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OBJECTIVO: Nesta investigação pretende-se estudar e comparar duas formas de definir e 
medir a capacidade de resolução de problemas, uma tradicional e outra muito recente. Cada 
uma delas é representada no estudo por um instrumento de avaliação, pelo que foi 
necessária a tradução e adaptação de ambos para Portugal.  
Este tipo de estudos exige que os instrumentos depois de traduzidos sejam ensaiados em 
amostras da população, para que se possa verificar a sua adequação e posteriormente 
adaptá-los melhor para utilização no país. Deste modo, abre-se também caminho à sua 
futura utilização pelos psicólogos em instituições de ensino, de saúde e outras, para melhor 
compreender as pessoas e poder ajudá-las, e para favorecer o auto-conhecimento e a auto-
ajuda.   
 
PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO: Está neste momento a decorrer a organização da amostra 
para o estudo conjunto dos dois instrumentos. Poderão fazer parte da amostra pessoas com 
as seguintes características: 

� Idade: 16 anos a 65 anos, inclusive  
� Sexo: ambos os sexos 
� Escolaridade: igual ou superior a nove anos completos 

 
DESCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO: A cada participante será pedido que responda a ambos 
os instrumentos em estudo. Cada um demora cerca de 1 hora e meia a ser aplicado, sendo 
um de aplicação individual (só pode ser aplicado a uma pessoa de cada vez) e o outro de 
aplicação individual ou colectiva (quando for possível reunir vários participantes num mesmo 
local, pode ser aplicado em grupo). As aplicações devem decorrer em sequência, com um 
intervalo entre si, mas poderão também ser efectuadas em dois dias separados, se 
necessário. 
 
LOCAL DE APLICAÇÃO: As aplicações decorrerão, sempre que possível, na Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação, situada na Alameda da Universidade em Lisboa 
(junto à Faculdade de Direito e em frente da Torre do Tombo). As pessoas serão recebidas 
na recepção da Faculdade e encaminhadas para os gabinetes ou salas onde decorrerão as 
aplicações.  
Quando não seja possível a deslocação à Faculdade de Psicologia, poderá providenciar-se a 
deslocação do aplicador a um local mais acessível ao participante, como por exemplo o local 
de trabalho.  
 
DATAS DE APLICAÇÃO: As aplicações decorrerão entre Outubro e Dezembro de 2004. As 
marcações serão efectuadas directamente com os participantes, através dos contactos que 
indicarem, e respeitarão as disponibilidades assinaladas na inscrição para participação (ver 
verso). 
 
 

Anexo 1.13 



CONFIDENCIALIDADE: Assegura-se a confidencialidade relativamente aos dados 
recolhidos. Os dados destinam-se a ser tratados no conjunto da amostra e não é possível, no 
estado actual de desenvolvimento dos instrumentos, extrair qualquer informação individual 
dos resultados obtidos.  
Também por essa razão, não poderão ser fornecidos resultados individuais aos participantes 
neste estudo. Caso estejam interessados, poderão, contudo, solicitar que lhes seja enviada 
uma síntese das conclusões do estudo quando este estiver terminado. 
 

A PARTICIPAÇÃO EM ESTUDOS COMO ESTE É INDISPENSÁVEL PARA PODERMOS DISPOR  
DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA BEM FUNDAMENTADOS  

E ADAPTADOS À NOSSA POPULAÇÃO 
 

A SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE !  
 

  INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO   
 
Os dados pessoais que a seguir se solicitam destinam-se exclusivamente à organização da amostra e ao planeamento e 
marcação das aplicações. É garantida a confidencialidade em relação a todos os dados fornecidos nesta ficha, só tomando 
conhecimento deles o membro da equipa de investigação que irá realizar as suas aplicações. 
  
NOME:___________________________________________________________________________________ 
   
SEXO:________                 IDADE: _______                    DATA DE NASCIMENTO:_______/_______/_______ 
   
ESCOLARIDADE:_____________________ PROFISSÃO:_________________________________________ 
   
LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA:______________________________________________________________ 

CONTACTOS:              Telefone__________________________ Telemóvel___________________________ 
 
                                      E-mail____________________________ Outro_______________________________ 
 
PREFERÊNCIA QUANTO AO LOCAL DE APLICAÇÃO: 
 
Faculdade de Psicologia                   Local de Trabalho                 Outro         Qual?____________________ 
 
No caso de ter assinalado um local diferente da Faculdade de Psicologia, por favor indique a MORADA:  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
PREFERÊNCIAS QUANTO AO DIA E À HORA DE APLICAÇÃO:  
 
Dia útil                Qual(quais)?__________________ 
                                               
Sábado *                                        
 
* A Faculdade de Psicologia encontra-se encerrada ao sábado a 
partir das 13 horas. 

 
Manhã               Hora do Almoço                Tarde 
 
Hora(s) mais conveniente(s):____________________ 
   

CONSENTIMENTO INFORMADO: 
Sim, li a informação que consta neste folheto e estou disposto(a) a participar nesta investigação, aceitando 
responder aos dois instrumentos em estudo.   
 
Assinatura:_______________________________________________________________________________ 
 
CONTACTO ESTABELECIDO POR: 
 
NOME:____________________________________________________________DATA:_____/_____/_______ 
 

    

MUITO OBRIGADA PELA SUA DISPONIBILIDADE PARA PARTICIPAR NESTA INVESTIGAÇÃO 


