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ENQUADRAMENTO 
 

A aplicação da WAIS-III:Forma Experimental Portuguesa 2, que decorre em 
2003/2004 no âmbito da disciplina de Psicologia Diferencial, tem por objectivo proceder 
ao estudo da precisão das medidas proporcionadas por esse instrumento, numa amostra 
portuguesa. Trata-se de um trabalho prático (facultativo) que consiste na realização de 
uma tarefa de investigação, pelo qual o/a aluno/a poderá receber 1 valor adicionado à sua 
nota de avaliação escrita (de frequência ou de exame). 

 
O estudo de precisão da WAIS-III recorrerá a dois métodos de estimação: o 

método teste-reteste, em que se procura avaliar a estabilidade dos resultados obtidos em 
duas ocasiões diferentes pelos mesmos sujeitos, e o método inter-avaliadores, em que se 
pretende avaliar a consistência ou grau de concordância entre avaliadores diferentes 
quanto à classificação das mesmas respostas, nos subtestes de resposta aberta que 
requerem o uso de critérios de classificação: Vocabulário, Semelhanças, Informação e 
Compreensão.   

 
A presente investigação foi precedida de um Ensaio Experimental da prova 

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

 
 

PROCEDIMENTOS GERAIS 
 
Neste trabalho deverá proceder à aplicação da WAIS-III a pelo menos 2 

participantes. Deve seguir alguns critérios na escolha dos participantes que irá examinar, 
tendo em vista a diversificação da amostra e a sua aproximação às características da 
população portuguesa e também a recolha de uma amostra apropriada ao tipo de estudo 

Anexo 1.3 
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em causa (evitando que os sujeitos do estudo teste-reteste sejam especialmente 
treinados em tarefas de memorização, como acontece com os universitários). Deverá 
respeitar os seguintes critérios de selecção dos participantes: 

• sexo: se possível, 1 examinado de cada sexo 
• idade: igual ou superior a 16 anos e 0 meses (e de preferência inferior a 70 

anos) 
• nível de escolaridade: sujeitos alfabetizados. Apenas 1 dos participantes 

pode ter nível de licenciatura ou superior ou ser estudante universitário ou 
ter frequentado a universidade (se possível, os 2 participantes sem nível 
universitário). 

• experiência prévia: nenhum participante deverá ter tido qualquer contacto 
prévio com a WAIS, pelo que não podem ser incluídos na amostras sujeitos 
já anteriormente testados no âmbito do trabalho de Psicometria ou que 
tenham alguma vez sido avaliados.com uma forma anterior do teste. 

 
Por razões éticas e de rigor científico, deve evitar fazer aplicações a familiares, 

amigos  ou conhecidos com um grau significativo de relação consigo. Propõe-se a troca 
de sujeitos entre os examinadores de modo a criar condições profissionais de aplicação, 
ideais para os examinados e para os examinadores porque representativas da situação 
em que a prova virá a ser utilizada na prática. Sugere-se também que não sejam 
efectuadas aplicações a sujeitos com clara perturbação psicológica ou psiquiátrica, pois 
poderão criar aos examinadores pouco experientes situações de aplicação difíceis de 
enfrentar, ou mesmo afectar os sujeitos de modo imprevisível.  

 
Quando estabelecer o contacto com os participantes, deverá pedir-lhes a 

colaboração para a aplicação de “dois testes”, com um intervalo de cerca de dois meses, 
e deverá omitir a informação relativamente ao segundo teste a ser aplicado. Para precisar 
a natureza do estudo, poderá orientar-se pelas explicações que encontra à frente (no 
ponto 5 da “Descrição Detalhada das Tarefas”). NOTE que por ocasião da primeira 
aplicação é imprescindível que cada participante não tenha conhecimento de que 
irá realizar o teste segunda vez, pois tal informação poderia distorcer gravemente os 
resultados deste estudo devido ao esforço intencional de memorização dos conteúdos do 
teste e/ou das respostas por parte dos participantes. 

 
Uma vez que o teste ainda está em estudo experimental em amostras portuguesas, 

não é possível utilizá-lo em avaliação psicológica e no estudo de casos (tal como se 
assinala na Nota Introdutória ao Manual). Todos os sujeitos que se voluntariem para 
realizar o teste devem, pois, ser previamente informados de que não terão acesso aos 
resultados por o teste se encontrar em adaptação e não se dispor ainda de normas 
portuguesas. Os participantes devem antes ser sensibilizados para a necessidade de 
realizar estudos como este para que seja possível, num futuro que se deseja próximo, 
dispor em Portugal deste importante instrumento de avaliação do funcionamento 
intelectual (ver à frente, ponto 5 da “Descrição Detalhada das Tarefas”). 

 
Considerando o objectivo destas aplicações, é imprescindível que elas decorram 

dentro de condições que constituem requisitos básicos para a aplicação de técnicas 
diferenciais estandardizadas. Assim, há que respeitar as condições físicas e psicológicas 
de aplicação estudadas e treinadas na disciplina de Psicometria e seguir à risca todas as 
recomendações e instruções estabelecidas no Manual do teste (com excepção do item de 
início e do critério de interrupção da aplicação  em cada subteste – ver à frente, ponto 7 



 
WAIS – III. Forma Experimental Portuguesa 2                                   Estudos Teste-reteste e inter-avaliadores 

Centro de Psicometria e Psicologia da Educação – Universidade de Lisboa 3 

da “Descrição Detalhada das Tarefas”). Caso uma aplicação não decorra dentro dos 
parâmetros mínimos necessários para que seja considerada rigorosa, esse facto deverá 
ser assinalado no formulário  “AVALIAÇÃO DAS APLICAÇÕES”, nos locais destinados a 
esse efeito. 

 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 
 

1. Ler atentamente o formulário  “AVALIAÇÃO DAS APLICAÇÕES” para se 
inteirar dos aspectos a que deverá estar atento antes, durante e após cada  
aplicação, para a preparar e descrever com exactidão; 

2. Ler atentamente o Manual da WAIS-III – principalmente o Capítulo 3 
“Considerações Gerais sobre a Aplicação” e as instruções relativas a cada 
subteste – e preparar o material para a aplicação. Mesmo já tendo aplicado 
a WAIS III anteriormente, torna-se imprescindível reler o Manual e 
preparar as aplicações cuidadosamente, já que os seus resultados terão 
implicações importantes no aperfeiçoamento do instrumento. Os subtestes a 
aplicar são os que permitem a obtenção de QIs, isto é, todos com 
excepção de Ordenação de Letras e Números, Procedimentos Opcionais 
do Código:Dígito-Símbolo, Pesquisa de Símbolos e Composição de 
Objectos (11 subtestes). (O subteste de Código:Dígito-Símbolo deve ser 
aplicado). 

3. Certificar-se de que dispõe dos materiais adicionais (material de escrita e 
cronómetro); 

4. Preparar convenientemente o local de aplicação respeitando as condições 
físicas exigidas na aplicação de um teste individual (cuidar em particular a 
iluminação, o silêncio, o conforto e relativo isolamento do local de aplicação, 
a hora e disponibilidade de tempo de ambos para a aplicação - cerca de 90 
minutos – e o evitamento de interrupções e distracções previsíveis) 

5. Estabelecer a relação e explicar os objectivos da aplicação, para o que não 
será necessário seguir estandardizadamente as seguintes palavras, mas 
não deverá sair dos respectivos conteúdos: 
• o presente teste encontra-se em fase de adaptação para ser utilizado 

em Portugal na avaliação do funcionamento intelectual de indivíduos 
adultos, algo que é necessário em diversas áreas de intervenção dos 
psicólogos - se quiser, pode exemplificar com o contexto clínico 
(diagnóstico da deficiência, sobredotação, perda de eficiência com a 
idade ou após acidente) ou o contexto escolar (despiste de 
dificuldades de aprendizagem e de defices de funcionamento 
cognitivo no final do ensino secundário e no ensino superior, por 
exemplo); 

• não se dispõe ainda de dados sobre o teste na população 
portuguesa para que possam ser transmitidos resultados; nestas 
circunstâncias os resultados não têm qualquer significado 
psicológico nem qualquer utilidade individual; a sua utilidade é, 
contudo, muito grande para a investigação e o aperfeiçoamento do 
teste; 

• este tipo de estudos é absolutamente indispensável para que se 
possa vir a utilizar o teste na prática no futuro; 
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• agradeça e valorize a participação do sujeito neste estudo e 
assegure-lhe a confidencialidade das suas respostas; 

• no final, peça a opinião ao sujeito sobre as dificuldades /  críticas / 
reacções / reservas etc. e anote no espaço “Observações” da face 
da Folha de Registo as que lhe parecerem pertinentes e reveladoras 
da atitude / atenção / empenho com que o participante realizou a 
prova. 

6. Cuidar o registo dos dados de identificação na face da  Folha de Registo: 
i. Nome: apenas as iniciais de todos os nomes do participante, 

igual na face da Folha de Registo e na página do Vocabulário  
ii. Data de nascimento: atenção ao ano (é frequente por engano 

registar-se o ano actual) 
iii. Data de exame e idade 
iv. Profissão: a área de actividade deve ser especificada sempre 

que a situação profissional do participante a torne pouco 
explícita – no caso de “Funcionário Público”, 
“Reformado/Aposentado”, “Desempregado”, “Militar”; 

v. Nível de Escolaridade: anos de escolaridade completados (e 
formações profissionais complementares, quando se aplique) 

vi. Examinador: deve ser registado o nome do examinador na 
face da Folha de Registo mas não na página onde se 
encontra o subteste de Vocabulário (posteriormente será 
atribuída uma identificação de código para que na cotação 
inter-avaliadores os avaliadores não tenham conhecimento de 
quem aplicou e cotou inicialmente cada protocolo) 

vii. Local de Aplicação: identificação do local de aplicação 
viii. Observações: registar neste espaço uma caracterização do 

comportamento e atitude geral do participante face à prova e 
as observações que lhe pareçam pertinentes sobre o 
desempenho, o comportamento não verbal, as verbalizações. 

7. Aplicar a prova aos sujeitos seguindo escrupulosamente as instruções 
de aplicação de cada subteste, com excepção das seguintes que deverá 
alterar tendo em vista os propósitos e a natureza do presente estudo: 

i. Em todos os subtestes deverá iniciar a aplicação pelo item 1, o 
que dispensa portanto a aplicação dos procedimentos de 
inversão; 

ii. A interrupção da aplicação de cada subtestes deverá ser feita 
após o nº dos insucessos consecutivos estabelecidos no 
Manual + metade (Ex: Vocabulário: parar após 9 insucessos 
� após 6 + 3 insucessos consecutivos). 

8. Respeitar os tempos limite estabelecidos, fazer averiguações suplementares  
e assinalá-las (Q) sempre que as respostas espontâneas sejam ambíguas  e 
registar todas as respostas, tempos de execução, sequências de disposição 
de material etc. de forma clara e legível para terceiros. Estar atento e 
anotar qualquer acontecimento relevante que tenha lugar durante a 
aplicação e dificuldades observadas ou relatadas pelos participantes (no 
espaço  “Observações” da face da Folha de Registo). 

9. Preencher o formulário “AVALIAÇÃO DAS APLICAÇÕES” descrevendo as 
condições de aplicação e auto-avaliando a experiência de aplicação. 
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10. Proceder à classificação/cotação apenas dos subtestes Vocabulário, 
Semelhanças, Informação e Compreensão: 

i. apoiando-se nos critérios de classificação e nos exemplos de 
resposta que se encontram no anexo ao Manual, designado  
“CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E EXEMPLOS DE 
RESPOSTA – VERSÃO PORTUGUESA”. Não deverá 
recorrer aos exemplos de resposta que constam no 
manual. 

ii. Preenchendo o formulário “ESTUDO DE CONSISTÊNCIA 
INTER-AVALIADORES – Formulário de Cotação”. Não deverá 
escrever qualquer cotação na Folha de Registo pois esta irá 
posteriormente ser recotada por outro avaliador. 

 
Não deve comentar/discutir/comparar com outros colegas as cotações 
que realizar pois o que está em causa é precisamente averiguar 
empiricamente o grau de concordância entre avaliadores independentes. 

 
11. Entregar o material na data acordada e entregar até dia 21 de Abril as 

Folhas de Registo das duas aplicações (TESTE), os formulários de 
“ESTUDO DE CONSISTÊNCIA INTER-AVALIADORES” (2) e o formulário  
“AVALIAÇÃO DAS APLICAÇÕES” (1) preenchidos. 

12. Recolher no dia 28 de Abril (na Aula Prática) os protocolos da aplicação de 
outro colega (2) e novos formulários “ESTUDO DE CONSISTÊNCIA INTER-
AVALIADORES” (2) e proceder à recotação dos mesmos quatro subtestes 
utilizando o mesmo meio, os “CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E 
EXEMPLOS DE RESPOSTA – VERSÃO PORTUGUESA”, que deverá ser 
requisitado em grupo à semelhança da requisição das caixas para aplicação 
– em 28/04 e 5/05. De novo, evitar troca de impressões com outros 
colegas acerca das cotações efectuadas. 

13.  Entregar recotações até à data de nova requisição das caixas para 
aplicação do reteste (19 de Maio / 02 de Junho). 

14. Proceder à aplicação de reteste aos mesmos participantes que realizaram a 
prova cerca de 8 semanas antes, não esquecendo a utilização da mesma 
identificação (iniciais de todos os nomes). Respeitar de novo todas as 
instruções 1 a 9 da presente “Descrição Detalhada de Tarefas” e no ponto 
5, em vez das explicações aí sugeridas, siga a explicação do racional do 
estudo que se encontra seguidamente e justifique assim a segunda 
aplicação do mesmo teste. Não terá de repetir estandardizadamente as 
seguintes palavras mas não deverá sair dos respectivos conteúdos: 
• O teste que irá ser aplicado desta vez é exactamente o mesmo que 

foi aplicado há cerca de 8 semanas. Embora a repetição da tarefa 
seja aparentemente inútil e certamente maçadora, é de enorme 
importância, mesmo imprescindível, para o estudo do grau de rigor 
deste teste na população portuguesa; 

• Não está em causa avaliar, no plano individual, se cada participante 
dá exactamente as mesmas respostas, nem isso é objecto de 
análise,  mas antes se os resultados obtidos no teste se situam 
aproximadamente no mesmo nível e se o teste está portanto a 
classificar os indivíduos da mesma maneira nas duas ocasiões. Não 
deve, por isso, procurar lembrar-se das respostas que deu 
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anteriormente para as repetir mas apenas esforçar-se, como da 
primeira vez, por ser espontâneo e dar o seu melhor; 

• No início da aplicação não se alargue em explicações técnicas 
acerca da metodologia; caso o participante se mostre curioso, deve 
remetê-las para o final da aplicação; 

• Agradeça de forma calorosa a colaboração do participante e seja 
empático no caso de este manifestar desagrado com a repetição da 
aplicação, ou com o facto de não ter sido honestamente informado 
de que iria repetir o mesmo teste,  aquando do pedido de 
colaboração. Neste caso, poderá dizer que não tinha na altura 
conhecimento exacto da natureza do estudo e da necessidade de 
repetir a aplicação do mesmo teste e/ou sensibilizar para que o 
conhecimento prévio por parte dos participantes relativamente à 
repetição do teste poderia afectar significativamente os resultados; 

• Caso o participante manifeste, mesmo assim, de forma veemente a 
sua relutância em repetir a aplicação do teste, não deverá forçá-lo 
mas deverá sensibilizá-lo para que desse modo o esforço que fez 
aquando da primeira aplicação terá sido inútil, uma vez que os seus 
resultados não poderão ser utilizados neste estudo. 

• No final, agradeça de novo a participação no estudo e, caso o  
sujeito manifeste curiosidade em relação à sua natureza, dê algum 
esclarecimento adicional sobre o significado e utilidade de um 
estudo de estabilidade temporal ou teste-reteste (para o que deverá 
ter revisto  este tópico numa referência bibliográfica de Psicometria 
– Anastasi & Urbina, 1997, por exemplo).  

15. Não será necessário classificar / cotar as segundas aplicações. (Num estudo 
teste/reteste deverá procurar-se que haja alguma uniformidade de critério de 
classificação entre os dois momentos, pelo que convém ser realizada pela 
mesma pessoa para as duas ocasiões. Atenção: para que a cotação seja 
possível, as respostas devem ser integralmente registadas e todas as 
anotações feitas de forma legível e clara para terceiros). 

16. Entregar o material na data acordada com  cada grupo, juntamente com as 
Folhas de Registo das duas aplicações (RETESTE) e o formulário 
“AVALIAÇÃO DAS APLICAÇÕES” preenchido. Caso não lhe seja possível 
entregar as folhas de registo e o formulário na data de entrega do material, 
deverá fazê-lo no máximo até 23 de Junho. 

Em caso de dúvidas acerca deste trabalho poderá recorrer aos tempos de 
atendimento da disciplina de Psicologia Diferencial (4ª Feira das 15h às 17h e 
5ªFeira das 17h às 18h) ou contactar a docente no seguinte endereço electrónico: 
mjafonso@netcabo.pt. 
 

 
MUITO OMUITO OMUITO OMUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO NESTE ESTUDO!! BRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO NESTE ESTUDO!! BRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO NESTE ESTUDO!! BRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO NESTE ESTUDO!!     

☺    
 


