
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 



Folha de apresentação do estudo e de dados demográficos 

        nº ___ 

ESTUDO SOBRE O ENVELHECIMENTO 

A população portuguesa está cada vez mais envelhecida. Por isso, torna-se cada vez 

mais importante estudar o envelhecimento, para que seja possível torná-lo uma fase da 

vida vivida com bem-estar. 

Nesta sequência, pedia-lhe que colaborasse num estudo que tem como objectivo 

alargar a compreensão sobre o processo de envelhecimento. A sua participação é muito 

importante e contribuirá para a realização de uma tese de mestrado. 

Uma vez disponível para participar, deverá responder aos questionários que se 

seguem, pela ordem em que são apresentados, sabendo à partida que não existem 

respostas certas nem erradas, o importante são os seus sentimentos e experiências. 

A sua participação é anónima não sendo necessário o preenchimento da sua 

identificação (nome) em qualquer dos questionários. Contudo, são importantes alguns 

dados biográficos, que lhe peço que preencha abaixo. 

 

Idade: _____ Data de Nascimento ___/___/____ Sexo:  F  M  

Estado civil:  Solteiro(a)       Casado(a)            Separado(a)       Viúvo(a) 

Número de filhos: _____ Escolaridade_____________________________________  

Profissão _________________________ Na Reforma        No activo  

Naturalidade _______________ Cidade de Residência _______________________ 

 

A resposta aos vários questionários pode tornar-se demorada, por isso, estes poderão 

ser preenchidos em alturas ou dias diferentes, de acordo com a sua disponibilidade, para 

que não se torne cansativo.  

OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO. 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 



Análise dos pressupostos para utilização da estatística paramétrica 

 

Neste anexo são apresentados os dados que confirmaram os pressupostos necessários 

para a definição do tipo de teste estatístico a utilizar para cada uma das hipóteses. 

 

H1: O factor mais elevado na amostra é o factor «Dependência». 

Análise da normalidade 

Para analisar a normalidade dos diferentes factores recorreu-se ao teste Kolmogorov- 

-Smirnov (n=84), que permitiu concluir que o «Auto-criticismo», a «Dependência» e a 

«Eficácia» apresentam distribuição normal (p=.2).  

Conclusão: Logo, poderemos utilizar um teste paramétrico. Neste caso, escolheu-se 

o teste t de Student para amostras emparelhadas, por não se tratar de grupos 

independentes. 

 

H2a: O nível do factor «Dependência» é superior nas mulheres que vivem com o 

marido relativamente às mulheres que vivem sozinhas. 

Análise da normalidade 

Para analisar a normalidade dos diferentes factores recorreu-se ao teste Shapiro-Wilk 

(pelo menos um grupo tem n<30), que permitiu concluir que o factor «Dependência» 

apresenta distribuição normal (p>.05). 

Análise da homogeneidade das variâncias 

Uma vez que se trata de grupos com n<30, foi necessário analisar a homogeneidade 

das variâncias. Assim, utilizou-se o Teste Levene, que permitiu concluir que o factor 

«Dependência» tem variâncias iguais (p=.164) nos grupos da variável «Com quem 

vive».  

Conclusão: Assim, visto que o pressuposto da normalidade e da homogeneidade das 

variâncias é cumprido, utilizou-se um teste paramétrico, neste caso a ANOVA a um 

factor. 



H2b: O nível do factor «Dependência» é superior nas mulheres que são ou foram 

casadas. 

Análise da normalidade 

Para analisar a normalidade dos diferentes factores recorreu-se ao teste Shapiro-Wilk 

(pelos menos um grupo tem n<30), que permitiu concluir que o factor «Dependência» 

apresenta distribuição normal (p>.05). 

Análise da homogeneidade das variâncias 

Uma vez que pelo menos um dos grupos tem n<30, foi necessário analisar a 

homogeneidade das variâncias. Assim, utilizou-se o Teste Levene, que permitiu 

concluir que o factor «Dependência» tem variâncias iguais (p=.454) nos grupos da 

variável «Com quem vive».  

Conclusão: Assim, visto que o pressuposto da normalidade e da homogeneidade das 

variâncias é cumprido, utilizou-se um teste paramétrico, neste caso o teste t de Student, 

para amostras independentes. 

 

H3a: O nível do «Auto-criticismo» é superior nas mulheres solteiras. 

Análise da normalidade 

Para analisar a normalidade dos diferentes factores recorreu-se ao teste Shapiro-Wilk 

(pelo menos um grupo tem n<30), que permitiu concluir que o factor «Auto-criticismo» 

apresenta distribuição normal (p>.05). 

Análise da homogeneidade das variâncias 

Uma vez que pelo menos um dos grupos tem n<30, foi necessário analisar a 

homogeneidade das variâncias. Assim, utilizou-se o Teste Levene, que permitiu 

concluir que o factor «Auto-criticismo» tem variâncias iguais (p=.099) nos grupos da 

variável «Com quem vive».  

Conclusão: Assim, visto que o pressuposto da normalidade e da homogeneidade das 

variâncias é cumprido, utilizou-se um teste paramétrico, neste caso o teste t de Student 

para amostras independentes. 



H3b: O nível do «Auto-criticismo» é superior nas mulheres que vivem sozinhas. 

Análise da normalidade 

Para analisar a normalidade dos diferentes factores recorreu-se ao teste Shapiro-Wilk 

(n<30), que permitiu concluir que o factor «Auto-criticismo» apresenta distribuição 

normal (p>.05). 

Análise da homogeneidade das variâncias 

Uma vez que todos os grupos têm n<30, foi necessário analisar a homogeneidade das 

variâncias. Assim, utilizou-se o Teste Levene, que permitiu concluir que o factor «Auto- 

-criticismo» tem variâncias iguais (p=.184) nos grupos da variável «Com quem vive». 

Conclusão: Assim, visto que o pressuposto da normalidade e da homogeneidade das 

variâncias é cumprido, utilizou-se um teste paramétrico, neste caso a ANOVA a um 

factor. 

 

H4: O factor mais elevado na amostra é o factor «Auto-eficácia». 

Análise da normalidade 

Para analisar a normalidade dos diferentes factores recorreu-se ao teste Kolmogorov- 

-Smirnov (n=96), que permitiu verificar que algumas amostras não apresentam 

distribuição normal (p<.05). No entanto, a violação do pressuposto da normalidade não 

tem consequências sérias quando a dimensão das amostras é razoavelmente grande 

(teorema do limite central). O teorema do limite central pressupõe que em amostras 

grandes (superiores a 30) a distribuição tende a ser normal, independentemente da 

distribuição que estas amostras tenham. Assim, mesmo que os pressupostos não sejam 

cumpridos, sendo uma amostra grande (n=96), diz-se que se está perante um teste 

robusto (Field, 2009). Deste modo, utilizou-se um teste paramétrico, o teste t de Student 

para amostras emparelhadas. 



H5: A «Auto-eficácia» diminui à medida que a idade avança. 

Análise da normalidade 

Para analisar a normalidade dos diferentes factores recorreu-se ao teste Shapiro-Wilk 

(pelo menos um dos grupos tem n<30), que permitiu concluir que o factor «Auto- 

-eficácia» apresenta distribuição normal (p>.05). 

Análise da homogeneidade das variâncias 

Uma vez que nem todos os grupos têm n<30 foi necessário analisar a homogeneidade 

das variâncias. Assim, utilizou-se o Teste Levene, que permitiu concluir que o factor 

«Auto-eficácia» tem variâncias iguais (p=.856) nos grupos da variável «Idade». 

Conclusão: Assim, visto que o pressuposto da normalidade e da homogeneidade das 

variâncias é cumprido, utilizou-se um teste paramétrico, neste caso a ANOVA a um 

factor. 

 

H6: A «Aceitação social» aumenta à medida que a idade avança. 

Análise da normalidade 

Para analisar a normalidade dos diferentes factores recorreu-se ao teste Shapiro-Wilk 

(pelo menos um dos grupos tem n<30), que permitiu concluir que o factor «Aceitação 

social» apresenta distribuição normal (p>.05). 

Análise da homogeneidade das variâncias 

Uma vez que nem todos os grupos tem n<30, foi necessário analisar a 

homogeneidade das variâncias. Assim, utilizou-se o Teste Levene, que permitiu 

concluir que o factor «Aceitação social» tem variâncias iguais (p=.676) nos grupos da 

variável «Idade». 

Conclusão: Assim, visto que o pressuposto da normalidade e da homogeneidade das 

variâncias é cumprido, utilizou-se um teste paramétrico, neste caso a ANOVA a um 

factor. 



H7: O auto-conceito global aumenta à medida que a idade avança. 

Análise da normalidade 

Para analisar a normalidade dos diferentes factores recorreu-se ao teste Shapiro-Wilk 

(pelo menos um dos grupos tem n<30), que permitiu concluir que o «Auto-conceito» 

apresenta distribuição normal (p>.05). 

Análise da homogeneidade das variâncias 

Uma vez que nem todos os grupos têm n<30 foi necessário analisar a homogeneidade 

das variâncias. Assim, utilizou-se o Teste Levene, que permitiu concluir que o «Auto- 

-conceito» tem variâncias iguais (p=.966) nos grupos da variável «Idade». 

Conclusão: Assim, visto que o pressuposto da normalidade e da homogeneidade das 

variâncias é cumprido, utilizou-se um teste paramétrico, neste caso a ANOVA a um 

factor. 

 

H8: Mulheres auto-críticas demonstram, tendencialmente, um nível elevado no factor 

de «Auto-eficácia» e um nível baixo na dimensão de «Aceitação social». 

Análise da normalidade 

Para analisar a normalidade dos diferentes factores recorreu-se ao teste Shapiro-Wilk 

(pelo menos um dos grupos tem n<30), que permitiu concluir que os factores 

«Aceitação Social» e «Auto-eficácia» apresentam distribuição normal (p>.05). 

Análise da homogeneidade das variâncias 

Uma vez que nem todos os grupos têm n<30, foi necessário analisar a 

homogeneidade das variâncias. Assim, utilizou-se o Teste Levene, que permitiu 

concluir que os factores «Aceitação social» e «Auto-eficácia» tem variâncias iguais 

(p>.05) nos grupos da variável «Auto-criticismo». 

Conclusão: Assim, visto que o pressuposto da normalidade e da homogeneidade das 

variâncias é cumprido, utilizou-se um teste paramétrico, neste caso a ANOVA. 

 



H9a: Mulheres dependentes demonstram, tendencialmente, um nível baixo no factor de 

«Auto-eficácia» e um nível mais elevado no factor de «Aceitação social». 

Análise da normalidade 

Para analisar a normalidade dos diferentes factores recorreu-se ao teste Shapiro-Wilk 

(pelo menos um dos grupos tem n<30), que permitiu concluir que o grupo intermédio do 

factor «Dependência» para a «Auto-eficácia» não apresenta uma distribuição normal 

(p=.015). 

Conclusão: Assim, visto que o pressuposto da normalidade não está cumprido, 

utilizou-se um teste não-paramétrico, o teste Kruskal-Wallis, uma vez que a variável 

independente «Dependência» tem mais de dois níveis. 

 

H9b: Mulheres dependentes demonstram, tendencialmente, um nível baixo no factor de 

«Auto-eficácia» e um nível mais elevado no factor de «Aceitação social» do que as 

mulheres mais auto-críticas. 

 

Análise da normalidade 

Para analisar a normalidade dos diferentes factores recorreu-se ao teste Shapiro-Wilk 

(todos os grupos têm n<30), que permitiu concluir que os factores «Aceitação social 

elevada» e «Auto-eficácia elevada» apresentam distribuição normal (p>.05). 

Análise da homogeneidade das variâncias 

Uma vez que todos os grupos têm n<30 foi necessário analisar a homogeneidade das 

variâncias. Assim, utilizou-se o Teste Levene, que permitiu concluir que os factores 

«Aceitação social elevada» e «Auto-eficácia Elevada» não têm variâncias homogéneas 

(p=.04) nos grupos das variáveis «Auto-criticismo» e «Dependência». 

Conclusão: No entanto, isto só se torna, realmente, um problema quando as 

dimensões das amostras são muito diferentes umas das outras. Neste caso, como todos 

os grupos têm 21 participantes, os pressupostos dos testes paramétricos estão 

cumpridos. Assim, utilizou-se um teste paramétrico, neste caso a ANOVA. 

 



H10: Mulheres que demonstram um nível elevado de auto-eficácia em relação às 

experiências depressivas também demonstram um nível elevado de auto-eficácia no 

referente ao auto-conceito. 

Análise da normalidade  

Para analisar a normalidade dos diferentes factores recorreu-se ao teste Shapiro-Wilk 

(pelo menos um dos grupos tem n<30), que permitiu concluir que um grupo intermédio 

do factor «Eficácia» não apresentam uma distribuição normal (p=.017). 

Conclusão: Assim, visto que o pressuposto da normalidade não está cumprido, 

utilizou-se um teste não-paramétrico, o teste Kruskal-Wallis, uma vez que a variável 

independente, «Auto-eficácia» tem mais de dois níveis. 

 

 


