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RESUMO 
 

O estudo de variáveis de natureza psicológica requer instrumentos de avaliação que 
salvaguardem o rigor e a validade da informação recolhida. Ora, em Portugal, no que respeita à 
avaliação psicológica, é frequente o recurso a instrumentos estrangeiros relativamente aos quais 
não existem estudos conduzidos com populações portuguesas, o que levanta questões éticas e 
deontológicas delicadas. Sem que exista evidência empírica que sustente positivamente as 
características técnicas das provas na nossa população, não é possível afirmar-se que as provas 
são equivalentes às originais e que avaliam, adequadamente, aquilo que supostamente deveriam 
avaliar. Neste trabalho apresentam-se os resultados de um estudo preliminar, conduzido com 
populações portuguesas, relativo às qualidades metrológicas dos itens, consistência interna e erro 
padrão de medida, das provas Completar Frases, Selecção de Palavras, Analogias, Semelhanças, 
Figuras e Cubos do Teste de Inteligência Estrutural IST 70, Forma A 1. Face aos resultados 
apurados, parece poder concluir-se que os resultados das referidas provas, quando aplicadas a 
populações portuguesas, enfermam de uma clara falta de rigor e de validade, comprometendo 
qualquer inferência que possa ser formulada acerca do nível de aptidão dos sujeitos. 

 

Palavras-chave: Qualidade metrológica dos itens, consistência interna, erro padrão de 
medida 

 

 

Constituindo, frequentemente, os testes o método mais justo e mais exacto para se tomar 
decisões importantes acerca dos sujeitos (Murphy e Davidshofer, citados por Simões, 1994), o 
seu uso requer procedimentos e instrumentos que salvaguardem o rigor e a validade da 
informação recolhida. Esta necessidade de rigor e de validade é absolutamente necessária na 
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medida em que, não sendo possível a observação directa das variáveis de natureza psicológica, 
podemos sempre interrogarmo-nos em que medida os itens (tarefas) de um teste oferecem uma 
boa representação das dimensões avaliadas, ou em que medida tais tarefas constituem medidas 
fiáveis dos comportamentos habituais dos sujeitos (Almeida, 1994). 

No caso de instrumentos de avaliação estrangeiros, o rigor e a validade dos resultados das 
provas na população portuguesa são assegurados através da sua aferição. Este processo, dizendo 
respeito ao trabalho de ajustamento de um instrumento de avaliação a uma nova população, 
inclui a avaliação das qualidades metrológicas dos itens, estudos relativos à fidelidade (precisão) 
e à validade das provas e estabelecimento de normas para a interpretação dos resultados. O 
objectivo deste trabalho de adaptação é o de assegurar que a nova versão do teste é equivalente à 
do teste original, que avalia a mesma dimensão ou construto e é apropriado ao contexto 
linguístico e cultural da nova população. Neste processo, é mais correcto reportar os valores dos 
diferentes índices aos resultados e não às provas propriamente ditas, salvaguardando, dessa 
forma, a situação, frequente, de uma determinada prova reunir características técnicas adequadas 
numa determinada situação, país ou contexto de aplicação e não noutro. 

 No que respeita à avaliação psicológica em Portugal, um dos principais problemas com 
que os profissionais se confrontam é com a falta de instrumentos devidamente adaptados à 
população portuguesa, o que tem, como consequência, o recurso, frequente, a instrumentos 
estrangeiros relativamente aos quais não existem estudos conduzidos com populações 
portuguesas (o pressuposto é de que os resultados dos estudos conduzidos com a população de 
origem são igualmente válidos no nosso país). Ora, de um ponto de vista científico, aferir não 
significa traduzir uma prova (assegurando, dessa forma, a equivalência de conteúdos) e fazer 
estudos normativos para a interpretação dos resultados na nova população (muitas vezes nem 
isso, partindo-se do princípio de que as normas de interpretação dos resultados vindas do 
estrangeiro podem ser generalizadas para a população portuguesa). Sem que haja evidência 
empírica que sustente positivamente as características técnicas da prova na nova população (isto 
é, demonstrando que o teste continua a avaliar adequadamente aquilo que supostamente deveria 
avaliar), não se justifica a elaboração de normas. É nesta perspectiva que se insere a presente 
investigação. Trata-se de um estudo piloto com seis provas do Teste de Inteligência Estrutural 
IST 70, Forma A 1, Completar Frases, Selecção de Palavras, Analogias, Semelhanças, Figuras e 
Cubos, com o objectivo de recolher dados, com populações portuguesas, relativos à qualidade 
metrológica dos itens (índices de dificuldade e de discriminação) e à precisão dos seus resultados 
(consistência interna e erro padrão de medida). 

O trabalho apresenta-se dividido em duas partes – na primeira, teórica, referirei, de forma 
necessariamente abreviada, alguns dos aspectos mais relevantes relacionados com os aspectos 
acima mencionados. Na segunda procederei ao estudo das provas acima identificadas para um 
estrato da população portuguesa – jovens de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 
14 e os 16 anos, detentores do ensino básico (9º ano de escolaridade). 
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 1. Enquadramento teórico 

 

Considera-se que o valor de um teste psicológico depende dos atributos de cada um dos 
itens que o constituem. O objectivo da análise dos itens é a de verificar se os itens avaliam 
adequadamente o atributo medido. Esta avaliação é feita com base em dois índices, o de 
dificuldade e o de discriminação. Estes estudos, decisivos para os estudos posteriores de precisão 
e de validade do teste, visam construir itens que maximizem a diferenciação dos desempenhos 
individuais ao nível do construto medido. 

O índice de dificuldade, ou p, pode ser descrito como a proporção de indivíduos que 
responde correctamente ao item. Em testes centrados em normas, a diferenciação (variância) dos 
resultados é máxima quando os itens possuem índices de dificuldade próximos de 0.50 (Anastasi, 
1990), isto é, quando metade dos sujeitos manifestam capacidade real para responder 
correctamente a esse item. Valores extremos de p, itens com índices de dificuldade de 0.00 (todos 
os sujeitos erram a resposta) ou de 1.00 (todos os sujeitos acertam), não contribuem para medir as 
diferenças individuais uma vez que estas não se manifestam nos resultados desses itens. Na 
literatura especializada é possível encontrar diferentes indicações relativas ao critério de 
adequação dos itens, tendo em conta o seu índice de dificuldade. No Quadro 1 apresenta-se 
alguns exemplos. 

 

 

Quadro 1 – Adequação dos itens em função de p 

Autor Intervalo 
Mollenkopf 0.35 < p < 0.65 

Ebel 0.40 < p < 0.70 
Kline; Carlson e Jensen 0.20 < p < 0.80 

Thorndike 0.25 < p < 0.75 
Requena 0.30 < p < 0.70 

Fonte: Simões (2000). 
  

 A dificuldade dos itens tem uma influência decisiva no resultado total do teste. Ainda que, 
como vimos, a diferenciação dos desempenhos individuais seja máxima quando os índices de 
dificuldade estão próximos de 0.50, os testes não devem ser constituídos só por itens com esse 
nível de dificuldade. Devem também ser incluídos itens fáceis cujo objectivo é servir de 
incentivo, aprendizagem ou diferenciação dos sujeitos com particulares dificuldades de 
desempenho ao nível do construto avaliado, assim como itens difíceis susceptíveis de garantirem 
uma diferenciação dos indivíduos com elevada aptidão. Donde, para se construir provas 
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equilibradas, susceptíveis de diferenciarem adequadamente os desempenhos dos sujeitos, há que 
equilibrar a sua composição em função dos índices de dificuldade dos itens. Assim, segundo 
Garrett, citado por Almeida e Freire (2003), a composição de uma prova deve incluir 50% de 
itens com uma dificuldade compreendida entre 0.25 e 0.75, 25% de itens com um p inferior a 
0.25 e 25% de itens com um p superior a 0.75. Segundo Baquero, igualmente citado por Almeida 
e Freire (2003), e Pasquali (2003) a composição das provas deve ser mais discriminativa, 
conforme se pode ver no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Composição das provas em função de p 

Classificação do item Intervalo % de itens 
Muito fácil p ≥ a 0.75 10 

Fácil 0.55 < p < 0.74 20 
Médio 0.45 < p < 0.54 40 
Difícil 0.25 < p < 0.44 20 

Muito difícil p ≤ 0.24 10 
  

 Os testes, na maioria dos casos são construídos com itens de resposta fechada (escolha 
múltipla). A adopção deste formato, visando assegurar maior objectividade na avaliação e maior 
facilidade de correcção, exige, contudo, alguns cuidados relacionados quer com a distribuição 
das respostas dos sujeitos pelas diferentes alternativas (análise dos distractores), quer com o 
problema das respostas certas dadas ao acaso. 

 Em relação à primeira situação, que não será abordada na presente investigação, 
distribuição das respostas pelas diferentes alternativas, nos itens de dificuldade intermédia 
nenhuma alternativa de resposta errada deve reunir maior número de escolhas do que a 
alternativa de resposta correcta e a percentagem de escolhas de alternativas erradas deve ser 
maior nos sujeitos com um desempenho mais fraco no teste. Por outro lado, para que os 
distractores desempenhem cabalmente o seu papel, as respostas devem distribuir-se por todas as 
alternativas, devendo, pelo menos, uma das alternativas incorrectas possuir características de 
distractor eficaz. Este tipo de análise é importante na medida em que, um fraco poder 
discriminativo de um item pode ser explicado pelo facto de uma alternativa incorrecta ser 
igualmente atractiva junto dos sujeitos com níveis de desempenho elevado e reduzido (Simões, 
2000). 

Quanto ao segundo problema, respostas correctas dadas ao acaso, apesar de haver várias 
fórmulas para atenuação dos acertos ao acaso, não é recomendável o seu uso sistemático na 
medida em que é questionável partir-se do princípio que o indivíduo respondeu totalmente ao 
acaso. Para além disso, em testes com (pelo menos) 20 itens e com 5 alternativas de resposta, os 
acertos meramente ao acaso praticamente não influenciam os resultados totais dos testes 
(Almeida e Freire, 2003). 
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O índice de discriminação constitui o principal critério de avaliação da qualidade dos itens 
(Nunnally e Bernstein, 1994). Também designado de validade interna do item, o índice de 
discriminação está associado à ideia de que um item válido é aquele que é capaz de diferenciar os 
sujeitos com aptidão elevada (tendem a responder correctamente) dos sujeitos com aptidão 
reduzida (com propensão para responderem erradamente).  

Em testes cuja correcção é efectuada em termos dicotómicos (1 = resposta certa e 0 = 
resposta errada), o índice de discriminação é calculado através da correlação ponto-bisserial 
(rpbis) entre o item e o resultado total do teste. Para que os itens possam ser considerados 

aceitáveis do ponto de vista da capacidade discriminativa, é necessário que as correlações item-
resultado total sejam iguais ou superiores a 0.30 (Nunnally e Bernstein, 1994; Moreira, 2004). 
Correlações negativas significam que são os sujeitos com resultado total mais baixo que tendem a 
acertar o item. 

 Alguns autores tendem a considerar a significância estatística dos coeficientes de 
correlação ponto-bisseriais como sendo sinónimo de boa discriminação. O problema é que, desde 
que as amostras sejam suficientemente grandes, mesmo correlações baixas revelam-se 
estatisticamente significativas (a título de exemplo, uma correlação de 0.24 é estatisticamente 
significativa desde que a amostra tenha pelo menos 50 indivíduos; se forem 100, basta 0.17). Em 
consequência, um item pode apresentar uma correlação estatisticamente significativa com o 
resultado total e, mesmo assim, não acrescentar praticamente nada ao poder discriminativo do 
teste, podendo mesmo fazer diminuir a sua consistência interna. 

O poder discriminativo de um item é muito afectado pelo seu grau de dificuldade – os itens 
muito fáceis ou muito difíceis são pouco discriminativos. Por outro lado, quanto mais elevados os 
índices de discriminação, maior a precisão da medida e maior a homogeneidade da prova. Ainda 
que assim seja, os construtores de provas preferem sacrificar alguma homogeneidade das provas 
em detrimento do aumento da sua capacidade para diferenciar os indivíduos cujos desempenhos 
os situam nos extremos do construto avaliado. 

O estudo da precisão diz respeito ao grau em que os resultados de um instrumento de 
avaliação se encontram libertos de erros de medida (grau de confiança ou de exactidão dos 
resultados). O conceito apresenta duas significações mais habituais: estabilidade temporal e 
consistência interna. Esta segunda significação avalia o grau de coerência e de homogeneidade 
dos resultados ao longo do teste ou, por outras palavras, avalia o grau em que a variância do 
resultado global do teste está associada ao somatório das variâncias item a item. Esta questão é 
decisiva no uso de testes na medida em que, numa prova cujos itens se revelem pouco 
homogéneos, em bom rigor, não se deve adicionar as respostas item a item para determinar um 
resultado global do teste (Laveault e Grégoire, 2002; Almeida e Freire, 2003).  

A forma habitual de avaliação da consistência interna é através do coeficiente α (alpha) de 
Cronbach, a qual, em testes cujos itens são classificados em termos dicotómicos (como é o caso 
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das provas em análise), assume a forma particular do coeficiente de Kuder-Richardson, fórmula 
20 (KR20) (Anastasi, 1990; Nunnally e Bernstein, 1994; Cronbach, 1996). Contudo, não sendo o 

KR 20 mais do que um caso particular do coeficiente α, a aplicação da fórmula geral dá 

exactamente o mesmo resultado, salvo uma leve discrepância motivada pelo arredondamento no 
cálculo da variância dos itens. Daí que, os programas informáticos não façam a distinção entre os 
dois procedimentos, aplicando sempre a fórmula mais geral (é o caso deste estudo em que a 
análise estatística foi feita com recurso ao SPSS for Windows – versão 13.0). Este coeficiente é 
muito afectado, sobretudo, por dois factores – a homogeneidade dos itens e o seu número. 

A interpretação do coeficiente de consistência interna é simples – traduz a proporção da 
variância do resultado do teste determinada pela variância real do construto medido pela prova 
(Anastasi, 1990). Assim, por exemplo, um coeficiente de 0.70 significa que 70% da variância dos 
resultados observados pode ser atribuída ao nível de aptidão do sujeito e os restantes 30% à 
variância do erro. 

 No âmbito da teoria psicométrica, alguns autores, aceitam, como valor mínimo para a 
consistência interna, coeficientes iguais ou superiores a 0.70 (por exemplo, Kline, citado por 
Simões, 2000). Contudo, a maioria dos especialistas aponta para coeficientes superiores, da 
ordem de 0.80 (por exemplo, Pasquali, 2003; Pestana e Gageiro, 2003; Moreira, 2004), havendo 
mesmo alguns, como Nunnally e Bernstein (1994) ou Cronbach (1996), que defendem 
coeficientes iguais ou superiores a 0.90 em determinados casos (por exemplo, em situações de 
utilização de provas para tomada de decisões acerca dos sujeitos). 

A consistência interna, avaliada a partir do coeficiente α, não exprime a precisão de uma 
medida no mesmo sistema de unidades que o resultado total do teste. Daí que uma forma 
alternativa da abordagem da questão da fidelidade dos testes seja através do cálculo do erro 
padrão de medida dos resultados, isto é, do erro que rodeia a interpretação de um determinado 
resultado (o resultado observado, isto é, o resultado de um sujeito é igual ao seu resultado 
verdadeiro acrescido do erro de medida). A partir deste erro, é possível calcular os intervalos de 
confiança nos quais os resultados verdadeiros têm uma certa probabilidade de se encontrar, 
bastando para tal multiplicar o erro padrão de medida pelo nível crítico de Z correspondente ao 
nível de confiança desejado. 

A principal vantagem de calcular o intervalo de confiança em torno de um resultado 
observado é a de relativizar este último, evidenciando a margem de erro associado ao mesmo – 
intervalos de confiança grandes mostram claramente que os resultados observados não são 
grandes indicadores dos resultados verdadeiros (isto é, do nível de aptidão) dos sujeitos. 

 Uma outra possibilidade importante conferida pelo cálculo do coeficiente α é a de estimar 
o nível médio das correlações entre os itens (Moreira, 2004). O estudo da validade dos 
instrumentos de avaliação psicológica socorre-se, entre outras técnicas, da análise factorial. Para 
que esta técnica possa ser utilizada é necessário que os itens partilhem algo em comum, isto é, é 
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necessário que haja correlação entre os itens que constituem o instrumento (o objectivo da análise 
factorial é o de identificar as variáveis latentes (ou factores) que estão subjacentes às variáveis 
observadas (itens) e determinar a relação entre umas e outras). Segundo Briggs e Cheek, citados 
por Moreira (2004), a média das correlações entre os itens deve ser igual ou superior a 0.20. 

 Em síntese, o processo de adaptação de uma qualquer prova a uma nova população é, 
simultaneamente, um imperativo ético e deontológico. Em avaliação psicológica apenas se deve 
recorrer a provas relativamente às quais exista evidência empírica que documente positivamente as 
suas características técnicas (precisão e validade) e que disponham de normas representativas para a 
interpretação dos resultados. O uso rigoroso de um teste não é possível se não se conhecer os 
objectivos da sua construção, parâmetros de administração e de cotação, características técnicas, 
potencialidades e limites de interpretação e população a que se destina (Almeida, 1994). 

 

 2. Resultados 

 

Antes de entrarmos propriamente na análise das provas, duas questões prévias. Este tipo de 
estudos, destinado a adaptar o instrumento à especificidade da população a que se destina, não 
necessita de amostras representativas, nem de grande dimensão. A única exigência que se coloca é a 
de que a amostra retrate a heterogeneidade da população. Como no caso presente, o objectivo é 
estudar as provas para um único estrato populacional, indivíduos com idades compreendidas entre 
os 14 e os 16 anos, detentores do 9º ano de escolaridade, uma amostra de 50 indivíduos para cada 
prova seria perfeitamente adequada. A título de exemplo, o teste de ensaio da versão francesa da 
WISC-III (prova destinada a avaliar todas as crianças com idades compreendidas entre 6 e 16 anos) 
foi realizado com uma amostra de 220 indivíduos (Laveault e Grégoire, 2002) e o da portuguesa 
com 330 indivíduos (Simões, 2002).  

 A segunda questão prende-se com os protocolos seleccionados para o estudo. Como nem 
todos os candidatos respondem integralmente à totalidade das provas, foram unicamente 
considerados protocolos completos. Este cuidado torna-se necessário na medida em que, caso 
fossem considerados todos os protocolos, independentemente do número de respostas, o cálculo de 
alguns índices seria afectado. Por outro lado, a selecção de protocolos completos pode introduzir um 
enviesamento nos resultados na medida em que minimiza as diferenças individuais (a variância dos 
resultados da amostra é, muito provavelmente, inferior à da população em geral) dado que, será 
legítimo presumir-se, só os indivíduos com nível de aptidão superior é que conseguem terminar as 
provas no tempo limite. Para obstar a estas limitações de cariz metodológico, este tipo de estudos 
deve ser efectuado com administração das provas sem limite de tempo de modo a que os resultados 
dependam, unicamente, do nível de aptidão dos indivíduos. 

 Ainda antes de entrarmos na apresentação e discussão dos resultados, uma breve 
caracterização das amostras utilizadas neste estudo – são todas constituídas por indivíduos de ambos 
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os sexos, de nível sócio-económico baixo, detentores do 9º ano de escolaridade, com idades 
compreendidas entre os 14 e os 16 anos. Para informações mais detalhadas, quanto ao número, por 
sexo e por idade, ver Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Caracterização das amostras 

Masculino Feminino Prova 
14 15 16 14 15 16 

T 

Completar Frases 4 21 15 0 15 6 61 
Selecção de Palavras 9 49 35 3 27 26 149 

Analogias 9 48 32 5 27 32 153 
Semelhanças 8 29 30 0 18 14 99 

Figuras 1 19 12 0 11 9 52 
Cubos 5 40 26 3 22 19 115 
Total 36 206 150 11 120 106 629 

  

Passando agora ao objecto específico deste trabalho, passo a apresentar os resultados da 
investigação – estatísticas descritivas, estudos relativos à sensibilidade dos itens (índices de 
dificuldade e de discriminação), coeficientes de consistência interna e erros padrão de medida das 
provas Completar Frases, Selecção de Palavras, Analogias, Semelhanças, Figuras e Cubos do Teste 
de Inteligência Estrutural IST 70, Forma A 1. 

 

Quadro 4 – Estatísticas descritivas 

Prova Média D-P Min-Max Assimetria Curtose 
Completar Frases 7.36 2.37 2 – 12  -0.07 -0.19 

Selecção de Palavras 6.59 1.90 2 – 12  0.11 0.10 
Analogias 6.43 2.52 2 – 13  0.40 -0.37 

Semelhanças 6.73 2.94 1 – 12  0.01 -1.07 
Figuras 9.44 3.62 3 – 20  0.35 0.48 
Cubos 10.00 2.21 4 – 15  -0.26 -0.20 

  

Começando pela apresentação das estatísticas descritivas (Quadro 4), as formas das 
distribuições dos resultados das provas são aproximadamente normais, com as médias próximas dos 
pontos intermédios entre os valores mínimo e máximo e os coeficientes de assimetria e de curtose 
inferiores à unidade (excepto na prova Semelhanças, cujo coeficiente de curtose é ligeiramente 
superior à unidade) e próximos de 0 (zero). 
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Quadro 5 – Índices de dificuldade 

Item CF SP AN SE FI CU 
1 0.55 0.54 0.89 0.83 0.65 0.73 
2 0.08 0.86 0.88 0.67 0.51 0.53 
3 0.80 0.30 0.45 0.43 0.59 0.13 
4 0.31 0.59 0.41 0.35 0.63 0.68 
5 0.36 0.26 0.41 0.43 0.61 0.84 
6 0.42 0.44 0.32 0.39 0.32 0.37 
7 0.29 0.30 0.79 0.53 0.38 0.69 
8 0.36 0.65 0.06 0.57 0.69 0.19 
9 0.24 0.34 0.37 0.14 0.19 0.25 

10 0.39 0.18 0.36 0.40 0.44 0.45 
11 0.42 0.14 0.24 0.07 0.73 0.93 
12 0.49 0.06 0.25 0.06 0.36 0.73 
13 0.50 0.38 0.13 0.18 0.23 0.66 
14 0.01 0.08 0.17 0.19 0.30 0.92 
15 0.31 0.22 0.09 0.27 0.44 0.70 
16 0.68 0.02 0.01 0.50 0.51 0.73 
17 0.22 0.42 0.21 0.35 0.28 0.11 
18 0.27 0.45 0.37 0.02 0.67 0.12 
19 0.34 0.16 0.07 0.13 0.40 0.13 
20 0.22 0.10 0.16 0.16 0.42 0.04 

ID médio 0.36 0.32 0.33 0.33 0.46 0.49 
  

Quanto à análise dos itens, o índice de dificuldade, ou p, é a proporção de indivíduos que 
responde correctamente ao item. Analisando o Quadro 5, adoptando como critério de inclusão de 
itens nos testes o intervalo de variação de maior amplitude anteriormente referido, [0.20 < p < 0.80], 
verifica-se que seria necessário reformular 38 itens (os itens aparecem todos numerados de 1 a 20, 
pelo que, com excepção da prova Completar Frases, cuja numeração corresponde à numeração real, 
o item 1 corresponde ao primeiro item da prova, o item 2 ao segundo item da prova e assim 
sucessivamente), a saber: Completar Frases: Índice de dificuldade médio – 0.36. Itens a 
reformular: 2 e 14. Selecção de Palavras: Índice de dificuldade médio – 0.32. Itens a reformular: 2, 
10, 11, 12, 14, 16, 19 e 20. Analogias: Índice de dificuldade médio – 0.33. Itens a reformular: 1, 2, 
8, 13, 14, 15, 16, 19 e 20. Semelhanças: Índice de dificuldade médio – 0.33. Itens a reformular: 1, 
9, 11, 12, 13, 14, 18, 19 e 20. Figuras: Índice de dificuldade médio – 0.46. Item a reformular: 9. 
Cubos: Índice de dificuldade médio – 0.49. Itens a reformular: 3, 5, 8, 11, 14, 17, 18, 19 e 20. 
Destes, 7 por serem excessivamente fáceis (itens 2 da prova Selecção de Palavras, 1 e 2 de 
Analogias, 1 de Semelhanças e 5, 11 e 14 de Cubos) e os restantes 31 por terem um grau de 
dificuldade excessivo. 

Analisando, de acordo com a proposta de Baquero e de Pasquali, a composição das provas em 
função dos índices de dificuldade dos itens, verifica-se que as mesmas se apresentam 
significativamente desequilibradas para uma adequada diferenciação de desempenhos entre os 



 

Casimiro Ferreira Gomes 10

www.psicologia.com.pt 
 

Documento produzido em 20-03-2010 

sujeitos, com poucos itens de dificuldade média (em nenhuma prova o seu número ultrapassa os 
10%) e demasiados itens difíceis e muito difíceis – situação particularmente visível nas provas 
Analogias, Completar Frases, Selecção de Palavras e Semelhanças em que ¾ ou mais (na prova 
Analogias são 80%) dos itens de cada prova são difíceis e muito difíceis (Quadro 6). 

 

Quadro 6 – Composição das provas em função de p (valores em %) 

Itens CF SP AN SE FI CU 
Muito fáceis 5 5 15 5 0 15 

Fáceis 10 10 0 10 35 35 
Médios 10 10 5 10 10 10 
Difíceis 50 35 35 35 45 10 

Muito difíceis 25 40 45 40 10 30 
  

Os índices de discriminação, calculados a partir das correlações ponto-bisseriais (rpbis) entre o 

resultado no item e o resultado total, têm subjacente a ideia de que os itens válidos são aqueles que 
permitem diferenciar os sujeitos com aptidão elevada dos sujeitos com aptidão reduzida. O cálculo 
deste índice é muito influenciado pelo grau de dificuldade dos itens – quando os itens são demasiado 
fáceis ou demasiado difíceis, o peso da sua contribuição para a diferenciação dos indivíduos ao nível 
do resultado total fica sensivelmente diminuído. Ora, considerando a composição observada em 
termos da dificuldade dos itens, será de esperar, igualmente, problemas em termos do seu poder 
discriminativo. 

 Como se pode constatar pela análise do Quadro 7, com excepção das provas Semelhanças e 
Figuras, as correlações médias item-total são inferiores ao limiar de 0.30, o que indicia problemas 
em termos da capacidade discriminativa dessas provas. Mais concretamente: Completar Frases: 
Correlação média – 0.26. Itens problemáticos: 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19 e 20. Selecção de 
Palavras: Correlação média – 0.22. Itens problemáticos: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 
19 e 20 com a agravante de o item 19 apresentar uma correlação negativa, isto é, são os indivíduos 
com resultados totais mais baixos que tendem a acertar no item. Analogias: Correlação média – 
0.29. Itens problemáticos: 1, 2, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 19. Semelhanças: Correlação média – 
0.32. Itens problemáticos: 1, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19 e 20, apresentando o item 12 um valor 
negativo. Figuras: Correlação média – 0.37. Itens problemáticos: 7, 9, 11, 12 e 17. Cubos: 
Correlação média – 0.26. Itens problemáticos: 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18 e 20. 
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Quadro 7 – Índices de discriminação 

Itens CF SP AN SE FI CU 
1 0.41 0.30 0.16 0.21 0.43 0.19 
2 0.03 0.19 0.17 0.59 0.60 0.30 
3 0.40 0.18 0.60 0.57 0.49 0.14 
4 0.07 0.30 0.34 0.30 0.37 0.25 
5 0.36 0.23 0.41 0.34 0.38 0.40 
6 0.37 0.31 0.36 0.56 0.40 0.34 
7 0.23 0.23 0.59 0.29 0.29 0.31 
8 0.04 0.21 0.16 0.37 0.49 0.17 
9 0.10 0.08 0.54 0.36 0.12 0.24 

10 0.27 0.23 0.30 0.59 0.54 0.30 
11 0.28 0.27 0.16 0.10 0.24 0.11 
12 0.29 0.19 0.19 -0.006 0.22 0.25 
13 0.35 0.26 0.18 0.28 0.32 0.41 
14 0.25 0.21 0.36 0.17       0.33 0.29 
15 0.36 0.30 0.04 0.42 0.32 0.40 
16 0.44 0.03 0.20 0.48 0.44 0.34 
17 0.31 0.31 0.20 0.48 0.29 0.28 
18 0.15 0.24 0.30 0.01 0.39 0.03 
19 0.16 -0.008 0.23 0.17 0.34 0.38 
20 0.26 0.32 0.30 0.03 0.34 0.11 

rpbis médio 0.26 0.22 0.29 0.32 0.37 0.26 
  

Destes 62 itens problemáticos quanto ao poder discriminativo, 27 já tinham sido identificados 
como excessivamente difíceis (ID < 0.20) e 6 excessivamente fáceis (ID > 0.80), o que, muito 
provavelmente, explicará o seu fraco poder discriminativo. Quanto aos restantes, só uma análise 
aprofundada dos distractores, que não cabe no âmbito da presente investigação, poderá fornecer 
pistas de explicação. 

Em síntese, relativamente à sensibilidade dos itens das provas em análise, conjugando os 
índices de dificuldade e de discriminação para uma apreciação global das suas qualidades 
metrológicas, dos 120 itens analisados, 67 (isto é, cerca de 56%) revelam-se problemáticos em 
relação a pelo menos um dos índices. 

A consistência interna de uma prova é, habitualmente, calculada, nos testes com formato 
dicotómico, através do coeficiente de Kuder-Richardson, fórmula 20 (KR20). Contudo, como foi 

explicado anteriormente, neste caso foi aplicada a fórmula geral utilizada pelo programa 
informático. Este coeficiente, avaliando o grau de coerência e de homogeneidade ao longo do teste, 
traduz a percentagem da variância do resultado observado imputável ao resultado verdadeiro. No 
quadro da teoria psicométrica aceita-se, habitualmente, como mínimo, coeficientes iguais ou 
superiores a 0.80. Os resultados são apresentados no Quadro 8. 
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Quadro 8 – Coeficientes de consistência interna e correlações médias inter-itens 

Prova Alpha de 
Cronbach 

Correlação média 
inter-itens 

Completar Frases 0.29 0.020 
Selecção de Palavras 0.03 0.001 

Analogias 0.50 0.049 
Semelhanças 0.61 0.075 

Figuras 0.68 0.098 
Cubos 0.34 0.025 

  

Como se pode verificar pela análise do referido quadro, os coeficientes de consistência interna 
das provas são inadmissíveis para provas de aptidão. Para além de os itens revelarem pouco em 
comum que justifique o apuramento de notas globais das provas, a percentagem da variância dos 
resultados atribuível à variância real dos traços medidos é baixa ou mesmo residual (varia entre 3% 
e 68%). 

Para cúmulo, no item 8 da prova Completar Frases, a alternativa de resposta assumida como 
correcta está errada. O referido item diz: “A cidade com mais habitantes é...”, apresentando, como 
opções de resposta, “a) Chicago, b) Osaka, c) Londres, d) Paris, e) Roma”. De acordo com o editor, 
a resposta correcta é Londres. Ora, isto era verdade na data de construção do teste (década de 50), 
mas não hoje. Segundo as Nações Unidas, hoje, das cidades apontadas no teste, a mais populosa é 
Osaka (11.013 milhões de habitantes), seguida de Paris (9.630 milhões), Londres (7.640 milhões), 
Chicago (6.989 milhões) e Roma com pouco mais de 3 milhões de habitantes (Fonte: World 
Urbanization Prospects: The 2001 Revision, Department of Economic and Social Affairs, United 
Nations). Por outras palavras, para além dos erros aleatórios inerentes a toda a medida, situações 
como esta constituem fontes sistemáticas de erro que fazem diminuir (ainda mais) a precisão dos 
resultados da prova. 

Uma forma de aumentar a consistência interna das provas é eliminar os itens que apresentam 
problemas em termos de poder discriminativo. Contudo, esta metodologia não se revela adequada, 
atendendo ao número de itens que as constituem e, sobretudo, ao número de itens a eliminar (para 
que as respostas correctas dadas ao acaso não enviesem significativamente os resultados, as provas 
necessitam de ter, pelo menos, vinte itens). Não sendo, portanto, aconselhável a redução do número 
de itens, só restará uma de duas soluções – construir itens de raiz ou alterar (melhorar) os existentes.  

A relação matemática entre a precisão e o número de itens de uma prova é dada pela fórmula 
de Spearman-Brown (ver, por exemplo, Laveault e Grégoire, 2002, ou Moreira, 2004), a qual, entre 
outras aplicações, permite estimar o número de itens necessários para que uma prova atinja uma 
determinada precisão. Assim, a título de curiosidade, e partindo do princípio de que os itens a 
acrescentar possuem as mesmas características dos itens existentes (isto é, com conteúdo e 
dificuldade idênticos aos itens existentes), para que os coeficientes de consistência interna atinjam o 
valor de 0.80, a prova Completar Frases necessitaria de ser 9.79 vezes mais extensa, isto é, deveria 



 

Casimiro Ferreira Gomes 13

www.psicologia.com.pt 
 

Documento produzido em 20-03-2010 

ser constituído por 196 itens, Selecção de Palavras 129.33 vezes mais extensa (2587 itens), 
Analogias 4 vezes mais extensa (80 itens), Semelhanças 2.55 vezes mais extensas (51 itens), Figuras 
1.88 vezes mais extensa (38 itens) e Cubos 7.76 vezes mais extensa (155 itens). 

 Uma forma alternativa de abordar a questão da precisão de um teste é através do cálculo do 
erro padrão de medida e, a partir deste, os intervalos de confiança nos quais os resultados 
verdadeiros têm uma certa probabilidade de se encontrar. Para um nível de confiança de 95%, o 
resultado verdadeiro de um indivíduo está compreendido no intervalo [resultado observado ± (erro 
padrão de medida * 1.96)]. Os resultados são apresentados no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Erros padrão de medida e intervalos de confiança a 95% 

Prova Erro padrão de medida Intervalo de confiança 
Completar Frases 1.99 Resultado bruto ± 3.91 

Selecção de Palavras 1.87 Resultado bruto ± 3.67 
Analogias 1.76 Resultado bruto ± 3.46 

Semelhanças 1.81 Resultado bruto ± 3.56 
Figuras 2.02 Resultado bruto ± 3.97 
Cubos 1.78 Resultado bruto ± 3.50 

  

A título de exemplo, de acordo com a tabela de normas inserida no WST (Quadro 10), a um 
resultado de 6 obtido na prova Analogias (média para o nível de escolaridade 3) por um determinado 
candidato, corresponde um qualquer resultado verdadeiro compreendido no intervalo [3, 9], o que, 
nos termos da referida tabela, corresponde, respectivamente, aos percentis 15 e 85 (situação idêntica 
ocorre nas restantes provas). Ora, em termos da interpretação de um resultado, tendo em conta o 
significado de percentil, o juízo de valor acerca do desempenho desse indivíduo é radicalmente 
diferente consoante se considere o percentil 15 ou o 85 – no primeiro caso trata-se de um indivíduo 
com nítidas dificuldades ao nível da aptidão avaliada, no segundo trata-se de um nível de 
desempenho muito bom. 
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Quadro 10 – Normas do IST 70, Forma A1 

VALORES BRUTOS % 
RG CF SP AN SE CA ON FI CU ME 

T 

0 16 0 1 0 0   0 0 0 20 
5 36 2 3 2 2 1 0 2 3 2 34 

10 42 3 4     3 5 3 37 
15 46   3 3 15 1  6 4 40 
20 49 4   4   4  5 42 
25 51  5 4   2  7 6 43 
30 53    5   5   45 
35 54 5    3  6 8 7 46 
40 56  6 5   3   8 47 
45 58    6   7 9  49 
50 60   6      9 50 
55 62 6 7  7 4 4  10  51 
60 64   7    8  10 53 
65 66    8  5    54 
70 69 7    5  9 11 11 55 
75 71  8 8 9  6   12 57 
80 74 8   10 6 7 10  13 58 
85 79  9 9   8 11 12 14 60 
90 85   10 11 7 9 12 13 16 63 
95 92 10 10 11 12 8 13 13 14 18 66 

100 125 16 14 16 17 16 20 18 20 20 80 
Nível de escolaridade – 3. Fonte: WST (2005). 
  

 Por último, como se pode constatar pela análise do Quadro 8, as correlações médias inter-
itens de todas as provas são extremamente baixas, o que indicia, forte-mente, que os itens partilham 
muito pouco em comum. Em consequência, é muito provável que, na configuração actual das 
provas, nunca venha a ser possível gerar uma matriz factorial suficientemente interpretável (e 
replicável) que permita identificar os traços latentes responsáveis pelo desempenho dos sujeitos. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em conclusão, tendo em conta os resultados apurados, parece poder concluir-se que, 
ressalvadas as limitações metodológicas desta investigação, o rigor e a validade dos resultados das 
provas Completar Frases, Selecção de Palavras, Analogias, Semelhanças, Figuras e Cubos do teste 
IST 70, Forma A 1, aplicadas a populações portuguesas detentoras do 9º ano de escolaridade, são 
claramente insuficientes, o que vem confirmar a perspectiva do trabalho, segundo a qual, num 
processo de aferição, os coeficientes encontrados devem ser reportados aos resultados e não às 
provas, salvaguardando, dessa forma, a situação bastante frequente de um teste ser válido num 
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determinado contexto (por exemplo, país), mas não noutro. 

Muito sinteticamente: (1) ao nível da sensibilidade dos itens, as provas apresentam uma 
composição demasiado desequilibrada (excessivamente difícil) para uma adequada diferenciação do 
nível de desempenho dos sujeitos; (2) para além desta incapacidade de diferenciação inter-
individual, os itens da prova são demasiado heterogéneos para justificarem o apuramento de 
resultados globais; (3) por outro lado, tendo em conta os coeficientes de precisão e os intervalos de 
confiança em torno dos resultados observados, a margem de erro associada aos mesmos é de tal 
grandeza que invalida todo e qualquer diagnóstico do nível de aptidão dos sujeitos, bem como 
qualquer prognóstico de futuros desempenhos; (4) correspondendo a validade à relação entre os 
resultados e as inferências e acções consequentes, tendo em conta os resultados apurados, não 
parece ser possível uma utilização justa e rigorosa das provas em populações portuguesas; (5) por 
último, a menos que os itens das provas analisadas sejam profundamente reformulados, melhorando 
as suas qualidades metrológicas e consistência interna, todo o trabalho que possa vir a ser feito de 
produção de estudos normativos para a interpretação dos resultados, para além de não se justificar, é 
completamente inútil.  
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