos a ser escolhido(a) para jogar.   

47. Estou doente muitas vezes.   

48. Muitas vezes sou antipático(a) com as outras pessoas.   

49. Os meus colegas de turma acham que tenho boas ideias.   

50. Sou infeliz.   

51. Tenho muitos amigos.   

52. Sou alegre.   

53. Sou estúpido(a) em relação a muitas coisas.   

54. Sou bonito(a).   

55. Tenho muita energia.   

56. Meto-me em muitas brigas.   

57. Sou popular entre os rapazes.   

58. As pessoas pegam comigo.   

59. A minha família está desapontada comigo.   
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 SIM NÃO 

60. Tenho uma cara agradável.   

61. Quando tento fazer alguma coisa, parece que tudo corre  mal.   

62. Em minha casa pegam comigo.   

63. Sou um chefe nas brincadeiras e no desporto.   

64. Sou desajeitado(a).   

65. Nas brincadeiras e nos desportos, observo em vez de participar.   

66. Esqueço o que aprendo.   

67. Dou-me bem com os outros.   

68. Irrito-me com facilidade.   

69. Sou popular entre as raparigas.   

70. Gosto de ler.   

71. Gosto mais de trabalhar sozinho(a) do que em grupo.   

72. Gosto do meu irmão(irmã).   

73. Tenho uma boa aparência.   

74. Tenho medo muitas vezes.   

75. Estou sempre a deixar cair ou a partir coisas.   

76. As pessoas podem confiar em mim.   

77. Sou diferente das outras pessoas.   

78. Penso em muitas coisas más.   

79. Choro facilmente.   

80. Sou uma boa pessoa.   

 

 

Este questionário está terminado. Agradecemos a tua colaboração 


