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ENQUADRAMENTO GERAL DO ESTUDO 
O presente estudo de precisão da WAIS-III recorrerá ao método de estimação: 

do acordo inter-avaliadores incidindo nos subtestes de resposta aberta que requerem 
o uso de critérios de classificação: Vocabulário, Semelhanças, Informação e 
Compreensão.   

 
Esta fase da investigação foi precedida de um Ensaio Experimental da prova 

(N=225) em que se realizou, entre outras análises metrológicas, o estudo da 
consistência interna, e de um estudo das respostas aos itens dos subtestes de 
resposta aberta (N=76) que permitiu o aperfeiçoamento das listas de exemplos de 
respostas originais e a inclusão de exemplos de respostas portuguesas para cada 
item. Com este trabalho pretende-se, pois, completar a análise da precisão dos 
resultados da WAIS-III: Forma Experimental Portuguesa 2. Além disso, esta análise irá 
incidir sobre todos os itens, o que permitirá o estudo dos itens iniciais ou “de inversão” 
(não realizado no Ensaio Experimental por se ter optado pela aplicação de todos os 
subtestes). Nesta mesma amostra foi realizado também um estudo de estabilidade dos 
resultados (teste-reteste). 

 
O plano do presente estudo envolve a cotação múltipla de cada protocolo, 

realizada por dois “avaliadores inexperientes” (alunos do 3º ano) e por dois 
“avaliadores experientes” (investigadores do CPPE com experiência na cotação de 
provas de Wechsler). Será assim possível estudar o acordo entre avaliadores mais e 
menos experientes, como também apreciar o grau de acordo entre avaliadores dentro 
de cada um desses dois grupos. Parte-se aqui da hipótese de que o grau de 
experiência será menos importante para o rigor da classificação quanto mais 
objectivamente e menos ambiguamente estiverem estabelecidos os critérios de 
classificação e mais pertinentes forem os exemplos de respostas fornecidos. 

 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E PROCEDIMENTOS 
Considerando a dimensão total da amostra (N=100) e o número de avaliadores 

experientes disponível (5), caberá a cada avaliador proceder à cotação inicial de 20 
protocolos e à re-cotação de 20 protocolos que receberá de outros dois avaliadores, 
10 de cada. Cada conjunto de 10 protocolos será cotado, deste modo, por um par 
diferente de avaliadores experientes tendo sido já cotado por dois inexperientes. 
Segue-se a lista dos avaliadores que participarão nesta fase do estudo e o respectivo 
número de identificação (ordem alfabética): 

1. Maria João Afonso 
2. Maria João Santos 
3. Nina Prazeres 
4. Rosa Novo 
5. Rute Pires 

Anexo 1.6 
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Procedimentos: 
1. Para cada caso, preencher um “Formulário de Cotação”  
2. Registar: 

• O número de identificação do caso (que está no rectângulo no 
canto superior direito da primeira página da Folha de Registo) 

• A experiência (avaliador experiente: 2) 
• O seu número do avaliador (de 1 a 5: ver acima lista dos 

avaliadores) 
• A identificação do caso (nome ou iniciais, o que constar no 

protocolo), para eventual confirmação 
• A identificação do avaliador e a data de avaliação 

3. Proceder à cotação dos quatro subtestes seguindo os critérios 
estabelecidos no documento “CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E 
EXEMPLOS DE RESPOSTA – VERSÃO PORTUGUESA”. Todas as 
cotações deverão ser registadas no verso do Formulário de Cotação e 
não na Folha de Registo. 

4. Registar nas “Observações” algum comentário que considere 
necessário em relação à cotação das respostas desse caso.  

5. Após a cotação dos primeiros 20 casos, passar apenas as Folhas de 
Registo às colegas que procederão à sua re-cotação. Esta passagem 
deve ser feita do seguinte modo: 

 
MJoão Afonso � MJoão Santos (10) e Nina Prazeres (10) 

MJoão Santos � Nina Prazeres (10) e Rosa Novo (10) 

Nina Prazeres � Rosa Novo (10) e Rute Pires (10) 

Rosa Novo � Rute Pires (10) e MJoão Afonso (10) 

Rute Pires �  MJoão Afonso (10) e MJoão Santos (10) 

 
A entrega pode fazer-se nos cacifos ou pessoalmente 

6. Entregar no cacifo de MJoão Afonso os Formulários de Cotação 
preenchidos. Agradece-se que anexem, caso considerem pertinente, 
uma folha com comentários/sugestões em relação aos critérios de 
classificação e/ou exemplos de respostas. 

 
Prazos: 
 Ficou acordado em reunião que este trabalho decorreria até final de 
Novembro. Para que possa ser cumprido esse limite, será necessário que a 
passagem dos primeiros 20 casos cotados às colegas aconteça com alguma 
antecedência em relação a essa data. Proponho portanto que essa passagem 
seja feita no início de Outubro (início das aulas 1ºSem. 2004/2005). 

 
MATERIAL ANEXO 
• 20 cópias (parciais) das Folhas de Registo (quatro subtestes a cotar) 
• 40 exemplares do Formulário de Cotação 
• 1 exemplar do documento “CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E 

EXEMPLOS DE RESPOSTA – VERSÃO PORTUGUESA” 
 
*** MUITO OBRIGADA PELA COLABORAÇÃO NESTE ESTUDO !! *** 


