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BIS/BAS  
 
Segue-se um conjunto de afirmações que podem ser mais ou menos verdadeiras para 
cada pessoa. Para cada uma indique em que medida ela é verdadeira ou falsa no seu 
caso. Por favor, responda a todas as afirmações, não deixe nenhuma em branco. Escolha 
apenas uma resposta para cada afirmação. Por favor, seja o mais preciso e honesto 
possível. Responda a cada afirmação como se fosse a única afirmação. Isto é, não se 
preocupe em ser “consistente” nas suas respostas. Escolha uma das seguintes quatro 
opções de resposta: 
1 = é muito verdade para mim 
2 = em parte é verdade para mim 
3 = em parte é falso para mim 
4 = é muito falso para mim 
 
1. A família é a coisa mais importante na vida. 
2. Mesmo que algo de mau esteja prestes a acontecer-me, raramente sinto medo ou 
nervosismo. 
3. “Faço os possíveis e os impossíveis” para conseguir o que quero. 
4. Quando estou a sair-me bem em alguma coisa adoro continuar a fazê-la. 
5. Estou sempre disposto a tentar coisas novas, se acho que vão ser divertidas. 
6. A forma como me visto é importante para mim. 
7. Quando consigo alguma coisa que quero, sinto-me entusiasmado e cheio de energia. 
8. As críticas e as repreensões magoam-me bastante. 
9. Quando quero alguma coisa normalmente faço tudo para a conseguir.  
10. Farei frequentemente coisas só por serem divertidas. 
11. É-me difícil encontrar tempo para fazer coisas, como cortar o cabelo. 
12. Se vejo uma oportunidade de conseguir alguma coisa que quero aproveito-a 
imediatamente. 
13. Sinto-me bastante preocupado ou incomodado quando penso ou sei que alguém está 
zangado comigo. 
14. Quando vejo uma oportunidade de conseguir alguma coisa que gosto fico 
imediatamente entusiasmado. 
15. Frequentemente ajo “no calor do momento”. 
16. Se acho que alguma coisa desagradável irá acontecer normalmente fico bastante 
transtornado. 
17. Questiono-me frequentemente sobre o porquê das pessoas agirem do modo como 
agem. 
18. Quando me acontecem coisas boas isso afeta-me fortemente. 
19. Sinto-me preocupado quando acho que não fiz um bom trabalho em alguma coisa 
importante. 
20. Eu desejo excitação e novas sensações. 
21. Quando estou à procura de alguma coisa, para mim não existem barreiras. 
22. Em comparação com os meus amigos, tenho poucos medos. 
23. Ficaria entusiasmado por ganhar uma competição. 
24. Preocupa-me cometer erros. 
 


