
 

 

CAPÍTULO 7  

Estudos Metrológicos do STAT-R (H)   

7.1. ESTUDO PILOTO [STAT-R (H) (2002)] 

 

OBJECTIVOS:  

o Averiguar adequação das instruções e da formulação dos itens; 

o Testar tempos de execução e duração total da aplicação; 

o Proceder à análise de itens tendo em vista a correcção de deficiências antes do 1º 

Ensaio Experimental. 

 

AMOSTRA: 

o n=66; 

o Sexo: M=4, F=62; 

o Idade: 19 a 37 anos; 64% com 20 anos; 

o Escolaridade: frequência universitária (estudantes do 3º ano do Curso de 

Psicologia, FPCE, Universidade de Lisboa). 
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RESULTADOS: 

Foram efectuadas quatro aplicações seguindo todas as disposições constantes das Instruções 

de Aplicação (Afonso, 2002b,c). Estas foram bem compreendidas e não levantaram dúvidas 

assinaláveis e a resolução da prova não criou, aparentemente, dificuldades quanto aos procedimentos 

de resolução e de resposta. Contudo, verificou-se desde logo algum desequilíbrio nos tempos de 

execução das diferentes partes do teste: as Partes 2, 5 e 6 foram bem mais demoradas de resolver do 

que as restantes, obrigando ao prolongamento do limite do tempo previsto nas instruções (até 8 

minutos de tempo total), o que se reflectiu também, como se verá adiante, nas taxas de omissão de 

respostas muito elevadas nos últimos itens dessas duas partes; ao contrário, as Partes 1, 3 e 7 

mostraram-se de execução extremamente rápida, sendo terminadas em todos os grupos muito antes  

   
 

QUADRO 7.1 
EPL: STAT-R (H) (2002) - DOMÍNIO ANALÍTICO (Partes 1, 2 e 3) 

Índices de dificuldade (p-proporção de repostas certas), omissões de resposta (F, % do total e % dos 
insucessosa) e índices de discriminação (correlações item/parte e item/domínio corrigidas) 

N=66 
Omissões Discriminação 

DOMÍNIO 
ANALÍTICO 

Itens 

Dificuldade 
 

(p) 
 

F 
% do 
 total 

% dos 
insucessos 

r 
 item/parte 

r  
item/ 

domínio 

1 .65 0   - .12  .01 
2 .94 0   -.04 -.03 
3 .91 0    .15  .11 
4 .96 0   -.16  .16 

Parte 1 
 

VERBAL 
 

5 .61 0   -.01  .00 
1 .55 21 31.8 70.0 .14 .12 
2 .47 24 36.4 68.5 .11 .12 
3 .36 27 40.9 64.3 .33 .23 
4 .27 35 53.0 72.9 .43 .44 

Parte 2 
 

QUANTITATIVA 

5 .17 50 75.8 90.9 .20 .04 
1 .68 0   .04 .09 
2 .76 0   .10 .22 
3 .61 0   .12 .15 
4 .71 0   -.01 -.01 

Parte 3 
 

FIGURATIVA 

5 .79 0   .10 .19 
a Indicam-se apenas as percentagens superiores a 0. 
 
de atingido o limite de tempo (5 minutos). A duração total das aplicações, incluídas as instruções, foi 

em média de 1 hora e 40 minutos e o balanço final dos participantes foi em geral positivo, se bem que 
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salientando a dificuldade dos itens das Partes 2 e 5, em particular algumas ambiguidades do conteúdo 

dos itens da Parte 5, e a dificuldade de consulta dos mapas da Parte 61. 

Nos QUADROS 7.1, 7.2 e 7.3 apresentam-se, respectivamente para os domínios Analítico, 

Prático e Criativo, os índices de dificuldade (proporção de respostas correctas), a frequência de 

omissões  (frequência  observada,  percentagem do total e percentagem em relação aos insucessos) e 

 
QUADRO 7.2 

EPL: STAT-R (H) (2002) - DOMÍNIO PRÁTICO (Partes 4, 5 e 6) 
Índices de dificuldade (p-proporção de repostas certas), omissões de resposta (F, % do total e % dos 

insucessosa) e índices de discriminação (correlações item/parte e item/domínio corrigidas) 
N=66 

Omissões Discriminação 
DOMÍNIO 
PRÁTICO 

Itens 

Dificuldade 
 

(p) 
 

F 
% do 
total 

% dos 
insucessos 

r 
item/parte 

r  
item/ 

domínio 

1 .30 0   -.12  .06 
2 .99 0    .00  .07 
3 .91 0   -.04 -.01 
4 .82 0   -.12  .05 

Parte 4 
 

VERBAL 
 

5 .99 0    .20  .07 
1 .23 19 28.8 37.3  .02  .04 
2 .65 7 10.6 30.4  .18  .30 
3 .56 12 18.2 41.4  .22  .13 
4 .09 34 51.5 56.7  .02  .12 

Parte 5 
 

QUANTITATIVA 

5 .00 58 87.9 87.9   ---b   ---b 
1 .52 1 1.5 3.1  .21  .12 
2 .56 0    .34  .35 
3 .39 2 3.0 5.0  .21  .25 
4 .56 2 3.0 6.9 -.12  .04 

Parte 6 
 

FIGURATIVA 

5 .47 10 15.2 28.6  .11  .14 
a Indicam-se apenas as percentagens superiores a 0. 
b Item omitido da análise por ter variância 0.  
 
os índices de discriminação relativos aos itens (correlações corrigidas entre o item e a respectiva parte 

e entre o item e o respectivo domínio) obtidos na amostra do Estudo Piloto (EPL)2 (Afonso, 2003b). 

Verifica-se que as percentagens de sucessos ou acertos apresentam valores muito variáveis entre as 

diferentes partes: houve um item que registou 100% de respostas correctas (Parte 8, item 2) e um item 

que registou 100% de respostas erradas (Parte 5, item 5), mas a quantidade de itens com 

                                                
1 Na primeira versão da forma experimental portuguesa do STAT-R (H), à semelhança da versão original, a impressão do 
caderno foi feita apenas nas páginas impares, pelo que cada consulta dos mapas, na Parte 6 (Prática/Figurativa), exigia 
virar a página e voltar atrás; alguns participantes justificaram o excessivo tempo de execução com esta inconveniência. 
2
 À semelhança dos Quadros do CAPÍTULO 6, todos os títulos dos Quadros do CAPÍTULO 7 contêm uma sigla identificadora do 

estudo a que se reportam os resultados: EPL (Estudo Piloto), EE1 (1º Ensaio Experimental), EE2 (2º Ensaio Experimental), 
ESTL (Ensaio Sem Tempo Limite) e EP (Estudo Principal). 
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percentagens de acertos ou erros muito elevadas é considerável (12 itens com percentagens de 

acertos/erros superiores a 90%; 18 itens com percentagens de acertos/erros superiores a 80%), de 

onde resulta cerca de 60% dos itens (27) dentro do intervalo de nível de dificuldade, bastante 

permissivo, mas admitido por alguns autores (Kline, 1993) como aceitável, de .20 a .80. As Partes 1, 4 

e 8 revelaram ser as mais acessíveis e as Partes 2 e 5 as mais difíceis, o que parece coincidir com as 

conclusões emergentes da impressão subjectiva dos participantes e dos tempos de execução.  

 As percentagens de acertos mais baixas acontecem nas partes em que se observou elevado 

número de omissões – Partes 2, 5, 6 e 9 – ou seja, são mais produto de elevadas percentagens de 

omissões de resposta do que de número elevado de erros. As omissões acontecem com crescente 

frequência à medida que se avança dentro de cada parte, o que mostra que provavelmente se deveram 

em larga medida a falta de tempo para terminar a execução dessas partes do teste. Nalguns itens este 

padrão torna-se evidente posto que as omissões representam percentagens muito elevadas das 

respostas erradas – Partes 2 e 5, precisamente as que os participantes consideraram mais difíceis. 

 
QUADRO 7.3 

EPL: STAT-R (H) (2002) - DOMÍNIO CRIATIVO (Partes 7, 8 e 9) 
Índices de dificuldade (p-proporção de repostas certas), omissões de resposta (F, % do total e % dos 

insucessosa) e índices de discriminação (correlações item/parte e item/domínio corrigidas) 
N=66 

Omissões Discriminação 
DOMÍNIO 
CRIATIVO 

Itens 

Dificuldade 
 

(p) 
 

F 
% do 
total 

% dos 
insucessos 

r 
item/parte 

r  
item/ 

domínio 

1 .91 0   .28  .20 
2 .39 0   .24   .40 
3 .64 0   .13  .39 
4 .65 0   .20  .14 

Parte 7 
 

VERBAL 
 

5 .76 0   .08 -.03 
1 .91 0   .03  .17 
2 1.00 0   ---b ---b 
3 .89 0   .11  .03 
4 .92 0   .16 -.02 

Parte 8 
 

QUANTITATIVA 

5 .89 0   .01 .17 
1 .39 2 3.0 5.0 .13 .11 
2 .80 0   .23 .23 
3 .74 3 4.5 17.6 .28 .33 
4 .44 4 6.1 10.8 .18 .34 

Parte 9 
 

FIGURATIVA 

5 .85 2 3.0 20.0 .44 .29 
a Indicam-se apenas as percentagens superiores a 0. 
b Item omitido da análise por ter variância 0.  
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 Por fim, os dados relativos à discriminação (correlações bisseriais por pontos entre item e total 

corrigidas) indiciam fragilidade dos itens na predição dos totais: na correlação entre os itens e a 

respectiva parte, apenas 4 dos 45 itens apresentam índices superiores a .30, número que sobe para 14 

(31%) ao admitir o critério  mais permissivo de .20. Cerca de 69% dos itens (31) registaram, assim, 

correlações com a parte respectiva inferiores a .20, algumas atingindo mesmo valores negativos – 

Partes 1 e 4, principalmente, duas das partes mais acessíveis a julgar pela rapidez de execução e 

pelas taxas elevadas de sucesso. 

 Na sequência da análise de itens, foi ainda estudada a consistência interna das medidas, 

tomando  os  resultados  quer dos domínios de processamento – Analítico, Prático e Criativo – quer das  

 

QUADRO 7.4 
EPL: STAT-R (H) (2002) - DOMÍNIOS DE PROCESSAMENTO E ÁREAS DE CONTEÚDO 

Coeficientes Alfa de Cronbach estandardizados e Coeficientes Alfa com omissão de cada item 
N=66 

Domínios de Processamento Áreas de Conteúdo  

ANALÍTICO PRÁTICO CRIATIVO VERBAL QUANTITATIVA FIGURATIVA 

Coeficientes 
Alfa  

(estandardizados) 
.37 .36 .51 .23 .38 .46 

Coeficientes Alfa com omissão de cada item a  
Itens Verbais 

Parte 1                Parte 4               Parte 7 
Itens Analíticos 

Parte 1                  Parte 2                   Parte 3 
1 .40 .40 .52 .23 .40 .50 
2 .39 .39 .46 .32 .37 .42 
3 .37 .40 .47 .31 .36 .42 
4 .36 .39 .54 .32 .32 .48 
5 .40 .39 .57 .35 .37 .40 

 Itens Quantitativos 
Parte 2                Parte 5               Parte 8 

Itens Práticos 
Parte 4                  Parte 5                   Parte 6 

1 .36 .40 .52 .30 .43 .42 
2 .36 .31 --- b .32 .28 .33 
3 .33 .37 .55 .28 .41 .39 
4 .26 .38 .55 .30 .40 .49 
5 .38 --- b .52 .30 --- b .45 

 Itens Figurativos 
Parte 3                Parte 6               Parte 9 

Itens Criativos 
Parte 7                  Parte 8                   Parte 9 

1 .37 .38 .54 .22 .40 .43 
2 .33 .29 .51 .24 --- b .40 
3 .35 .33 .49 .25 .39 .37 
4 .40 .40 .48 .21 .39 .45 

Itens 

5 .34 .37 .50 .34 .41 .38 
a Assinalados a negro os itens de cuja omissão resulta aumento da consistência interna. 
b Item omitido da análise por ter variância 0. 
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áreas de conteúdo ou de representação mental da informação – Verbal, Quantitativa e Figurativa – pela 

determinação dos coeficientes Alfa de Cronbach globais e dos coeficientes Alfa com omissão de cada 

item3. Os resultados podem ser consultados no QUADRO 7.4. Os coeficientes Alfa são em geral muito 

baixos, ainda que não substancialmente diferentes dos coeficientes obtidos em estudos internacionais, 

com a primeira versão da prova4. Sternberg e colaboradores consideram que estes coeficientes de 

consistência interna se compreendem como consequência da heterogeneidade de áreas de conteúdo 

dentro de cada domínio de processamento e de domínios de processamento dentro de cada área de 

conteúdo (Sternberg, Grigorenko, Ferrari & Clinkenbeard, 1999) (ver pp.289-290). 

Os coeficientes determinados com omissão de cada item permitem identificar os que mais 

afectam negativamente a consistência interna dos resultados. Em todos os domínios e em todas as 

áreas existem itens que contribuem para reduzir a consistência interna, embora uns de forma mais 

acentuada do que outros. O domínio Prático e a área Verbal constituem os conjuntos em que existem 

mais itens que prejudicam a consistência interna e o domínio Analítico e a área Figurativa aqueles em 

que menos itens reduzem a consistência interna. Este conjunto de resultados põe em evidência que 

esta versão do teste necessita de revisão, uma vez que, para além de existirem acentuados desníveis 

de dificuldade que afectam, por sua vez, o poder discriminativo dos itens, a consistência interna dos 

resultados compósitos é baixa e identificam-se ao mesmo tempo numerosos itens que, pelo menos 

nesta amostra, se mostraram prejudiciais à consistência interna dos resultados. 

 

7.1.1. Alterações Introduzidas no STAT-R (H) (2002) 

 Face aos resultados da análise de itens do Estudo Piloto, impôs-se a necessidade de revisão 

do conteúdo de alguns itens, quer para procurar reduzir, ou aumentar, o nível de dificuldade, quer para 

procurar eliminar ambiguidades e imprecisões de formulação e de linguagem que uma cuidadosa 

inspecção dos itens problemáticos permitiu detectar. Assim, foi preparada uma segunda versão 

experimental portuguesa (2003) destinada a ser aplicada no 1º Ensaio Experimental com uma amostra 

ampla da população.  

As principais alterações introduzidas nesta nova versão da prova foram as seguintes: 

                                                
3
 Apesar de os itens serem dicotómicos, prestando-se à aplicação da fórmula de Kuder-Richardson 20, optou-se por 

recorrer à determinação de coeficientes Alfa de Cronbach, matematicamente equivalente, por uma questão de uniformidade 
da metodologia adoptada ao longo de todos os estudos da presente investigação. 
4
 Recorde-se que no estudo internacional do STAT- (H) (1993) antes citado (ver CAPÍTULO 4, pp.288-289), os coeficientes 

de consistência interna situaram-se para o domínio Analítico entre .32 e .54, para o domínio Prático entre .28 e .47, para o 
domínio Criativo entre .46 e .70, para a área Verbal entre .20 e .51, para a área Quantitativa entre .43 e .73 e para a área 
Figurativa entre .46 e .61. Os resultados de outros estudos publicados vão no mesmo sentido (Sternberg & The Rainbow 
Project Collaborators., 2006).  
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o Nova redacção de alguns itens da Parte 1 (por exemplo, evitando utilização de 

palavras da mesma família na formulação da questão e nas alternativas de 

resposta), e da Parte 4 (por exemplo, evitando que uma alternativa se mostrasse 

excessivamente óbvia e as restantes excessivamente improváveis e evitando 

também qualquer indício de juízo de valor na formulação das opções de respostas; 

o Redução do nível de dificuldade da Parte 2, pela eliminação do item mais difícil 

(item 5), passagem do segundo item-exemplo para o corpo do teste como primeiro 

item e introdução de um novo item-exemplo um pouco mais difícil, mais próximo do 

nível de dificuldade do teste5;  

o Redução do nível de dificuldade da Parte 5, Prática/Quantitativa, pela reformulação 

de alguns itens e pelo aperfeiçoamento do grafismo de algumas figuras; 

o Alteração da apresentação da Parte 6 para que os mapas, que é necessário 

consultar repetidamente, estejam visíveis em permanência durante a resolução 

dos itens; 

o Alteração da ordem de apresentação das alternativas de respostas (que por vezes 

parecia tornar mais provável a opção por determinado distractor);  

o Correcção de alguns erros dactilográficos detectados no material; 

o Alteração das Instruções de Aplicação e da Chave de Cotação em conformidade 

com as alterações introduzidas nas instruções das várias partes e nos itens. 

 

 

7.2.  1º ENSAIO EXPERIMENTAL [STAT-R (H) (2003)] 

 

OBJECTIVOS:  

o Proceder a nova análise de itens e verificar o eventual impacto das alterações 

introduzidas na segunda versão da prova; 

o Proceder ao estudo metrológico dos resultados compósitos (domínios de 

processamento e áreas de conteúdo) numa amostra ampla da população 

portuguesa; 

o Proceder ao estudo sistemático dos tempos de execução; 

o Averiguar grau de adequação para utilização do STAT-R (H) no quadro do 

presente projecto de investigação como operacionalização de um modelo 

sistémico da inteligência: a Teoria Triárquica da Inteligência Humana de Sternberg. 
                                                
5 Uma das deficiências desta parte da bateria consistia, de acordo com os próprios participantes, na enorme discrepância 
entre o nível de dificuldade dos itens-exemplo (muito óbvios) e os itens do teste (muito difíceis desde o item 1). 
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AMOSTRA: 

o N=820; 

o Sexo: M=387 (47.2%), F=433 (52.8%); 

o Idade: 16 a 80 anos; 67% com idade < 30 anos; 

o Escolaridade: < 4 anos a > 18 anos; 49.4% ≥ 12 anos; 6.8% ≥ licenciatura; 

o Profissão: todas as categorias profissionais estão presentes na amostra; 

categorias mais representadas: 0 (Estudantes 46.2%, sobretudo concentrados nos 

grupos com escolaridade de 9 a 16 anos), 3 (Técnicos Intermédios, 10.2%, 

sobretudo concentrados nos grupos com escolaridade entre 9 e 16 anos), 4 

(Administrativos 8.8%, concentrados nos grupos de escolaridade entre 9 e 14 

anos) e 5 (Serviços e Vendedores 8.7%, também concentrados nos grupos de 4 a 

14 anos de escolaridade); 

o Região/Área/Tipo de Residência: Lisboa e Vale do Tejo 73.5%, e também 

representadas todas as restantes regiões incluindo Açores e Madeira (11.5%); 

Litoral, 80.0%; Grandes Centros Urbanos, 13.8%; Concelhos Urbanos, 83.2%. 

 

RESULTADOS: 

A segunda versão experimental portuguesa do STAT-R (H) (2003) (Afonso, 2003c,d) foi 

aplicada de acordo com as Instruções de Aplicação e respeitando os limites de tempo estabelecidos 

para cada parte. Desta opção decorreu que, como se verá, alguns dos itens terminais dos subtestes 

mais difíceis registaram elevadas taxas de omissão, sendo a informação relativa a eles manifestamente 

insuficiente para o tratamento no quadro do modelo de Rasch, sobretudo atendendo ao reduzido 

número de itens que compõe cada uma das nove partes em que se estrutura o teste. O estudo 

metrológico do STAT-R (H) nesta amostra (Afonso 2003b) organiza-se, assim, em quatro pontos:  1) 

análise de itens de acordo com a abordagem clássica; 2) estudo da consistência interna; 3) estudo da 

estrutura interna das medidas (análise em componentes principais); e 4) estudo dos resultados 

compósitos. 

  

 

7.2.1. Análise de Itens  

ABORDAGEM CLÁSSICA 

A análise de itens recorreu à abordagem clássica, pelo que incidiu no estudo da dificuldade, 

baseada nas percentagens de respostas correctas, e da discriminação, baseada nas correlações 

bisseriais por pontos corrigidas entre cada item e os resultados totais para que contribui (resultados de 
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cada parte e resultados compósitos dos domínios de processamento e das áreas de conteúdo). Dado o 

relevo que na análise de itens assumem as elevadas frequências de respostas omissas nalgumas 

partes da prova, são ainda apresentados dados relativos a este aspecto do funcionamento dos itens.  

Nos QUADROS 7.5, 7.6 e 7.7 apresentam-se os resultados relativos aos itens de cada um dos 

três domínios em que se estrutura o STAT-R (H), Analítico, Prático e Criativo. No domínio Analítico, 

QUADRO 7.5, sete itens apresentam níveis de dificuldade próximos dos extremos, sendo muito fáceis os 

itens 2, 3 e 4 da Parte 1, Analítica/Verbal, e muito difíceis os itens 2, 3 e 5 da Parte 2, 

Analítica/Quantitativa. As elevadas percentagens de respostas omissas que se concentram na Parte 

Analítica/Quantitativa (Parte 2) denunciam também o elevado nível de dificuldade, podendo supor-se 

que as percentagens elevadas de insucessos devidos a omissões de resposta, pelo menos nos últimos 

dois itens, se deveram a falta de tempo, não tendo os itens sido sequer tentados. Os índices de 

discriminação são em geral baixos, mas aproximam-se de .30, o valor mínimo desejável, na Parte 3, 

Analítica/Figurativa. Na Parte 2, são notavelmente próximos de 0 pelo que não parecem predizer o 

resultado total, nem da Parte 2, nem do domínio Analítico. Os coeficientes de discriminação da Parte 1, 

ainda que ligeiramente superiores aos obtidos na Parte 2, apresentam ainda fraco valor discriminativo. 

 
QUADRO 7.5 

EE1: STAT-R (H) (2003) - Domínio Analítico (Partes 1, 2 e 3) 
Índices de dificuldade (p-proporção de repostas certas), omissões de resposta (F, % do total e % dos 

insucessos) e índices de discriminação (correlações item/parte e item/domínio corrigidas) 
N=820 

Omissões Discriminação 
DOMÍNIO 

ANALÍTICO 
Itens 

Dificuldade 
 

(p) 
 

F 
% do 
total 

% dos 
insucessos 

r 
 item/parte 

r  
item/ 

domínio 

1 .64 3  .4 1.0  .11  .13 
2 .83 4  .5 2.9  .13  .15 
3 .83 1  .1  .7  .10  .09 
4 .96 4  .5 11.1  .12  .11 

Parte 1 
 

VERBAL 
 

5 .49 6  .7 1.4  .13  .15 
1 .22 119 14.5 18.5  .10 -.02 
2 .05 308 37.6 39.5  .06 -.03 
3 .07 350 42.7 45.8  .16  .05 
4 .19 463 56.5 69.4  .18 -.07 

Parte 2 
 

QUANTITATIVA 

5 .08 510 62.2 67.9 -.03  .09 
1 .57 1  .1  .3  .27  .23 
2 .51 12 1.5 3.0  .25  .22 
3 .40 5  .6 1.0  .28  .26 
4 .51 18 2.2 4.5  .24  .20 

Parte 3 
 

FIGURATIVA 

5 .73 31 3.8 14.0  .15  .13 
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No domínio Prático, QUADRO 7.6, a maioria dos itens regista índices de dificuldade entre .20 e 

.80, apenas se salientando como muito difíceis os itens 4 e 5 da Parte 5, Prática/Quantitativa, e o último 

item da Parte 6,  Prática/Figurativa, também com elevado nível de dificuldade. A Parte 5 é, neste 

domínio, aquela em que se registam taxas de omissão de resposta mais elevadas: entre cerca de 15% 

e 80% dos participantes da amostra apresentaram omissão de respostas em itens desta parte, 

observando-se, além disso, que grande parte dos insucessos se deveram a omissão de resposta, 

precisamente nos itens 4 e 5, o que permite presumir que esses itens nem chegaram a ser tentados. O 

nível de omissões nos itens 4 e 5 da Parte 6, Prática/Figurativa, sugere interpretação semelhante, 

apesar de ter sido ultrapassada a inconveniência, assinalada na versão anterior, de ter de voltar 

sucessivamente a página do caderno para consultar os mapas, o que representava considerável perda 

de tempo. Os índices de discriminação neste domínio são em geral baixos, à semelhança do domínio 

Analítico, apenas um atingindo o valor desejável de .30 na correlação com o resultado compósito 

Prático – item 2 da Parte 5; contudo, em geral a correlação de cada item com a parte do teste 

respectiva, ou com o resultado compósito Prático, revela fraco valor discriminativo. 

 
QUADRO 7.6 

EE1: STAT-R (H) (2003) - Domínio Prático (Partes 4, 5 e 6) 
Índices de dificuldade (p-proporção de repostas certas), omissões de resposta (F, % do total e % dos 

insucessosa) e índices de discriminação (correlações item/parte e item/domínio corrigidas) 
N=820 

Omissões Discriminação 
DOMÍNIO 
PRÁTICO 

Itens 

Dificuldade 
 

(p) 
 

F 
% do 
total 

% dos 
insucessos 

r 
item/parte 

r  
item/ 

domínio 

1 .37 4  .5  .8 .02 -.00 
2 .76 1  .1  .5 .05 .19 
3 .77 0   .06 .05 
4 .50 4  .5 1.0 .16 .13 

Parte 4 
 

VERBAL 
 

5 .79 14 1.7 8.1 .10 .07 
1 .23 124 15.1 19.6 .22 .17 
2 .30 232 28.3 40.2 .23 .33 
3 .22 347 42.3 54.3 .26 .22 
4 .05 543 66.2 70.0 .18 .11 

Parte 5 
 

QUANTITATIVA 

5 .07 654 79.8 85.4 .12 .01 
1 .37 14 1.7 2.7 .09 .12 
2 .37 34 4.1 6.6 .13 .19 
3 .24 65 7.9 10.4 .12 .11 
4 .35 183 22.3 34.2 .07 .14 

Parte 6 
 

FIGURATIVA 

5 .15 425 51.8 61.1 .05 .18 
a Indicam-se apenas as percentagens superiores a 0. 
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 Finalmente, o QUADRO 7.7 apresenta os mesmos resultados relativos ao domínio Criativo. 

Apenas o item 1 da Parte 7, Criativa/Verbal, apresenta muito elevado nível de dificuldade; por outro 

lado, o item mais fácil deste domínio é o 2 da Parte 8, Criativa/Quantitativa. Todos os itens da Parte 8, 

parecem, aliás, revelar-se bastante acessíveis (percentagens de sucesso entre 65% e 82%), o que 

surpreende, posto que nesta parte da prova se pretende avaliar a capacidade para lidar com situações 

pouco familiares na área de conteúdo quantitativa. Acresce que ao atentar aos índices de 

discriminação, esta é a parte de toda a prova em que os resultados atingem correlações item/total mais 

elevadas, todas superiores a .30. Assim, nesta parte da bateria, tanto os parâmetros de dificuldade dos 

itens como os parâmetros de discriminação são de bom nível, constituindo indicadores favoráveis do 

ponto de vista metrológico6. Neste domínio, contudo, a parte Verbal (Parte 7) apresenta índices de 

discriminação baixos, alguns excessivamente próximos de 0, muito em especial na correlação com o 

total da Parte 7. Assim, à semelhança do que se observou no Estudo Piloto, caracteriza a prova, nesta 

segunda  versão  experimental,  alguma  heterogeneidade  entre  as  diversas  partes  que a compõem,  

  
QUADRO 7.7 

EE1: STAT-R (H) (2003) - Domínio Criativo (Partes 7, 8 e 9) 
Índices de dificuldade (p-proporção de repostas certas), omissões de resposta (F, % do total e % dos 

insucessosa) e índices de discriminação (correlações item/parte e item/domínio corrigidas) 
N=820 

Omissões Discriminação 
DOMÍNIO 
CRIATIVO 

Itens 

Dificuldade 
 

(p) 
 

F 
% do 
total 

% dos 
insucessos 

r 
item/parte 

r  
item/ 

domínio 

1 .06 0   -.05 -.02 
2 .25 3  .4  .5  .06  .17 
3 .34 2  .2  .4 -.04  .27 
4 .76 8 1.0 4.1 -.13 -.10 

Parte 7 
 

VERBAL 
 

5 .19 3  .4  .8 -.04 -.08 
1 .69 37 4.5 14.7 .39  .37 
2 .82 29 3.5 19.3 .56  .53 
3 .66 63 7.7 22.3 .47  .45 
4 .65 79 9.6 27.8 .57  .52 

Parte 8 
 

QUANTITATIVA 

5 .67 79 9.6 29.4 .36  .31 
1 .39 11 1.3 2.2 .21  .17 
2 .43 12 1.5 2.6 .27  .35 
3 .37 28 3.4 5.5 .26  .31 
4 .35 44 5.4 8.3 .23  .22 

Parte 9 
 

FIGURATIVA 

5 .67 33 4.0 12.3 .34  .42 
a Indicam-se apenas as percentagens superiores a 0. 
 
                                                
6 Será oportuno acrescentar que a Parte 8 constitui a única que nesta amostra apresentou, isolada, um coeficiente de 
consistência interna de nível aceitável – .71 – bem destacado do coeficiente seguinte, .48, da Parte 9. 
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umas mostrando-se excessivamente fáceis e/ou pouco discriminativas, outras apresentando um nível 

de dificuldade excessivamente elevado para o nível de competência da amostra. Estas observações 

sugerem o quanto seria pertinente a aplicação da análise de Rasch, algo que fica, no entanto, 

inviabilizado pelas elevadas taxas de omissão de respostas em numerosos itens, que determinariam a 

sua exclusão da análise por falta de informação suficiente, caso fosse tentada a aplicação dessa 

técnica de análise, ficando algumas partes da prova gravemente mutiladas, dada a sua curta extensão. 

  
QUADRO 7.8 

EE1: STAT-R (H) (2003) - DOMÍNIOS DE PROCESSAMENTO E ÁREAS DE CONTEÚDO 
Proporções (p) de escolha dos distractores (R) (alternativas de resposta erradas - R) em cada itema. 

N=820 
 Domínios de Processamento 

ANALÍTICO PRATICO CRIATIVO 

 
 
 
 
 Ite

ns
 

R p R p R p R p R p R p R p R p R p 

1 A .18 B .15 D .03 B .19 C .25 D .18 A .06 B .07 D .02 

2 A .04 C .02 D .10 B .10 C .00 D .14 A .51 B .10 D .14 

3 A .00 B .17 D .00 A .01 B .13 D .09 A .16 C .06 D .43 

4 A .01 B .01 C .03 A .43 C .02 D .05 B .19 C .03 D .02 

VE
R

B
A

L 

5 A .05 C .31 D .13 A .11 B .06 C .03 A .19 B .04 C .25 

1 A .11 B .05 C .48 A .39 C .10 D .13 A .09 B .07 D .11 

2 B .18 C .17 D .23 A .09 B .16 C .17 A .02 B .05 C .08 

3 A .25 C .08 D .18 A .12 C .09 D .15 A .10 B .08 D .08 

4 B .13 C .07 D .06 A .07 B .11 C .10 A .05 C .12 D .08 Q
U

A
N

TI
TA

TI
VA

 

5 B .10 C .13 D .06 A .05 B .07 D .02 A .07 B .12 D .04 

1 A .01 C .34 D .07 A .15 C .13 D .34 A .32 B .10 D .18 

2 A .04 B .36 D .08 A .24 B .09 C .27 A .09 C .42 D .06 

3 A .24 B .17 D .19 A .06 B .45 C .18 B .23 C .18 D .18 

4 A .08 B .18 D .21 B .08 C .29 D .05 B .18 C .14 D .28 

Á
re

as
 d

e 
C

on
te

úd
o 

FI
G

U
R

A
TI

VA
 

5 B .04 C .17 D .02 B .11 C .11 D .11 B .13 C .10 D .06 

a Assinaladas a negro as proporções dos itens em que houve maior assimetria na distribuição de escolhas das alternativas 
erradas. 
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Uma análise dos distractores (alternativas de resposta erradas) apresenta interesse pelo baixo 

nível de sucesso observado nalgumas partes da bateria. No QUADRO 7.8. podem consultar-se as 

distribuições das respostas erradas pelos três distractores de cada item. Verifica-se que, regra geral, a  

distribuição das escolhas não é equilibrada entre as três possibilidades de erro, sendo muitas vezes 

uma das alternativas erradas muito mais escolhida do que as outras – o que não confirma a desejável 

equiprobabilidade de escolha das alternativas de resposta erradas. Esta assimetria na distribuição das 

respostas erradas é em especial acentuada na Parte 7, Criativa/Verbal. A Parte 8, Criativa/Quantitativa, 

é a que apresenta na generalidade maior equilíbrio nas proporções de escolhas erradas, embora essa 

tendência se observe também nas outras duas partes da área Quantitativa. Estes dados, em 

articulação com uma cuidadosa inspecção do conteúdo das alternativas de resposta disponíveis, 

constituirão fundamento para a revisão posterior desta versão da prova. 

 Finalmente, uma análise dos tempos de execução pode contribuir para complementar as 

análises anteriores ao possibilitar a confirmação relativa às partes da bateria em que os participantes 

tiveram mais dificuldade em terminar a tarefa. Na amostra do 1º Ensaio Experimental foram efectuadas 

350 aplicações com a presença de 1 a 20 participantes7, embora cerca de 97% das aplicações tenha 

sido efectuada com 4 ou menos presenças. Note-se que as instruções relativas ao 1º Ensaio 

Experimental pediam expressamente aos aplicadores que fosse contabilizado o tempo de execução do 

último participante a terminar a tarefa em cada parte (ver ANEXO 1.7). Resumem-se de seguida os 

dados relativos aos tempos de aplicação e de execução: 

o o tempo total de aplicação foi em média de 88 minutos (mediana 88 minutos, moda 

90 minutos), cerca de 75% das aplicações demoraram menos de 100 minutos (98 

minutos e meio) e cerca de 90% menos de 110 minutos, pelo que pode concluir-se 

que se confirma ser de aproximadamente 90 a 100 minutos (uma hora e meia a 

uma hora e quarenta) a duração habitual de uma aplicação do STAT-R (H);  

o o tempo despendido na execução (soma dos tempos de execução máximos, isto é, 

do último sujeito a terminar a tarefa em cada parte e em cada aplicação) foi em 

média de 52 minutos (mediana 51); 75% das aplicações registaram menos de 1 

hora de tempo total de execução (cerca de 57 minutos) e 90% menos de 63 

minutos; 

o o tempo despendido com as instruções rondou os 35 minutos em média (mediana 

33 minutos); 75% dos tempos gastos nas instruções foram inferiores a 45 minutos 

                                                
7 No estudo dos tempos de execução foi excluída uma aplicação (a 20 participantes) em que, embora tenham sido 
respeitados os limites estabelecidos para cada parte, não foram devidamente efectuados os registos dos tempos de 
execução (tempo despendido pelo último participante a terminar). 
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(44.4 minutos) e 90% foram inferiores a 53 minutos (52.2 minutos). Assim, as 

instruções de aplicação parecem ocupar no total cerca de meia hora a três quartos 

de hora, cerca de 3 minutos e meio a cinco minutos em cada uma das nove partes. 

No QUADRO 7.9 apresentam-se as estatísticas descritivas para os tempos de execução de cada 

parte, em segundos. Recorde-se que as instruções prevêem a interrupção da aplicação após 8 minutos 

(480 segundos) em cada parte, o que inclui já um prolongamento de 3 minutos para além do tempo 

inicialmente indicado (5 minutos, ou 300 segundos). Verifica-se que as Partes 2, 5 e 6 são aquelas em 

que são mais elevados os tempos mínimos de execução, as medianas e as médias e em que uma 

percentagem mais elevada de participantes atingiu o tempo limite estabelecido para terminar a tarefa.  

 
QUADRO 7.9 

EE1: STAT-R (H) (2003) - PARTES 1 a 9 

Estatísticas descritivas dos tempos de execução (em segundos): 
 mínimo (Min.) e máximo (Máx.), mediana (M), média (m), desvio-padrão (dp), 

 percentis 75 e 90 dos tempos de execução;  
percentagens de participantes que atingiram o limite de 8 minutos. 

N=820 : 350 APLICAÇÕES 

 
Estatísticas descritivas dos tempos máximos de execução 

(segundos) 
Percentis 

Partes  

Min. Máx. M m dp 
75 90 

% que 
atingiu o 
limite de 
tempo 
(480 s)a 

Parte 1 
ANALÍTICA VERBAL 

51 480 211 224 92.8 280 338 < 5 

Parte 2  
ANALÍTICA QUANTITATIVA 

158 480 455 455 69.1 480 480 83 

Parte 3  
ANALÍTICA FIGURATIVA 

89 480 291 300 104.7 380 480 10 

Parte 4 
PRÁTICA VERBAL 

120 480 300 311 88.5 363 465 5 

Parte 5 
PRÁTICA QUANTITATIVA 

250 480 480 476 21.8 480 480 > 95 

Parte 6 
PRÁTICA FIGURATIVA 

190 480 480 468 34.0 480 480 81 

Parte 7 
CRIATIVA VERBAL 

54 480 193 207 83.7 259 316 < 5 

Parte 8 
CRIATIVA QUANTITATIVA 

40 480 284 304 121.0 432 480 17 

Parte 9 
CRIATIVA FIGURATIVA 

112 480 337 345 103.6 450 480 < 10 

a Percentagem de participantes que atingiram (ou ultrapassariam, se possível)  o limite do tempo, já incluindo 
prolongamento (8 minutos=480 segundos). 
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Estes dados coincidem com as mais elevadas taxas de omissão de resposta e confirmam que estas se 

deveram a tempo insuficiente face ao nível de dificuldade das tarefas. Em contrapartida, as Partes 1 e 

7 registam tempos muito mais curtos de execução, em média inferiores ao limite sem prolongamento (5 

minutos), e só uma percentagem diminuta dos participantes atinge nessas partes da prova o tempo 

máximo incluindo prolongamento. 

 Da análise dos tempos de aplicação e execução sobressaem, assim, como mais 

problemáticas, e a merecer especial atenção em termos de revisão, as Partes 2, 5 e 6, 

Analítica/Quantitativa, Prática/Quantitativa e Prática/Figurativa, respectivamente. Os tempos totais de 

aplicação e de execução parecem entretanto adequados e funcionais, pelo que não se afigura 

necessária a alteração dos limites de tempo genéricos, antes parecendo apropriado procurar diminuir o 

nível de dificuldade dos itens das três partes mais problemáticas. 

  

7.2.2. Estudo da Precisão 

ABORDAGEM CLÁSSICA 

O segundo tipo de estudo efectuado nesta amostra incidiu na averiguação da consistência 

interna pela estimação de coeficientes Alfa de Cronbach. Recorde-se que foi tentado algum 

aperfeiçoamento dos itens antes de iniciar o 1º Ensaio Experimental, pelo que importa atender aos 

índices agora obtidos por comparação com os que haviam sido apurados no Estudo Piloto. 

Apresentam-se, por isso, no QUADRO 7.10, os índices Alfa relativos a cada resultado compósito e, de 

seguida, os coeficientes Alfa sucessivamente determinados a partir da omissão de cada item da prova. 

Tomando por comparação o QUADRO 7.4 (p.435), relativo ao Estudo Piloto, verifica-se que todos os  

coeficientes  Alfa   relativos  aos  resultados  compósitos aumentaram,  com  excepção  do  domínio 

Analítico, que desceu ligeiramente. Embora continuem a situar-se abaixo do valor critério mínimo 

habitualmente considerado (.70), a subida dos coeficientes nalgumas partes permite supor uma 

melhoria do nível de consistência interna, entre a primeira e a segunda versões experimentais do 

STAT-R (H). A observação dos coeficientes Alfa obtidos com a exclusão de cada item mostra que os 

itens Analíticos/Verbais e Quantitativos, e os itens Quantitativos/Analíticos e Práticos continuam a 

tender a prejudicar a consistência interna do domínio e área respectivas, isto é, domínio Analítico e 

área Quantitativa, mostrando-se a Parte 2, Analítica/Quantitativa, uma das menos conseguidas de toda 

a prova, já que contribui para reduzir a consistência interna de ambos os resultados compósitos para 

que contribui. 

Recorde-se que aos resultados do estudo da precisão se alia a constatação de que a Parte 2 é 

uma das mais difíceis, com elevadas taxas de omissão de resposta e de insucesso e uma das que fica 

com mais frequência incompleta no tempo limite estabelecido. Não deixa de ser curioso observar que,  
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 QUADRO 7.10 
EE1: STAT-R (H) (2003) - DOMÍNIOS DE PROCESSAMENTO E ÁREAS DE CONTEÚDO 

Coeficientes Alfa de Cronbach estandardizados e Coeficientes Alfa com omissão de cada item 
 N=820  

Domínios de Processamento Áreas de Conteúdo  
 

 ANALÍTICO PRÁTICO CRIATIVO VERBAL QUANTITATIVA FIGURATIVA 

Coeficiente 
Alfa  

(estandardizado) 
.34 .41 .63 .30 .53 .62 

Coeficientes Alfa com omissão de cada item a  
Itens Verbais 

Parte 1                Parte 4               Parte 7 
Itens Analíticos 

Parte 1                  Parte 2                   Parte 3 
1 .36 .44 .66 .28 .60 .60 
2 .36 .38 .64 .27 .58 .61 
3 .38 .42 .63 .28 .58 .59 
4 .37 .40 .68 .28 .60 .60 
5 .36 .41 .67 .27 .58 .63 

 Itens Quantitativos 
Parte 2                Parte 5               Parte 8 

Itens Práticos 
Parte 4                  Parte 5                   Parte 6 

1 .41 .39 .62 .32 .57 .63 
2 .39 .33 .60 .28 .55 .61 
3 .38 .37 .60 .28 .56 .62 
4 .42 .40 .59 .25 .57 .63 
5 .37 .42 .63 .28 .58 .62 

 Itens Figurativos 
Parte 3                Parte 6               Parte 9 

Itens Criativos 
Parte 7                  Parte 8                   Parte 9 

1 .33 .40 .65 .32 .54 .62 
2 .33 .38 .62 .29 .51 .60 
3 .31 .40 .63 .27 .51 .60 
4 .34 .39 .64 .35 .50 .62 

Ite
ns

 

5 .36 .38 .61 .32 .53 .58 
a Assinalados a negro os itens de cuja omissão resulta aumento da consistência interna. 
 
algo paradoxalmente, é a componente supostamente mais clássica de toda a bateria que regista mais 

problemas – Analítica – muito em especial uma parte que envolve problemas de natureza bem 

tradicional em avaliação das aptidões – séries numéricas (Parte 2) – aparecendo como muito mais 

sólida metrologicamente uma das partes que seria de supor mais inovadoras, e como tal mais 

incipiente na versão experimental do instrumento, a Parte 8, Criativa/Quantitativa. Estas observações 

são tanto mais relevantes quanto ambas lidam com uma mesma área de conteúdo ou de 

representação mental da informação – Quantitativa – apenas diferindo, de acordo com a teoria, o grau 

de familiaridade/novidade do tipo de problemas colocado – Parte 2, Analítica, problemas relativamente 

familiares e semelhantes aos que se colocam e treinam ao longo da escolarização e Parte 8, Criativa, 

problemas relativamente novos, envolvendo novas operações matemáticas. Uma cuidadosa inspecção 
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dos conteúdos desta última parte, contudo, revela que o tipo de problema que coloca não é tão 

diferente ou novo quanto possa sugerir a instrução que anuncia a introdução de “novas operações 

matemáticas”8: com efeito, a tarefa consiste tão só em aplicar condições à resolução de expressões 

numéricas extremamente simples, um tipo de tarefa bastante comum e familiar na resolução de 

problemas matemáticos. As séries numéricas que compõem a Parte 2 são, por sua vez, muito difíceis, 

como bem demonstram os resultados atrás analisados, em particular a elevada taxa de omissões de 

respostas e o elevado tempo de execução, uma vez que os itens combinam, por vezes, mais do que 

uma regra de variação e fazem apelo a noções como potenciação, raiz quadrada e números negativos. 

Compreende-se, assim, o enorme desnível no grau de dificuldade entre as Partes 2 e 8, do qual 

resultam elevadas taxas de insucesso (e de omissão) na primeira, o que reduz o valor discriminativo e 

a consistência interna, e taxas de sucesso dentro dos parâmetros desejáveis (e poucas omissões de 

resposta) na segunda, o que é favorável ao valor discriminativo e à consistência interna. Deste ponto 

de vista, a tarefa da Parte 8 pode ser encarada como bem mais analítica do que a da Parte 2, 

implicando a “análise” da satisfação de uma condição previamente à aplicação de uma operação 

matemática convencional; e a tarefa da Parte 2 pode ser tida como bem mais nova ou pouco familiar 

para muitos adultos, afastados da aplicação de operações matemáticas menos comuns do que as 

quatro operações aritméticas (operações como potenciação ou raiz quadrada).  

O desnível no grau de dificuldade de diferentes partes da bateria, aliado às observações que 

acabam de ser feitas, sugerem que, pelo menos em parte, as limitações metrológicas até agora 

encontradas podem decorrer de alguma ambiguidade na definição dos destinatários do Nível H do 

STAT-R, “estudantes do ensino secundário e superior e adultos em geral” (ver Afonso, 2002c, 2003d): 

enquanto a Parte 2, por exemplo, parece dirigida a estudantes universitários, a Parte 8 aparentemente 

destina-se à população geral. Este desnível no grau de dificuldade, assinalado aliás pelos próprios 

participantes nos dois estudos até agora apresentados, tem por consequência que as diferentes partes 

da bateria não sejam adequadamente calibradas para o nível de competência da “população geral”, o 

que reduz as possibilidades de comparação dos resultados entre as diversas partes da bateria (análise 

intra-individual), bem como as possibilidades de comparação entre indivíduos da população geral que 

sejam efectivamente provenientes de diferentes sub-populações, designadamente delimitadas a partir 

do nível de escolaridade (análise inter-individual). 

                                                
8 Por exemplo, uma nova operação matemática enunciada na Parte 8 designa-se graf  e define-se como:  
“x graf y=x+y, se x<y mas x graf y = x-y, em qualquer outro caso”. Um item que pergunta quanto é 4 graf 7, apenas requer a 
verificação prévia de uma condição, um procedimento comum em matemática (x<y), e a aplicação da operação 
correspondente, verdadeiramente convencional e familiar (soma, neste caso). O exercício principal requerido pela resolução 
dos itens desta parte consiste na simples verificação de condições e na aplicação, de seguida, das tradicionais quatro 
operações aritméticas, o que é uma tarefa verdadeiramente familiar, e sobretudo “analítica”, e não, como a aparente 
designação das novas operações pretende, uma tarefa nova ou pouco familiar.  
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Comentários semelhantes poderiam ser efectuados tomando outras partes da bateria: por 

exemplo, para o conteúdo Verbal, pode questionar-se se extrair significados de neologismos consiste 

numa tarefa analítica ou criativa, já que, por definição, envolve lidar com “palavras novas”, enquanto a 

tarefa envolvida na Parte 7, Criativa/Verbal, requer a resolução de analogias verbais, uma tarefa 

curiosamente bem tradicional em testes de aptidão verbal, apenas sendo introduzidas premissas 

contrafactuais que são pertinentes para a resolução apenas em alguns itens (algo que pode bem 

contribuir para reduzir a consistência interna). No conjunto, os resultados da análise de itens sugerem 

desde logo o questionamento não só da população a que se destina a prova como, mais 

fundamentalmente, do próprio fundamento lógico ou racional de construção das suas diversas partes 

(apresentado no CAPÍTULO 4, pp.282.287). 

  

7.2.3. Estudo da Estrutura Interna das Medidas 

ANÁLISE EM COMPONENTES PRINCIPAIS 

Uma forma de averiguar a correspondência entre a estrutura teórica subjacente ao STAT-R 

(H), que fundamentou o desenvolvimento do racional para a construção das diferentes partes, e a 

estrutura empírica das medidas que a prova proporciona, consiste na análise exploratória de dados 

com recurso a metodologia factorial. É importante assinalar, no entanto, as limitações da aplicação de 

uma tal técnica de análise aos dados disponíveis neste estudo: os índices de discriminação pouco 

robustos e o baixo nível de consistência interna das variáveis constituem indicadores de que grande 

parte da variância observada é variância de erro, sobretudo quando se trabalha ao nível dos itens. 

Nestas circunstâncias, as correlações entre as variáveis são menores e a estrutura interna emerge com 

contornos pouco nítidos. Optou-se, por consequência, por aplicar a análise em componentes principais 

ao nível dos resultados das partes, não ao nível dos itens, embora este fosse o procedimento mais 

adequado como ponto de partida para a exploração da estrutura das medidas. 

Antes de passar à análise dos resultados factoriais, importa apresentar as estatísticas 

descritivas e as intercorrelações dos resultados das nove partes. Assim, no QUADRO 7.11 constam as 

estatísticas descritivas relativas às nove partes da bateria, que constituem as nove variáveis de partida 

para a análise da estrutura interna, e no QUADRO 7.12 é apresentada a respectiva matriz de 

intercorrelações. No QUADRO 7.11 constata-se que, de acordo com o que havia sido observado na 

análise de dificuldade dos itens, existe alguma heterogeneidade quanto ao nível de dificuldade das 

várias partes: a Parte 2, Analítica/Quantitativa, é a que acusa menores índices de tendência central, 

com a mediana e a média situadas abaixo de 1.00 e sem uma única observação do resultado máximo 

(5) em toda a amostra, logo seguida da Parte 5, Prática/Quantitativa; paralelamente, as Parte 1, 

Analítica/Verbal e 8, Criativa/Quantitativa, são as que se revelaram mais fáceis, com as medianas e as 
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médias a rondar 4.00. A variabilidade mais elevada foi observada na Parte 8, Criativa/Quantitativa, e a 

mais baixa na Parte 2, Analítica/Verbal, possivelmente fruto da elevada taxa de omissões. 

 
QUADRO 7.11 

EE1: STAT-R (H) (2003) - PARTES 1 a 9 

Estatísticas descritivas dos resultados brutos: resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), mediana (M), 
média (m), desvio-padrão (dp) e erro padrão da média (EPm) 

N=820 

 
Estatísticas descritivas dos resultados brutos 

Partes (RB máximo = 5) Min. Máx. M m dp EPm 

Parte 1 ANALÍTICA VERBAL 0 5 4 3.75 1.00 .04 

Parte 2  ANALÍTICA QUANTITATIVA 0 4  0 .60   .78 .03 

Parte 3  ANALÍTICA FIGURATIVA 0 5 3 2.72 1.36 .05 

Parte 4 PRÁTICA VERBAL 0 5 3 3.19 1.09 .04 

Parte 5 PRÁTICA QUANTITATIVA 0 5 1  .86  .99 .04 

Parte 6 PRÁTICA FIGURATIVA 0 5 1 1.47 1.10 .04 

Parte 7 CRIATIVA VERBAL 0 5 2 1.61  .86 .03 

Parte 8 CRIATIVA QUANTITATIVA 0 5 4 3.49 1.55 .05 

Parte 9 CRIATIVA FIGURATIVA 0 5 2 2.22 1.38 .05 

 
 

Numa breve inspecção dos valores das correlações que constam na matriz do QUADRO 7.12, 

verifica-se desde logo que, apesar de em geral serem significativas, não atingem magnitude muito 

elevada. Acresce que algumas são próximas de zero ou apresentam mesmo sinal negativo, embora 

pouco expressivo precisamente pela proximidade relativamente a zero. Não se trata, assim, de uma 

matriz de  intercorrelações típica de  uma técnica diferencial das condutas cognitivas. Este  padrão de 

correlações poderia sugerir, de acordo com o postulado fundamental em que assenta a Teoria 

Triárquica, que o STAT-R (H)  não  mede  a  inteligência  geral  ou  g,  mede,  pelo  contrário, diferentes  

aspectos, relativamente independentes, da inteligência humana – designadamente analítico, prático e 

criativo. Mas há que ser prudente nesta interpretação: por um lado, e tal como referido acima, dos 

baixos níveis de precisão decorrem menores  correlações  entre  as variáveis  ou  mesmo, nas  que são 

muito afectadas por factores de erro, independência relativamente às demais variáveis devida ao efeito 

aleatório desses factores; por outro lado, se a estrutura das medidas fosse compatível com a que se 

esperava de acordo com a teoria, as correlações entre as partes do teste dentro de cada domínio (as 
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secções triangulares da matriz de intercorrelações) seriam claramente mais elevadas do que as 

correlações entre as partes do teste que representam diferentes domínios (as secções rectangulares 

da  matriz  de  intercorrelações).  Este  não  é,  de  facto,  o  padrão  de  resultados  que se identifica no 

 
QUADRO 7.12 

EE1: STAT-R (H) (2003) - PARTES 1 a 9 
Matriz de intercorrelações** 

N=820 
 Parte 1 

AV 
Parte 2 

AQ 
Parte 3 

AF 
 

Parte 4 
PV 

Parte 5 
PQ 

Parte 6 
PF 

 
Parte 7 

CV 
Parte 8 

CQ 

Parte 2 
AQ -.06          

Parte 3 
AF 

.23 -.06         

           
Parte 4 

PV .17 -.02 .16        

Parte 5 
PQ .05 .00 .20  .06      

Parte 6 
PF .19 -.04 .27  .13 .27     

           
Parte 7 

CV .11 -.02 .16  .10 .10 .11    

Parte 8 
CQ .21 -.01 .38  .23 .27 .33  .17  

Parte 9 
CF .24 -.03 .37  .18 .21 .30  .13 .43 

NOTA:  
 

AV: Parte Analítica / Verbal 
AQ: Parte Analítica / Quantitativa 
AF: Parte Analítica / Figurativa 

PV: Parte Prática / Verbal 
PQ: Parte Prática / Quantitativa 
PF: Parte Prática / Figurativa 

CV: Parte Criativa / Verbal 
CQ: Parte Criativa / Quantitativa 
CF: Parte Criativa / Figurativa 

 
** Assinaladas a negro as correlações que são muito significativas (p<.001).  
 
QUADRO 7.12: apenas no domínio criativo todas as intercorrelações são significativas, a mais elevada 

das quais (.43) se identifica entre as Partes 8 (Quantitativa) e 9 (Figurativa), havendo correlações 

próximas de 0 quer dentro do domínio Analítico, quer dentro do domínio Prático. Paralelamente, 

algumas correlações entre variáveis de diferentes domínios são muito significativas, como, por 

exemplo, entre as Partes 3 (Analítica/Figurativa) e 8 (Criativa/Quantitativa), entre as Partes 6 

(Prática/Figurativa) e 8 (Criativa/Quantitativa) ou entre as Partes 1 (Analítica/Verbal) e 9 

(Criativa/Figurativa); mais ainda, algumas correlações elevadas parecem agrupar as partes do teste em 

função das áreas de conteúdo, mais do que em função dos domínios de processamento, o que é 

contrário à estrutura da prova postulada pelo seu autor – assinalem-se, por exemplo, as correlações de 
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.27 a .37 entre as partes figurativas (Partes 3, 6 e 9), a correlação de .27 entre duas partes 

quantitativas (Partes 5 e 8) e as correlações ainda significativas, embora mais baixas (.10 a .17), entre 

as três partes verbais (Partes 1, 4 e 7).  

Por fim, a fragilidade metrológica da Parte 2, já detectada na análise de itens e no estudo da 

consistência interna, manifesta-se de novo na matriz de intercorrelações: na presente estrutura das 

variáveis, a Parte 2 representa uma variável independente das restantes, com correlações entre -.06 e 

.00, pelo que não se agrupa nem em função do domínio com as outras variáveis analíticas, nem em 

função da área de conteúdo com as outras variáveis quantitativas. Convém não esquecer as 

elevadíssimas taxas de omissão de respostas que se observaram nesta variável (cf. QUADRO 7.5, 

p.439), bem como a inerente baixa variabilidade (cf. QUADRO 7.11, p.448),  as quais em larga medida 

explicam as fracas correlações da Parte 2 com as demais variáveis da matriz. 

 Apesar de a análise da matriz de intercorrelações deixar desde logo claro que a estrutura 

interna das medidas não tem correspondência significativa com o modelo teórico subjacente à 

construção da prova, o índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=.805) e o teste de esfericidade de Bartlett 

(χ2≈771.586, gl=36, sig.=.000) legitimam a aplicação da técnica de análise em componentes principais 

para exploração das relações entre as variáveis, posto que a matriz não é uma matriz identidade e 

traduz relações internas significativas entre as medidas. Acrescente-se que apesar da aparente 

independência da Parte 2 relativamente às restantes, que se reflecte na Matriz Anti-Imagem, em que 

essa parte acusa interferência de outras fontes de variabilidade, nenhuma variável, nem mesmo essa 

parte da prova, se afasta significativamente do conjunto das restantes, de molde a desaconselhar a 

retenção no estudo factorial (“medidas de adequação de amostragem” ou MSA9>.50: para a Parte 2, 

.64, o valor mais baixo de entre as nove partes).  

No QUADRO 7.13 são apresentados os resultados da análise em componentes principais, mais 

exactamente a matriz das componentes após rotação Varimax. Foram retidas três componentes com 

lambda superior a .98 as quais explicam, antes da rotação, cerca de 51% da variância dos resultados10. 

A baixa percentagem de variância explicada pelas três componentes comuns é talvez decorrente da 

magnitude estreita das correlações, presumivelmente devida à interferência de factores de erro, por 

definição, aleatórios. Ainda assim, a matriz rodada revela o agrupamento das variáveis em função das 

saturações nas componentes: a Componente I, responsável por cerca de 23% da variância total (45% 

da variância comum) define-se pelas três partes Figurativas e por duas partes Quantitativas (5 e 8), 

                                                
9 MSA: Measure of Sampling Adequacy.  
10 De acordo com o critério de Kaiser (lambda≥1.00) são extraídas duas componentes, responsáveis por apenas cerca de 
40% da variância dos resultados. Para que seja explicada uma percentagem de variância próxima de 80%, o valor 
geralmente considerado desejável, haveria que reter seis componentes, a última das quais com lambda .773 e explicando 
8.6% da variância total dos resultados. Optou-se por começar por uma solução de compromisso e reteve-se três 
componentes, a terceira apresentando valor próprio próximo da unidade (lambda=.986). 
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sendo as mais altas saturações nesta componente as das duas partes Práticas. A segunda 

componente, que explica cerca de 17% da variância total (33% da variância comum) parece definir-se 

como uma componente essencialmente Verbal, posto que tem as saturações mais elevadas das Partes 

1 e 4, sendo que a Parte 7, Criativa/Verbal, apresenta a sua mais elevada saturação (.40) também 

nesta componente. E a terceira componente, que explica cerca de 11% da variância total, constitui é 

definida por apenas uma variável – Parte 2, Analítica / Quantitativa – e com saturações, por 

arredondamento, próximas de zero de quase todas as restantes variáveis.  Estes resultados traduzem 

a tendência já atrás assinalada, a propósito da matriz de intercorrelações, para a Parte 2 nesta amostra 

se mostrar relativamente independente de todas as outras variáveis, talvez devido à intervenção de 

fontes de erro importantes e à reduzida variabilidade. 

 
QUADRO 7.13 

EE1: STAT-R (H) (2003) - PARTES 1 a 9 
Análise em Componentes Principais (critério: λ > .98) 

Matriz Rodada (rotação Varimax) 
N=820 

 
Partes  

 
Componente 

 I 
 

 
Componente  

II 
 

 
Componente 

III 

 
h2 

Parte 1 
ANALÍTICA / VERBAL 

.11 .64 -.20 .45 

Parte 2 
ANALÍTICA / QUANTITATIVA 

.00 .00 .97 .94 

Parte 3 
ANALÍTICA / FIGURATIVA 

.54 .38 -.11 .45 

Parte 4 
PRÁTICA / VERBAL 

.00 .68 .00 .47 

Parte 5 
PRÁTICA / QUANTITATIVA 

.73 -.23 .00 .60 

Parte 6 
PRÁTICA / FIGURATIVA 

.66 .11 .00 .45 

Parte 7 
CRIATIVA / VERBAL 

.15 .40 .10 .19 

Parte 8 
CRIATIVA / QUANTITATIVA 

.64 .37 .00 .54 

Parte 9 
CRIATIVA / FIGURATIVA 

.59 .37 .00 .49 

% de Variância Total 22.74 16.74 11.33  

% de Variância comum 44.76 32.95 22.29  

NOTA: Assinaladas a negro as saturações superiores a .50 (>.53) 
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Dada a baixa percentagem de variância explicada pela solução de três componentes (51%), os 

dados foram ainda explorados através da solução de seis componentes em que cerca de 79.13% da 

variância total dos resultados, antes da rotação, é explicada. Os valores próprios das três componentes 

acrescentadas à estrutura são de .93, .85 e .77 e as percentagens de variância total que explicam, 

respectivamente, 10.28%, 9.46% e 8.59% (o que representa um acréscimo, relativamente à solução de 

três componentes, de cerca de 28% de variância total explicada).   

 
QUADRO 7.14 

EE1: STAT-R (H) (2003) -  PARTES 1 a 9 
Análise em Componentes Principais (critério: cerca de 80% de variância explicada) 

Matriz Rodada (rotação Varimax) 
N=820 

 
Partes  

Comp.  
I 

Comp.  
II 

Comp.   
III 

Comp.   
IV 

Comp.  
V 

Comp.  
VI 

 
h2 

Parte 1 
ANALÍTICA / VERBAL 

.17 .04 .94 .08 -.02 .06 .93 

Parte 2 
ANALÍTICA / QUANTITATIVA 

-.02 -.01 -.02 -.01 1.00 -.00 1.00 

Parte 3 
ANALÍTICA / FIGURATIVA 

.78 .04 .11 -.02 -.08 .10 .64 

Parte 4 
PRÁTICA / VERBAL 

.13 .03 .08 .98 -.01 .04 .98 

Parte 5 
PRÁTICA / QUANTITATIVA 

.13 .85 -.14 .00 .01 .09 .77 

Parte 6 
PRÁTICA / FIGURATIVA 

.25 .67 .31 .05 -.04 -.03 .61 

Parte 7 
CRIATIVA / VERBAL 

.11 .06 .06 .04 -.01 .98 .99 

Parte 8 
CRIATIVA / QUANTITATIVA 

.69 .28 .02 .21 .05 .07 .60 

Parte 9 
CRIATIVA / FIGURATIVA 

.76 .14 .12 .06 .01 .00 .62 

% de Variância Total 20.01 14.13 11.49 11.26 11.16 11.09  

% de Variância comum 25.29 17.85 14.52 14.23 14.10 14.01  

NOTA: Assinaladas a negro as saturações superiores a .50 (>.67) 
 

O QUADRO 7.14 apresenta a matriz após rotação Varimax da solução de seis componentes. As 

duas primeiras componentes, que em conjunto explicam cerca de 34% da variância total, definem-se 

por uma combinação de variáveis: a primeiro, pelas Partes 3, 8 e 9, uma parte Analítica e duas partes 

Criativas e a segunda pelas Partes 5 e 6, duas partes Práticas. Deste ponto de vista, parece esboçar-

se uma vaga tendência para os resultados assumirem uma estrutura que se aproxima da estrutura 

previsível à luz da teoria. Diversas evidências contrariam, contudo, pelo menos nesta amostra, este tipo 

de conclusão: em primeiro lugar, na primeira componente, a saturação mais elevada é a da Parte 



PARTE 3. RESULTADOS 

 454 

Analítica/Figurativa, isto é, a de uma das provas mais clássicas da bateria que inclui itens de matrizes 

figurativas; não deixa de ser curioso assinalar que os resultados desta parte saturem na mesma 

componente do que os das partes Criativas, Quantitativa e Figurativa, denunciando que, ao contrário 

do postulado básico em que assenta a construção destas duas partes, a tarefa envolvida nessas duas 

partes não é tão exigente em termos adaptativos à novidade como seria desejável. Este resultado aliás, 

no que toca a Parte Criativa/Quantitativa, corrobora a interpretação antes avançada de que a natureza 

da tarefa nesta parte da prova talvez seja mais de natureza analítica do que criativa. Em segundo lugar, 

as saturações das três partes Analíticas estão disseminadas por três componentes independentes, não 

se revelando a menor tendência ao agrupamento sugerido pela teoria.  Em  terceiro  lugar,  quer  na  

Parte Prática, quer na Parte Criativa, há sempre uma variável que não satura em conjunto com as 

outras duas, designadamente a Parte 4, Prática/Verbal e a Parte 7, Criativa Verbal. Finalmente, a partir 

da terceira componente, inclusive, apenas uma variável define cada componente, nalguns casos com 

saturações muito insignificantes nas restantes, o que mais revela uma estrutura de tipo multifactorial, 

com componentes ortogonais ou independentes, do que uma estrutura radicada na Teoria Triárquica 

da Inteligência, que suporia a proximidade entre tarefas dentro de cada “domínio de processamento”. 

Note-se que de novo a Parte 2 se mostra relativamente independente da estrutura restante da prova, 

ao apresentar saturações sistematicamente próximas de 0 de todas as restantes partes da bateria. 

Assim, pode-se concluir que na amostra do 1º Ensaio Experimental a estrutura interna das medidas 

obtidas nas nove partes constituintes do STAT-R (H) não se configura de forma suficientemente 

coerente com a estrutura conceptual subjacente à sua construção. 

 

7.2.4. Estatísticas Descritivas dos Resultados Compósitos 

Termina-se a apresentação dos resultados do 1º Ensaio Experimental com as estatísticas 

descritivas dos seis resultados compósitos, três relativos aos domínios de processamento e três 

relativos às áreas de conteúdo, bem como com a análise das correlações entre esses resultados. 

Convém salientar que o estudo da estrutura das medidas nesta amostra deixou claras as reservas que 

se colocam, pelo menos nesta fase de desenvolvimento do instrumento, ao apuramento e interpretação 

destes resultados compósitos. Ainda assim, porque esses resultados são em geral incluídos na 

literatura sobre o STAT (H), e foram atrás objecto de análise de precisão (QUADRO 7.10), podem   

tomar-se  como   unidades  de   análise  fundadas  na  teoria  e  passíveis  de consideração numa 

análise de contornos exploratórios como a que se pretende neste estudo experimental. No QUADRO 

7.15 constam,  assim,  as  estatísticas  descritivas relativas aos seis resultados compósitos que podem 

ser apurados no STAT-R (H). Estas estatísticas dizem respeito aos resultados brutos, posto que todas 

as partes contêm o mesmo número de itens e possibilitam os mesmos resultados mínimo e máximo, 
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suscitando por consequência a possibilidade de comparação; acresce que a fase incipiente de 

desenvolvimento do STAT-R (H) implica que não tenha sido ainda avançada, pelo seu autor, uma 

opção quanto ao tipo de escala em que expressar os resultados normativos. 

A heterogeneidade do nível de dificuldade manifesta-se de novo, agora ao nível dos resultados 

compósitos: os resultados do domínio Criativo registam a média e a mediana mais elevadas e os do 

domínio Prático as mais baixas; quanto às Áreas de conteúdo, a discrepância é ainda mais clara, entre 

a área Verbal, a de índices de tendência central mais elevados, e a área Quantitativa, a de índices mais 

baixos. Já os valores da variabilidade não são muito acentuadamente discrepantes, ainda assim 

mostrando que as diferenças individuais na área Figurativa foram superiores às das áreas Verbal e 

Quantitativa e as diferenças no domínio Criativo foram superiores às observadas nos domínios 

Analítico e Prático. 

  
QUADRO 7.15 

EE1: STAT-R (H) (2003) - DOMÍNIOS DE PROCESSAMENTO E ÁREAS DE CONTEÚDO 
 Estatísticas descritivas dos resultados brutos compósitos: 

 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (Amp.) e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 
N=820 

 
Estatísticas descritivas 
 Resultados padronizados  

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Nº de 
testes / 

itens 

Min. 
(0) 

Máx. 
(15) 

Amp 
(15) 

m dp EPm 
25 50 75 

ANALÍTICO  3 / 15 0 12 12 7.08 1.97 .07 6 7 9 

PRÁTICO  3 / 15 0 12 12 5.53 2.09 .07 4 5 7 

CRIATIVO  3 / 15 0 14 14 7.32 2.76 .10 5 8 9 

VERBAL  3 / 15 2 13 11 8.55 1.92 .07 7 9 10 

QUANTITATIVO  3 / 15 0 11 11 4.96 2.19 .08 4 5 6 

FIGURATIVO 3 / 15 0 14 14 6.41 2.84 .10 4 7 9 

 

Por fim, ao serem tomadas para análise correlacional as variáveis compósitas, não se verifica a 

independência entre os domínios de processamento que a teoria postula, o mesmo sendo verdade 

também para as correlações entre áreas de conteúdo11: 

                                                
11 Para N=820, correlações iguais ou superiores a .09 são significativas ao nível de significância de .01. Note-se que, 
seguindo a opção habitual de Sternberg (ver, por exemplo, Sternberg, 2003f; Sternberg, The Rainbow Project Collaborators 
& Univ, of Michigan B.S.P.C., 2004) as correlações não foram corrigidas, nem para a atenuação (reduzindo o efeito do nível 
de precisão baixo) nem para a restrição de amplitude; qualquer destas correcções tenderia a elevar o nível das correlações. 
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 Domínios de Processamento: 

o Analítico-Prático: .31 

o Analítico-Criativo: .44 

o Prático-Criativo: .46 

Áreas de Conteúdo: 

o Verbal-Quantitativa: .25 

o Verbal-Figurativa: .36 

o Quantitativa-Figurativa: .48 

Perante o conjunto de resultados obtidos nesta amostra, os quais indiciaram limitações do 

STAT-R (H) (2003) do ponto de vista metrológico, considera-se não ser pertinente ir além desta breve 

apresentação de estatísticas descritivas, relativa à amostra global. Assim, deixa-se para uma fase 

posterior de desenvolvimento da prova a análise diferencial dos resultados em função de variáveis 

diferenciadoras de grupos, como idade, sexo e escolaridade, ao nível dos resultados das várias partes 

bem como ao nível dos resultados compósitos. Foi considerado pertinente, no entanto, analisar os 

resultados na amostra de escolaridade mais elevada (igual ou superior ao 12º ano) procurando avaliar 

se as deficiências detectadas poderiam ser decorrentes do facto das características das amostras não 

coincidirem com as dos destinatários para que foi concebida. 

 

7.2.5. Estudo Metrológico na Subamostra de Escolaridade ≥ 12 anos 

Na sequência dos resultados das análises efectuadas nesta amostra, procedeu-se a uma nova 

análise de dados mas apenas na subamostra com escolaridade igual ou superior ao 12º ano, tentando 

desta forma adequar melhor o nível de exigência de algumas partes (mais difíceis) do teste ao nível de 

competência dos participantes (recorde-se que os destinatários do nível H eram, inicialmente, os 

estudantes do ensino superior, tendo Sternberg acrescentado só posteriormente a possibilidade de 

utilização deste nível da bateria com adultos em geral). Ao recorrer à subamostra de mais elevada 

escolaridade esperava-se, assim, que as taxas de sucesso nos itens da Parte 2 ou da Parte 5, 

Quantitativas/Analítica e Prática, por exemplo, fossem mais elevadas, e as taxas de omissão mais 

baixas, daí resultando melhores índices metrológicos relativos a essas partes do teste. Se tal fosse o 

caso, a heterogeneidade da amostra inicial examinada, quanto a variáveis como a escolaridade, 

poderia explicar, pelo menos em parte, algumas limitações encontradas no estudo metrológico.  

Não se mostra útil proceder a uma apresentação exaustiva dos dados provenientes deste 

segundo estudo, uma vez que os índices metrológicos não melhoraram substancialmente ao retirar da 

amostra as faixas de escolaridade mais baixa, nalguns casos tendo mesmo piorado, possivelmente em 

consequência da menor variabilidade da amostra e do maior desajuste entre o nível de dificuldade das 
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partes mais fáceis e o nível de competência dos participantes. Por isso, listam-se apenas, a título de 

ilustração, alguns dos resultados mais expressivos provenientes do estudo da subamostra do 1º Ensaio 

Experimental, com escolaridade igual ou superior ao 12º ano (n=406)12: 

o taxas de omissão de resposta ainda elevadas na Parte 2, Analítica/Quantitativa 

(entre 16.4% das cotações 0 no item 1 e 74.5% no item 5), na Parte 5, 

Prática/Quantitativa (entre18.1% das cotações 0 no item 1 e 88.8% no item 5) e na 

Parte 6 (entre 6.03% das cotações 0 no item 1 e 65.6% no item 5); 

o nível de dificuldade dos itens muito elevado na Parte 2 (4,2% a 19.0% de 

respostas correctas) e na Parte 5 (5,2 a 34.5% de respostas correctas); 

o nível de dificuldade dos itens muito baixo na Parte 1, Analítica/Verbal (55.9% a 

97.0% de respostas correctas, 3 itens com mais de 80% de respostas correctas, 2 

com mais de 90%), na Parte 4, Prática/Verbal (38.9% a 83.5%, 3 itens com mais 

de 80% de respostas correctas) e na Parte 8, Criativa/Quantitativa (70.7% a 89.2% 

de respostas correctas, embora apenas 1 item com mais de 80% de acertos); 

o distribuição não equilibrada de escolha dos distractores, muito em particular, 

concentração de escolhas numa alternativa errada (mais escolhida do que a 

alternativa certa) nas Partes 2 (em 4 itens), 5 (em 2 itens) e 7, Criativa/Verbal (em 

3 itens); 

o índices de discriminação muito baixos (84% das correlações item/total-da-parte 

inferiores a .30; 67% inferiores a .20), particularmente na Parte 1 (entre -.06 e .06), 

na Parte 2 (entre .00 e .14), na Parte 4 (entre -.02 e .14) e na Parte 7 (entre -.08 e 

.11); 

o correlações inter-itens muito baixas, em particular na Parte 1 (correlação média 

.00), na Parte 2 (correlação média .04), na Parte 4 (correlação média .03), na Parte 

6, Prática/Figurativa (correlação média .04) e na Parte 7 (correlação média -.01) e 

ainda nos domínios de processamento (correlações médias entre .02 Analítico e 

.09 Criativo) e nas áreas de conteúdo (correlações médias entre .02 Verbal e .09 

Figurativa); 

o coeficientes de consistência interna não satisfatórios, como se poderia esperar 

tendo em conta as baixas correlações entre itens: nos domínios Analítico, Prático e 

Criativo, coeficientes Alfa de Cronbach (estandardizados) de, respectivamente, 

                                                
12 SEXO: M=186, 45.8%; F=220, 54.2%; IDADE: 17-72 anos; média=27.9; 73% < 30 anos; ESCOLARIDADE: ≥ 12 anos; 
73.4% 12 a 14 anos de escolaridade; sobrerepresentação feminina no grupo de licenciados (66.7%); PROFISSÃO: 48% 
estudantes; 28% Profissões Intelectuais e Científicas; 14% Profissões administrativas e vendedores.  
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.22, .39 e .59; nas áreas de conteúdo Verbal, Quantitativa e Figurativa, coeficientes 

de .20, .43 e .60, respectivamente; todos os coeficientes inferiores, portanto, aos 

obtidos na amostra total do 1º Ensaio Experimental (cf QUADRO 7.10); 

o padrão das intercorrelações semelhante ao obtido na amostra global, mas 

acentuando algumas tendências: Parte 2 não correlacionada significativamente 

com restantes partes; Partes Figurativas mais correlacionadas com restantes; só 

algumas correlações entre partes do mesmo domínio (Analítico, Prático e Criativo) 

são significativas (correlações mais significativas no domínio Criativo); contudo, 

correlações entre partes das áreas (Verbal, Quantitativa e Figurativa) são 

significativas (medidas mais ligadas entre si em função da área de conteúdo do 

que em função do domínio de processamento); correlações muito significativas13 

entre os totais dos domínios (.31 entre Analítico e Prático, .44 entre Analítico e 

Criativo e .46 entre Prático e Criativo) e das áreas de conteúdo (.25 entre Verbal e 

Quantitativo, .36 entre Verbal e Figurativo e .48 entre Quantitativo e Figurativo).  

  

7.2.6. Alterações Introduzidas no STAT-R (H) (2003) 

Em função dos resultados obtidos no 1º Ensaio Experimental, o conteúdo do STAT-R (H) 

(2003) foi cuidadosamente analisado tendo em vista melhorar a qualidade metrológica das medidas. 

Foi, assim, preparada uma nova versão experimental portuguesa (Afonso, 2004b,c) destinada a ser 

testada experimentalmente e, em caso de ultrapassadas as deficiências detectadas, destinada também 

a ser utilizada no Estudo Principal, em conjunto com a WAIS-III.  

 

 Apresenta-se de seguida a lista das modificações efectuadas na versão de 2003 tendo em 

vista a preparação da versão de 2004: 

o na Parte 2, foi acrescentada uma frase nas instruções tornando explícito que a 

resolução dos itens pode envolver mais do que uma operação aritmética;  

o ainda na Parte 2, foi de novo introduzida alteração nos itens: o item Exemplo B, foi 

substituído por um item envolvendo quadrados perfeitos, um pouco mais difícil e 

mais próximo do nível de dificuldade geral do teste; foram recolhidos quatro itens 

aparentemente mais fáceis numa versão anterior, provisória, do STAT-R (H) 

original (200114), para figurarem como itens 1 a 4, e o item 4 da versão de 2003 

passou a item 5 na versão de 2004 (com o intuito de reduzir o nível de dificuldade, 

                                                
13 Para N=406, correlações iguais ou superiores a .13 são significativas ao nível de significância de .01. 
14 Fornecida pelo autor. 
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foram, assim, excluídos itens que envolviam números negativos, potenciação, para 

lá de quadrados perfeitos, ou a aplicação de duas regras sobrepostas, isto é, em 

que uma segunda regra tem de ser aplicada ao resultado da aplicação da primeira 

regra); 

o na Parte 4 foi também acrescentada ligeiramente a instrução, precisando melhor a 

natureza da tarefa e foram introduzidas alterações de detalhe na redacção e 

pontuação dos itens; 

o na Parte 5, foi ligeiramente alterada a formulação do item 1, sendo retirada uma 

pequena frase do enunciado que por vezes mostrava confundir os participantes 

sendo redundante em relação aos dados do problema; a escala em que se 

expressavam as classificações escolares nos itens 3 e 4 foi transposta de escala 

percentual (na versão original), para escala de 0 a 20, mais familiar em Portugal; e 

no último item, as horas envolvidas no problema de fusos horários passaram a 

evitar os minutos (o item envolve apenas horas certas); 

o na Parte 6, foi introduzida ligeira alteração nas instruções de modo a torná-las 

mais coerentes com o conteúdo de toda a parte (o último item não envolve a 

orientação em mapas mas a organização de uma mesa para um jantar; no entanto, 

nas instruções era dito que os itens envolviam encontrar caminhos em mapas); 

o ainda na Parte 6 foram mantidos os mapas na página ao lado da dos itens mas 

foram acrescentados sublinhados na formulação dos itens para salientar as 

designações dos pontos de referência a localizar nos mapas, ou os nomes das 

pessoas, no último item; os pontos cardiais foram transpostos para português (O 

em vez de W para designar o ponto oeste); a indicação da direcção da deslocação, 

através dos pontos cardiais, passou a ser feita de forma sistemática, em todos os 

itens em que é pertinente, entre parêntesis; foram ainda introduzidas algumas 

pequenas correcções; 

o na Parte 7 foi efectuada uma ligeira alteração na formulação e na pontuação das 

instruções, de modo a desfazer alguma confusão que resultava à leitura (devido a 

repetição de palavra e a frase extensa) e foram introduzidas alterações na 

formulação de dois itens, procurando desfazer alguma ambiguidade15. 

                                                
15 Por exemplo, a premissa contrafactual “os telefones são feitos de linha” (yarn) na tradução não resultou tão contrafactual 
como no original, posto que a palavra “linha”, que aqui pretende remeter para o material de que são feitos os telefones, se 
aplica para designar também as “linhas telefónicas” (foi evitada a tradução “fio” que em português seria pouco contrafactual, 
já que os telefones tradicionais têm fios). Foi, por isso, substituída por “lã”, tendo sido as alternativas de resposta 
modificadas em conformidade (coser/tricotar; tecido/malha). 
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o na Parte 8 o sinal indicativo de quociente “ / ” foi substituído por “ : ”, já que por 

vezes levantava dúvidas aos participantes; 

o as Instruções de Aplicação e a Chave de Cotação foram ainda actualizadas, em 

conformidade com as alterações introduzidas nas instruções e nos itens das várias 

partes. 

 

 

7.3.  2º ENSAIO EXPERIMENTAL [STAT-R (H) (2004)]  

 

OBJECTIVOS:  

o Proceder a nova análise de itens e verificar o eventual impacto das alterações 

introduzidas na terceira versão da prova; 

o Proceder ao estudo metrológico dos resultados compósitos (domínios de 

processamento e áreas de conteúdo) numa nova amostra da população 

portuguesa; 

o Averiguar o grau de adequação do STAT-R (H) à utilização no quadro do presente 

projecto de investigação, como operacionalização do modelo sistémico da 

inteligência de Sternberg, Teoria Triárquica da Inteligência Humana. 

 

AMOSTRA: 

o N=370; 

o Sexo: M=171 (46.2%), F=199 (53.8%); 

o Idade: 16 a 70 anos; 68.9% com idade < 30 anos; 

o Escolaridade: 6 anos a > 18 anos; 58.6% ≥ 12 anos; 17.8% ≥ licenciatura; 

o Profissão: todas as categorias profissionais com excepção do Grupo 6 

(Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas); categorias mais 

representadas: 0 (Estudantes 44.6%, concentrados nos grupos com escolaridade 

de 9 a 16 anos), 2 (Profissões intelectuais e científicas 15.9%, concentrados nos 

grupos com escolaridade igual ou superior a licenciatura), 3 (Técnicos Intermédios, 

10.3%, concentrados nos grupos com escolaridade entre 9 e 18 anos) e 4 

(Administrativos 10.0%, concentrados nos grupos de escolaridade entre 9 e 14 

anos); 
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o Região/Área/Tipo de Residência: Lisboa e Vale do Tejo 77.6%, e também 

representadas todas as restantes regiões incluindo a Madeira (3.5%); Litoral, 

85.9%; Grandes Centros Urbanos, 8.6%; Concelhos Urbanos, 89.2%. 

 

RESULTADOS: 

 A terceira versão experimental portuguesa do STAT-R (H) (2004) (Afonso, 2004b,c) foi, tal 

como no 1º Ensaio Experimental, aplicada de acordo com as Instruções de Aplicação e respeitando os 

limites de tempo estabelecidos para cada parte. Para que seja fácil estabelecer o paralelismo entre os 

resultados agora obtidos e os que foram apresentados no tópico 7.2, relativos à versão anterior da 

prova, a apresentação dos resultados organiza-se de acordo com a mesma sequência: 1) análise de 

itens de acordo com a abordagem clássica; 2) estudo da consistência interna; 3) estudo da estrutura 

interna das medidas (análise em componentes principais); e 4) estudo dos resultados compósitos. 

Note-se que, tal como no 1º Ensaio Experimental, o padrão de distribuição das respostas nos últimos 

itens de algumas partes, como se verá, não possibilitou a aplicação da técnica de análise de Rasch. 

 

7.3.1. Análise de Itens  

ABORDAGEM CLÁSSICA 

Nos QUADROS 7.16, 7.17 e 7.18  são apresentados os resultados relativos à dificuldade, taxa de 

omissões e discriminação dos itens pertencentes a cada um dos três domínios, Analítico, Prático e 

Criativo. No domínio Analítico (QUADRO 7.16) verifica-se que o baixo nível de dificuldade da Parte 1 

(Verbal) se confirma, não havendo omissões de resposta nesta amostra e situando-se as percentagens 

de sucesso acima de 80% em três dos cinco itens. Quanto à Parte 2, Quantitativa, verifica-se que as 

mudanças introduzidas contribuíram para diminuir, como se pretendia, o nível de dificuldade desta 

parte, relativamente à versão anterior (ver QUADRO 7.5)  já que as taxas de acerto são mais elevadas 

(.15 a .64 contra .05 a .22, na versão anterior) e as taxas de omissão são mais baixas: ainda assim, a 

incidência de omissões de resposta, principalmente nos últimos itens, é ainda excessivamente elevada, 

principalmente nos últimos dois itens. Melhoria muito significativa ocorreu nos índices de discriminação 

que se encontram em níveis bem mais aceitáveis, a maioria situada acima de .22 e alguns atingindo 

mesmo o critério de correlação item/total de .30. A Parte 2 parece, assim, ter beneficiado das 

modificações introduzidas: embora apresente ainda algumas limitações, os índices metrológicos desta 

parte aproximam-se agora dos das outras partes da prova. 

Passando ao domínio Prático, (QUADRO 7.17), os resultados são genericamente equiparáveis 

aos da versão anterior (ver QUADRO 7.6), quanto ao nível de dificuldade e às taxas de omissão. E, 

embora se possa identificar uma ligeira subida das taxas de acerto e descida das taxas de omissão da 
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QUADRO 7.16 
EE2: STAT-R (H ) (2004) - DOMÍNIO ANALÍTICO (Partes 1, 2 e 3) 

Índices de dificuldade (p-proporção de repostas certas), omissões de resposta (F, % do total e % dos 
insucessosa) e índices de discriminação (correlações item/parte e item/domínio corrigidas) 

N=370 
Omissões Discriminação 

DOMÍNIO 
ANALÍTICO 

Itens 

Dificuldade 
 

(p) 
 

F 
% do 
total 

% dos 
insucessos 

r 
 item/parte 

r  
item/ 

domínio 

1 .64 0   .16 .09 
2 .85 0   .09 .14 
3 .81 0   .16 .15 
4 .96 0   .21 .17 

Parte 1 
 

VERBAL 
 

5 .58 0   .07 .11 
1 .48 87 23.5 45.1 .22 .23 
2 .64 48 13.0 36.4 .19 .22 
3 .41 95 25.7 43.4 .33 .29 
4 .15 183 49.5 58.1 .30 .22 

Parte 2 
 

QUANTITATIVA 

5 .17 191 51.6 62.0 .27 .18 
1 .61 0   .27 .33 
2 .56 6 1.6 3.7 .29 .28 
3 .39 7 1.9 3.1 .23 .23 
4 .56 7 1.9 4.3 .25 .13 

Parte 3 
 

FIGURATIVA 

5 .76 8 2.2 7.3 .20 .21 
a Indicam-se apenas as percentagens superiores a 0. 
 
 
Parte 5, Quantitativa, uma das partes em que se procurou introduzir modificações com o propósito de 

diminuir o nível de dificuldade, as alterações observadas não são suficientemente marcantes para que 

se possa descartar a hipótese de meramente se deverem a flutuações amostrais. Os índices de 

discriminação mantêm-se baixos na Parte 4, Verbal, e na Parte 6, Figurativa, mas na Parte 5, 

Quantitativa, mostram uma ligeira tendência para serem mais elevados.  

No domínio Criativo, por fim, (QUADRO 7.18), a Parte 8, Quantitativa, continua a sobressair com 

as mais elevadas taxas de sucesso e os melhores índices de discriminação de toda a bateria, 

verificando-se também uma taxa de omissões ligeiramente menor do que na versão anterior (ver 

QUADRO 7.7), e a Parte 7 (Verbal) continua a apresentar alguns valores preocupantes de discriminação, 

alguns próximos de 0. Em qualquer dos domínios verifica-se ainda que as Partes Figurativas (3, 6 e 9) 

são as que apresentam taxas de sucesso e índices de discriminação mais aceitáveis, ainda aquém dos 

valores critério desejáveis, principalmente na Parte 6, a mais difícil das três partes figurativas. 

 Nesta amostra, foi repetida também a análise dos distractores efectuada no 1º Ensaio 

Experimental  para  melhor se  poder  compreender o funcionamento dos itens da nova versão do teste,  
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QUADRO 7.17 

EE2: STAT-R (H) (2004) - DOMÍNIO PRÁTICO (Partes 4, 5 e 6) 
Índices de dificuldade (p-proporção de repostas certas), omissões de resposta (F, % do total e % dos 

insucessosa) e índices de discriminação (correlações item/parte e item/domínio corrigidas) 
N=370 

Omissões Discriminação 
DOMÍNIO 
PRÁTICO 

Itens 

Dificuldade 
 

(p) 
 

F 
% do 
total 

% dos 
insucessos 

r 
item/parte 

r  
item/ 

domínio 

1 .35 2 .5 .8 -.10 -.06 
2 .77 0   .09 .12 
3 .77 0   .04 .09 
4 .47 2 .5 1.0 .11 .18 

Parte 4 
 

VERBAL 
 

5 .84 3 .8 4.9 .04 .01 
1 .25 46 12.4 16.5 .07 .14 
2 .35 108 29.2 44.8 .29 .25 
3 .33 124 33.5 49.8 .40 .37 
4 .14 201 54.3 62.8 .28 .26 

Parte 5 
 

QUANTITATIVA 

5 .09 283 76.5 84.0 .14 .06 
1 .38 8 2.2 3.5 .09 .09 
2 .32 14 3.8 5.6 .17 .21 
3 .29 22 5.9 8.4 .21 .09 
4 .33 70 18.9 28.2 .20 .22 

Parte 6 
 

FIGURATIVA 

5 .15 209 56.5 66.6 .06 .10 
a Indicam-se apenas as percentagens superiores a 0. 
 
sobretudo dos da Parte 2 que foi mais alterada. Na comparação com a versão anterior (ver QUADRO 

7.8), os resultados que constam no QUADRO 7.19 revelam que são em geral os mesmos itens que nas 

duas versões registam distribuições de respostas pelas alternativas erradas menos equilibradas. 

Assinale-se que os novos itens da Parte 2 parecem em geral funcionar bem, deste ponto de vista, com 

excepção do último. Em geral é na área Quantitativa, aliás, que a distribuição das respostas pelas 

alternativas erradas se faz de maneira mais equilibrada, o que eventualmente poderá decorrer de maior 

frequência de resposta ao acaso. A Parte 7, Criativa/Verbal, continua a ser aquela em que se verificam 

maiores desequilíbrios nas distribuições das respostas erradas, havendo em geral uma alternativa 

errada que reúne uma maioria de insucessos. Estes dados indiciam algumas deficiências, já 

detectadas na versão anterior da prova, nas alternativas de resposta disponibilizadas em cada item as 

quais sugerem a necessidade de uma cuidada revisão em função dos resultados de uma análise de 

Rasch (ver Ensaio Experimental Sem Tempo Limite). 

Em suma, os resultados da análise de itens de acordo com o modelo clássico confirmaram em 

larga   medida   as   limitações   da  prova  já  detectadas  nos  estudos  anteriores  (Piloto  e  1º Ensaio 
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QUADRO 7.18 

  EE2: STAT-R (H) (2004) - DOMÍNIO CRIATIVO (Partes 7, 8 e 9) 
Índices de dificuldade (p-proporção de repostas certas), omissões de resposta (F, % do total e % dos 

insucessosa) e índices de discriminação (correlações item/parte e item/domínio corrigidas) 
N=370 

Omissões Discriminação 
DOMÍNIO 
CRIATIVO 

Itens 

Dificuldade 
 

(p) 
 

F 
% do 
total 

% dos 
insucessos 

r 
item/parte 

r  
item/ 

domínio 

1 .87 0   .10 .02 
2 .23 4 1.1 1.4 .15 .23 
3 .56 2  .5 1.2 .21 .43 
4 .70 1  .3  .9 -.08 -.05 

Parte 7 
 

VERBAL 
 

5 .55 5 1.4 3.0 .08 .30 
1 .65 17 4.6 13.0 .35 .31 
2 .86 6 1.6 11.8 .41 .41 
3 .68 16 4.3 13.7 .47 .45 
4 .67 21 5.7 16.9 .48 .42 

Parte 8 
 

QUANTITATIVA 

5 .65 22 5.9 16.8 .34 .31 
1 .42 9 2.4 4.2 .16 .18 
2 .45 8 2.2 3.9 .23 .34 
3 .47 8 2.2 4.1 .27 .32 
4 .35 31 8.4 12.8 .23 .20 

Parte 9 
 

FIGURATIVA 

5 .75 19 5.1 20.2 .29 .35 
a Indicam-se apenas as percentagens superiores a 0. 
 
Experimental). Ainda assim, pode-se reconhecer alguns sinais de melhoria da qualidade metrológica de 

alguns itens, principalmente dos itens da Parte 2, uma das que se mostrava mais problemática na 

primeira e na segunda versões, o que se espera que tenha impacto nos índices de consistência interna 

que de seguida se analisam. 

 

7.3.2. Estudo da Precisão 

ABORDAGEM CLÁSSICA 

No QUADRO 7.20 (equivalente ao QUADRO 7.10 do 1º Ensaio Experimental), encontram-se os 

coeficientes Alfa de Cronbach para os domínios de processamento e as áreas de conteúdo e 

assinalam-se os itens de cuja supressão resulta aumento da consistência interna.  

A primeira constatação diz respeito aos coeficientes Alfa sistematicamente mais elevados na 

última versão da prova (à excepção da área figurativa em que manteve o mesmo valor), embora de 

forma muito mais nítida no domínio Analítico e na área Quantitativa, onde foi apurado o mais elevado 

coeficiente Alfa de toda a bateria, muito próximo do nível já aceitável de consistência interna, em 

contexto  de  investigação  (.69).  Não  pode  deixar  de  se admitir  que  a revisão da Parte 2, a que foi 
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QUADRO 7.19 

EE2: STAT-R (H) (2004) - DOMÍNIOS DE PROCESSAMENTO E ÁREAS DE CONTEÚDO 
Proporções (p) de escolha dos distractores (R) (alternativas de resposta erradas - R) em cada itema. 

N=370 
 Domínios de Processamento 

ANALÍTICO PRATICO CRIATIVO 

 
Ite

ns
 

R p R p R p R p R p R p R p R p R p 

1 A .20 B .14 D .02 B .18 C .31 D .16 A .05 B .07 D .00 

2 A .04 C .02 D .10 B .09 C .00 D .14 A .51 B .09 D .16 

3 A .00 B .19 D .00 A .01 B .14 D .08 A .05 C .07 D .31 

4 A .00 B .01 C .02 A .48 C .03 D .02 B .21 C .05 D .04 

VE
R

B
A

L 

5 A .04 C .27 D .12 A .09 B .05 C .02 A .17 B .03 C .24 

1 A .15 B .08 D .06 A .43 C .07 D .13 A .09 B .06 D .16 

2 A .05 B .06 D .12 A .11 B .11 C .14 A .02 B .05 C .05 

3 A .11 B .05 C .18 B .14 C .06 D .14 A .09 B .11 D .07 

4 B .13 C .11 D .12 A .05 B .16 C .11 A .07 C .13 D .08 Q
U

A
N

TI
TA

TI
VA

 

5 A .21 C .06 D .05 A .08 B .04 D .04 A .08 B .15 D .06 

1 A .02 C .29 D .09 A .14 C .10 D .36 A .27 B .10 D .18 

2 A .04 B .31 D .07 A .27 B .06 C .31 A .07 C .40 D .07 

3 A .29 B .15 D .15 A .05 B .47 C .14 B .21 C .14 D .16 

4 A .08 B .12 D .23 B .11 C .33 D .04 B .17 C .11 D .30 

Á
re

as
 d

e 
C

on
te

úd
o 

FI
G

U
R

A
TI

V
A

 

5 B .02 C .17 D .03 B .08 C .12 D .09 B .07 C .10 D .04 

a Assinaladas a negro as proporções dos itens em que houve maior assimetria na distribuição de escolhas das alternativas 
erradas. 
 
objecto de mais profunda mudança, contribuiu por certo para esta elevação clara do nível de precisão, 

uma vez que esta parte pertence simultaneamente ao domínio Analítico e à área Quantitativa. 

 A inspecção dos itens na porção inferior do QUADRO 7.20, revela também um panorama mais 

favorável uma vez que é consideravelmente menor o número de itens prejudiciais à consistência 

interna de cada domínio de processamento ou área de conteúdo. Além disso, as duas partes do teste 

que, na versão anterior, se mostravam mais problemáticas deste ponto de vista (Partes 1 e 2 do 
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domínio Analítico e 7 do Criativo; Partes 2 e 5 da área Quantitativa) mostram muito menor fragilidade 

nesta versão e nesta amostra (de novo a alteração na qualidade metrológica dos itens da Parte 2 é 

particularmente nítida). Assim, embora os níveis de consistência interna do STAT-R (H) (2004) indiciem 

ainda  pouca  robustez  em  termos  de  consistência  interna,  mostram ter melhorado desde a primeira 

 
QUADRO 7.20 

EE2: STAT-R (H) (2004) - DOMÍNIOS DE PROCESSAMENTO E ÁREAS DE CONTEÚDO 
Coeficientes Alfa de Cronbach estandardizados e Coeficientes Alfa com omissão de cada item 

 N=370  

Domínios de Processamento Áreas de Conteúdo  

ANALÍTICO PRÁTICO CRIATIVO VERBAL QUANTITATIVA FIGURATIVA 

Coeficiente 
Alfa  

(estandardizado) 
.55 .42 .67 .44 .69 .62 

Coeficientes Alfa com omissão de cada item a  
Itens Verbais 

Parte 1                Parte 4               Parte 7 
Itens Analíticos 

Parte 1                  Parte 2                   Parte 3 
1 .55 .47 .68 .40 .69 .60 
2 .54 .42 .66 .40 .68 .60 
3 .54 .43 .63 .41 .67 .61 
4 .54 .40 .70 .40 .68 .61 
5 .55 .44 .65 .42 .68 .61 

 Itens Quantitativos 
Parte 2                Parte 5               Parte 8 

Itens Práticos 
Parte 4                  Parte 5                   Parte 6 

1 .52 .41 .65 .46 .70 .62 
2 .52 .38 .64 .39 .67 .63 
3 .51 .34 .63 .41 .66 .62 
4 .52 .39 .64 .37 .68 .61 
5 .53 .43 .65 .40 .69 .63 

 Itens Figurativos 
Parte 3                Parte 6               Parte 9 

Itens Criativos 
Parte 7                  Parte 8                   Parte 9 

1 .50 .43 .67 .43 .68 .62 
2 .51 .39 .65 .38 .67 .59 
3 .52 .43 .65 .35 .67 .59 
4 .54 .39 .67 .45 .66 .61 

Ite
ns

 

5 .53 .42 .65 .40 .68 .59 
a Assinalados a negro os itens de cuja omissão resulta aumento da consistência interna. 
 
versão do teste o que constitui também indicador do tipo de modificações que parece contribuir para 

melhorar a prova. Recorde-se, contudo, que o seu autor (Sternberg, Grigorenko, Ferrari & 

Clinkenbeard, 1999), justifica os baixos índices de precisão obtidos na forma original do teste com o 

facto de cada domínio ou área conter um conjunto de itens heterogéneo, ou quanto aos conteúdos que 

abrangem, ou quanto às áreas de processamento que envolvem e também com o reduzido número de 
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itens (Sternberg & The Rainbow Project Collaborators, 2006). Nestas circunstâncias não poderão 

esperar-se índices de consistência tão elevados quanto os que são obtidos nas técnicas diferenciais 

cognitivas, regra geral organizadas em tarefas ou subtestes de conteúdo homogéneo e com número de 

itens superior. 

 

7.3.3. Estudo da Estrutura Interna das Medidas 

O estudo da estrutura interna das medidas da terceira versão experimental do STAT-R (H) 

(2004) envolveu a aplicação das técnicas de análise em componentes principais e de análise factorial 

confirmatória. Tal como no 1º Ensaio Experimental, reconhece-se desde logo que algumas limitações 

metrológicas se colocam à aplicação da metodologia factorial aos dados disponíveis nesta amostra, 

designadamente, os baixos níveis de consistência interna das medidas. Considerando, contudo, que, 

tal como acabou de se demonstrar, os resultados desta terceira versão  ultrapassam os das versões 

portuguesas anteriores, e situam-se, além disso, em nível equivalente, ou até superior, aos dos 

resultados obtidos internacionalmente16 (Sternberg, Castejón, Prieto, Hautamäki & Grigorenko, 2001; 

ver também Afonso, 2005c), optou-se por aplicar a metodologia de análise exploratória, utilizada aliás 

nos referidos estudos internacionais.  

1. ANÁLISE EM COMPONENTES PRINCIPAIS 

Procurando o paralelismo metodológico com esses estudos, começou por ser efectuada uma 

análise exploratória dos 45  itens, pois, apesar das limitações metrológicas evidenciadas na análise de 

itens, a medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=.75), e o teste de esfericidade de Bartlett (χ2≈2270.362, 

gl=990, sig.=.000), mostraram que a amostragem é adequada à aplicação da metodologia factorial e 

que a matriz de intercorrelações dos itens não é uma matriz identidade, apresentando relações internas 

significativas. Na aplicação do método de análise em componentes principais, foram isoladas 17 

componentes com valor próprio superior à unidade (critério de Kaiser) e que explicam cerca de 58% da 

variância total dos resultados. A primeira componente (λ=5.13), que explica 11% da variância total e 

cerca de 20% da variância comum, regista saturações dos itens, antes da rotação, que não confirmam 

tratar-se claramente de uma componente geral – saturações entre -.10 e .60, a maioria inferior a .50 

(mediana .28; apenas cinco saturações, 11%, superiores a .50, três das quais de itens da Parte 8, 

Criativa/Quantitativa; catorze, 31%, superiores a .40) – mas que apresentam, ainda assim, tendência a 

ser positivas, ao contrário das componentes seguintes. Após rotação Varimax (a solução apenas 

                                                
16 Recorde-se os dados antes apresentados (CAPÍTULO 4, p.288), relativos ao STAT (H) (1993): EUA: I.Analítica .54, I. 
Prática .47 e I. Criativa .57; Verbal .51, Quantitativa .73 e Figurativa .57; FINLÂNDIA: I.Analítica .32, I. Prática .28 e I. 
Criativa .46, Verbal ..20, Quantitativa .43 e Figurativa .46; ESPANHA: I.Analítica .52, I. Prática .42 e I. Criativa .70; Verbal 
.25, Quantitativa .65 e Figurativa .61. 
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convergiu em 59 iteracções), o padrão das saturações é em geral disperso, com várias componentes 

definidas por apenas um pequeno número de itens não pertencentes a um mesmo domínio de 

processamento ou a uma mesma área de conteúdo; as únicas excepções encontram-se na 

Componente I, que se define pelos cinco itens da Parte 8 (Criativa/Quantitativa), com saturações entre 

.51 e .64, e de maneira menos nítida na Componente II, que se define por quatro itens quantitativos, 

dois da Parte 2 (Analítica) e dois da Parte 5 (Prática), com saturações entre .44 e .68. A estrutura dos 

itens não corresponde, portanto, à que se poderia esperar, nem à luz da Teoria Triárquica (nove 

factores correspondentes às nove partes ou três factores correspondentes aos três domínios), nem à 

luz de uma concepção multifactorial clássica das aptidões (três factores correspondentes às três áreas 

de conteúdo), embora esta última apareça vagamente sugerida na natureza quantitativa das duas 

primeiras componentes. 

 
QUADRO 7.21 

EE2: STAT-R (H) (2004) - PARTES 1 a 9 

Estatísticas descritivas dos resultados brutos: resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), mediana (M), 
média (m), desvio-padrão (dp) e erro padrão da média (EPm) 

N=370 

 
Estatísticas descritivas dos resultados brutos 

Partes (RB máximo = 5) Min. Máx. M m dp EPm 

Parte 1 ANALÍTICA VERBAL 0 5 4 3.84 1.01 .05 

Parte 2  ANALÍTICA QUANTITATIVA 0 5  2 1.85  1.26 .07 

Parte 3  ANALÍTICA FIGURATIVA 0 5 3 2.87 1.36 .07 

Parte 4 PRÁTICA VERBAL 0 5 3 3.19 1.02 .05 

Parte 5 PRÁTICA QUANTITATIVA 0 5 1 1.15  1.13 .06 

Parte 6 PRÁTICA FIGURATIVA 0 5 1 1.47  1.16 .06 

Parte 7 CRIATIVA VERBAL 0 5 3 2.91  1.08 .06 

Parte 8 CRIATIVA QUANTITATIVA 0 5 4 3.50  1.46 .08 

Parte 9 CRIATIVA FIGURATIVA 0 5 2 2.43 1.34 .07 

 
 

  Uma vez que a análise ao nível dos itens produziu resultados incipientes, fruto talvez da 

relativa fragilidade metrológica das variáveis de partida, procedeu-se à análise ao nível das nove 

partes, aplicando procedimentos semelhantes aos do 1º Ensaio Experimental, razão por que se 

apresentam primeiro as estatísticas descritivas relativas às variáveis em estudo (as nove partes) – 
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QUADRO 7.21 – e a matriz de intercorrelações de que partiu a análise factorial – QUADRO 7.22. Ao 

observar as estatísticas descritivas das partes da bateria, e tomando por comparação os resultados 

equivalentes obtidos no 1º Ensaio Experimental – QUADRO 7.21 – verifica-se que o nível de dificuldade 

das várias partes da bateria se tornou mais homogéneo: embora as Partes 2 , 5 e 6 continuem a 

registar os índices de tendência central mais baixos, o contraste com as restantes partes é menor na 

última versão da prova, as dispersões são maiores e a amplitude é máxima em todas as partes. As 

Partes 1 (Analítica/Verbal) e 8 (Criativa/Quantitativa) continuam a ser as que registam medianas e 

médias mais elevadas e dispersões mais baixas, no que são seguidas de perto pela Parte 4 

(Prática/Verbal).  

 
QUADRO 7.22 

EE2: STAT-R (H) (2004) - PARTES 1 a 9 
Matriz de intercorrelações** 

N=370 
 Parte 1 

AV 
Parte 2 

AQ 
Parte 3 

AF 
 

Parte 4 
PV 

Parte 5 
PQ 

Parte 6 
PF 

 
Parte 7 

CV 
Parte 8 

CQ 

Parte 2 
AQ .13          

Parte 3 
AF .14 .24         

           
Parte 4 

PV 
.18 .14 .23        

Parte 5 
PQ 

.05 .42 .29  .17      

Parte 6 
PF 

.06 .20 .19  .04 .21     

           
Parte 7 

CV .17 .27 .34  .27 .22 .18    

Parte 8 
CQ .22 .25 .40  .31 .26 .27  .32  

Parte 9 
CF .17 .18 .41  .25 .30 .29  .35 .34 

NOTA:  
 

AV: Parte Analítica / Verbal 
AQ: Parte Analítica / Quantitativa 
AF: Parte Analítica / Figurativa 

PV: Parte Prática / Verbal 
PQ: Parte Prática / Quantitativa 
PF: Parte Prática / Figurativa 

CV: Parte Criativa / Verbal 
CQ: Parte Criativa / Quantitativa 
CF: Parte Criativa / Figurativa 

 
** Assinaladas a negro as correlações que são muito significativas (p<.001).  
 
 

Na análise das intercorrelações das nove partes – QUADRO 7.22 – sobressai desde logo a 

mudança evidente da posição da Parte 2 (Analítica/Quantitativa) na estrutura dos resultados: deixou de 
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se mostrar independente de todas as outras partes e regista a correlação mais elevada com a Parte 5, 

Prática/Quantitativa, sendo ainda significativa a correlação com a Parte 8, Criativa /Quantitativa, 

embora apresente correlações de magnitude equivalente com as Partes 7, Criativa/Verbal e 3, 

Analítica/Figurativa. Esta última correlação é, aliás a única muito significativa (p<.000) dentro do 

domínio Analítico, algo semelhante ao que se passa no domínio Prático em que a única correlação 

muito significativa se observa entre as partes Quantitativa e Figurativa. Já no domínio Criativo, todas as 

correlações são muito significativas, superiores a .30, embora seja importante assinalar que qualquer 

das Partes 7, 8 e 9, que representam as três áreas do domínio criativo, têm correlações da mesma 

magnitude, ou até mesmo maiores com a Parte 3 (Analítica/Figurativa). Observa-se, com efeito, que se 

registam várias correlações muito significativas entre partes pertencentes a domínios e a áreas 

diferentes, como as que se registam entre os domínios Prático e Criativo, entre .18 e .31. Não emerge, 

assim, da presente matriz de intercorrelações um padrão que se aproxime de forma evidente nem da 

estrutura triárquica nem da estrutura multifactorial clássica; importa, no entanto, sublinhar que todas as 

correlações são positivas e a maioria significativas: se tomarmos um nível de significância menos 

exigente (para p<.01, r ≥ .13 são significativas), apenas três correlações se aproximam de 0, o que 

pode sugerir a presença de um factor comum a todas as partes da prova. 

A análise exploratória da matriz de intercorrelações do QUADRO 7.22 foi viabilizada pela medida 

de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=.80) e pelo teste de esfericidade de Bartlett (χ2≈521.590, gl=36, 

sig.=.000), que demonstraram a adequação da amostragem à metodologia factorial e que a matriz de 

intercorrelações não é uma matriz identidade, por conter relações internas significativas. Acresce que 

nenhuma das variáveis aparenta ser exterior à estrutura das restantes, já que as medidas de 

adequação da amostragem são todas superiores a .5 (MSA≥.74)17. Na análise em componentes 

principais, foram isoladas três componentes com valor próprio superior a .93, responsáveis por cerca 

de 56% da variância total dos resultados18. O primeiro factor, com lambda de 2.96, explica sozinho 

32.86% da variância total, o que representa cerca de 59% da variância comum, antes da rotação. 

Todas as saturações das nove partes no primeiro factor, antes da rotação, são positivas, situadas entre 

.35 e .69, seis delas (67%) são superiores a .50 e quatro (44%) são superiores a .60. Estes resultados 

                                                
17 Sublinhe-se a melhoria do índice MSA da Parte 2 (.74), relativamente ao 1º Ensaio Experimental (.64), o que  aproxima 
esta parte, de forma mais evidente, das restantes partes da prova. 
18 À semelhança do que se passou no 1º Ensaio Experimental, de acordo com o critério de Kaiser (λ≥1.00) são extraídas 
apenas duas componentes, responsáveis por cerca de 45% da variância dos resultados. Para que a percentagem de 
variância explicada seja próxima de 80%, o valor mínimo considerado desejável, haveria que reter seis componentes, a 
última das quais com λ =.705 e explicando 7.8% da variância total dos resultados. À semelhança do estudo anterior, optou-
se, assim, por ensaiar uma solução de compromisso, pela retenção de três componentes, a terceira apresentando valor 
próprio próximo da unidade. 
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não podem deixar de ser interpretados como sugerindo a emergência de uma componente geral, 

comum a todas as partes da bateria.  

 

QUADRO 7.23 
EE2: STAT-R (H) (2004) - PARTES 1 a 9 

Análise em Componentes Principais (critério: λ> .93) 
Matriz Rodada (rotação Varimax) 

N=370 

 
Partes  

 
Componente  

I 
 

 
Componente 

 II 
 

 
Componente 

III 

 
h2 

Parte 1 
ANALÍTICA / VERBAL 

.05 .66 -.05 .44 

Parte 2 
ANALÍTICA / QUANTITATIVA 

.08 .11 .85 .73 

Parte 3 
ANALÍTICA / FIGURATIVA 

.54 .34 .24 .46 

Parte 4 
PRÁTICA / VERBAL 

.08 .71 .12 .52 

Parte 5 
PRÁTICA / QUANTITATIVA 

.24 .03 .79 .68 

Parte 6 
PRÁTICA / FIGURATIVA 

.78 -.24  .09 .68 

Parte 7 
CRIATIVA / VERBAL 

.39 (.44) .26 .41 

Parte 8 
CRIATIVA / QUANTITATIVA 

.53 (.44) .18 .51 

Parte 9 
CRIATIVA / FIGURATIVA 

.69 .28 .11 .57 

% de Variância Total 20.88 17.71 16.96  

% de Variância comum 37.59 31.88 30.53  

NOTA: Assinaladas a negro as saturações superiores a .50 (>.53). (Assinaladas ainda as saturações mais elevadas da 
Parte 7, por serem ainda superiores a .40, o critério de retenção para alguns autores (Stevens, 1986 citado em Seabra-
Santos, 1998). 
 

No QUADRO 7.23 apresenta-se a matriz factorial após rotação Varimax. Uma inspecção 

genérica das saturações permite detectar a aproximação a um modelo multifactorial clássico mais do 

que a um modelo baseado na Teoria Triárquica: de facto, a Componente I aparece definida pelas três 

partes figurativas, e explica a maior parte da variância comum (cerca de 38%), apresentando ainda a 

Parte 8 (Criativa/Quantitativa) uma saturação significativa neste factor. A Parte 8 satura ainda na 

Componente II, responsável por cerca de um terço da variância comum, a qual se define pelas partes 

Verbais, 1 (Analítica) e 4 (Prática), e regista também a saturação mais alta da terceira parte verbal, a 

Parte 7 (Criativa). Por fim, a Componente III define-se pelas duas partes Quantitativas, 2 e 5 (Analítica 

e Prática). Não se pode deixar de reconhecer, assim, a proximidade da estrutura das medidas que 
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emergiu nesta análise factorial a um modelo de organização multifactorial, mais do que ao modelo 

baseado na Teoria Triárquica, com a variância comum explicada, por ordem decrescente, pelas 

componentes figurativa, verbal e quantitativa19. 

Uma vez que a estrutura com três componentes explica apenas cerca de 56% da variância 

total dos resultados, foi ainda ensaiada uma solução em que são explicados 81.3% da variância total 

dos resultados (6 componentes). No QUADRO 7.24 encontra-se a matriz das componentes após rotação 

Varimax. Convém não esquecer que na solução que retém seis factores, os últimos explicam  

 
QUADRO 7.24 

EE2: STAT-R (H) (2004) - PARTES 1 a 9 
Análise em Componentes Principais (critério: cerca de 80% variância explicada) 

Matriz Rodada (rotação Varimax) 
N=370 

 
Partes  

Comp. 
I 

Comp. 
II 

Comp. 
III 

Comp. 
IV 

Comp. 
V 

Comp. 
VI 

 
h2 

Parte 1 
ANALÍTICA / VERBAL 

.10 .03 .08 .01 .97 .05 .97 

Parte 2 
ANALÍTICA / QUANTITATIVA 

-.01 .84 .03 .10 .14 .27 .81 

Parte 3 
ANALÍTICA / FIGURATIVA 

.84 .17 .04 -.06 .05 .15 .76 

Parte 4 
PRÁTICA / VERBAL 

.12 .07 .95 -.03 .06 .12 .94 

Parte 5 
PRÁTICA / QUANTITATIVA 

.33 .79 .11 .08 -.09 -.10 .76 

Parte 6 
PRÁTICA / FIGURATIVA 

.14 .12 -.01 .95 .01 .06 .94 

Parte 7 
CRIATIVA / VERBAL 

.27 .13 .14 .07 .06 .91 .95 

Parte 8 
CRIATIVA / QUANTITATIVA 

(.48) .17 (.40) .28 .23 .07 .56 

Parte 9 
CRIATIVA / FIGURATIVA 

.72 .06 .13 .26 .05 .16 .63 

% de Variância Total 18.59 15.80 12.44 11.99 11.52 10.95  

% de Variância comum 22.87 19.44 15.30 14.75 14.17 13.47  

NOTA: Assinaladas a negro as saturações superiores a .50 (>.72). (Assinaladas ainda as saturações mais elevadas da 
Parte 8, por serem ainda iguais ou superiores a .40, o critério de retenção para alguns autores (Stevens, 1986 citado em 
Seabra-Santos, 1998). 
 
 
percentagens relativamente pequenas da variância dos resultados, cerca de 11 a 12% da variância 

total, 13 a 15% da variância comum. A vantagem desta solução consiste, contudo, em cada variável ter 

                                                
19 Recorde-se, a título e curiosidade, a estrutura factorial das medidas obtidas no estudo da WAIS-III (CAPÍTULO 6, QUADRO 

6.37) na qual, quando emergiram três factores, o primeiro era perceptivo, o segundo verbal e o terceiro de memória, com 
saturação de .42 do subteste de Aritmética. 
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muito maior parte da variabilidade dos resultados explicada por componentes comuns, o que fica 

patente nas comunalidades, (entre 56% e 97% da variância de cada parte é explicada pelos factores 

comuns). Nesta solução, a estrutura da prova é, contudo, menos nítida, pois apenas as duas primeiras 

componentes se definem por variáveis agrupadas: a Componente I define-se por duas partes 

figurativas, Partes 3 (Analítica) e 9 (Criativa), e apresenta ainda uma saturação de .48 da Parte 8 

(Criativa/Quantitativa); e a Componente II define-se por duas partes quantitativas, Partes 2 (Analítica) e 

5 (Prática). A partir da Componente III, apenas uma variável é altamente saturada em cada factor, o 

que implica que as três partes verbais nesta estrutura se distribuem pelas Componentes III, V e VI. E a 

Componente IV define-se pela Parte 6, Prática/Figurativa. A posição factorial da Parte 8 é curiosamente 

ambígua nesta análise, pois agrupa-se com a Componente I (figurativa) e com a Componente III 

(prática/verbal), apresentando saturações na ordem de .40. Em suma, se alguma tendência se esboça 

na estrutura das medidas quando são retidas seis componentes, explicando mais de 80% da variância 

total, é a tendência para uma estrutura mais claramente fundada nas áreas de conteúdo do que, como 

se poderia esperar no quadro do modelo teórico subjacente à prova, para uma estrutura fundada nos 

domínios de processamento.  

 2. ANÁLISE FACTORIAL CONFIRMATÓRIA 

Para completar o estudo da estrutura interna das medidas do STAT-R (H) (2004), e tendo em 

vista testar com mais objectividade a aproximação da estrutura ao modelo clássico de organização das 

condutas cognitivas, em detrimento do modelo triárquico das aptidões, foi efectuada uma análise 

factorial confirmatória, ao nível dos itens, em que foi testado o ajustamento a onze modelos, seis dos 

quais de primeira ordem e cinco hierárquicos. Os modelos são descritos na TABELA 7.1. 

 No QUADRO 7.25  encontra-se um resumo das estatísticas de ajustamento relativas a cada 

modelo testado. O primeiro facto que chama a atenção é o de que alguns modelos não convergiram, 

quer porque as 500 iteracções estabelecidas como limite máximo não foram suficientes para atingir a 

convergência, quer porque os modelos se mostraram não admissíveis devido incoerências (por 

exemplo, variâncias negativas dos factores de erro). Dos quatro modelos que não convergiram, três 

relacionam-se mais ou menos de perto com a Teoria Triárquica, ao postularem, de uma maneira ou de 

outra, as três variáveis latentes Analítica, Prática e Criativa. Ainda assim, o modelo que mais 

directamente radica na Teoria Triárquica, ao admitir 9 factores de primeira ordem (partes da bateria), e 

três factores de segunda ordem independentes (Analítico, Prático, Criativo) – Modelo 8 – convergiu, 

mas não representa o melhor ajustamento aos dados deste estudo. De facto, entre os modelos 

ajustados aos dados, não se verificam oscilações muito expressivas dos índices de ajustamento: todos 

os valores χ2/gl, por exemplo, se situam entre 1 e 2, o que representa um ajustamento aceitável, e os  
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                                                                          TABELA 7.1 

EE2: STAT-R (H) (2004) – 45 ITENS 
 Análise Factorial Confirmatória: Modelos 

Modelo 1 Um Factor: Geral (g) g: Todos os itens 

Modelo 2 

Três Factores Ortogonais:  
Analítico (A)  
Prático (P)  
Criativo (C)  

A: itens das Partes 1, 2 e 3  (1-15) 
 
P: itens das Partes 4, 5 e 6 (16-30) 
 
C: itens das Partes 7, 8 e 9 (31-45) 

Modelo 3 
Multifactorial 

Três Factores Ortogonais:  
Verbal (V) 
Quantitativo (Q) 
Figurativo (F) 

V: Itens das Partes 1, 4 e 7  (1-5, 16-20 e 31-35) 
 
Q: Itens das Partes 2, 5 e 8  (6-10, 21-25 e 36-40) 
 
F: Itens das Partes 3, 6 e 9  (11-15, 26-30 e 41-45) 

Modelo 4 
Nove Factores Ortogonais: 
Partes 1 a 9 

AV, AQ, AF, PV, PQ, PF, CV, CQ, CF:  Itens de cada 
parte saturam no respectivo factor 

Modelo 5 

 
Três Factores Oblíquos:  
Analítico (A)  
Prático (P)  
Criativo (C)  

A: itens das Partes 1, 2 e 3  (1-15) 
 
P: itens das Partes 4, 5 e 6 (16-30) 
 
C: itens das Partes 7, 8 e 9 (31-45) 

Modelo 6 

Três Factores Oblíquos: 
Verbal (V) 
Quantitativo (Q) 
Figurativo (F) 

V: Itens das Partes 1, 4 e 7  (1-5, 16-20 e 31-35) 
 
Q: Itens das Partes 2, 5 e 8  (6-10, 21-25 e 36-40) 
 
F: Itens das Partes 3, 6 e 9  (11-15, 26-30 e 41-45) 

Modelo 7 
Modelo Hierárquico: 
9 Factores 1ª ordem 
1 Factor Geral (g) de 2ª ordem 

AV, AQ, AF, PV, PQ, PF, CV, CQ, CF: Itens de cada 
parte saturam no respectivo factor 

g: Todos os Factores de 1ª ordem 

Modelo 8 
Triárquico 

Modelo Hierárquico: 
9 Factores 1ª ordem 
3 Factores de 2ª Ordem Ortogonais: 
Analítico (A) 
Prático (P) 
Criativo (C) 

AV, AQ, AF, PV, PQ, PF, CV, CQ, CF: Itens de cada 
parte saturam no respectivo factor 

A: Factores AV, AQ e AF 
P: Factores PV, PQ e PF 
C: Factores CV, CQ e CF 

Modelo 9 

Modelo Hierárquico: 
9 Factores 1ª ordem 
3 Factores de 2ª Ordem Ortogonais: 
Verbal (V) 
Quantitativo (Q) 
Figurativo (F) 

AV, AQ, AF, PV, PQ, PF, CV, CQ, CF: Itens de cada 
partes saturam no respectivo factor 

V: Factores AV, PV e CV 
Q: Factores AQ, PQ e CQ 
F: Factores AF, PF e CF 

Modelo 10 

Modelo Hierárquico: 
9 Factores 1ª ordem 
3 Factores de 2ª Ordem Oblíquos: 
Analítico (A) 
Prático (P) 
Criativo (C) 

AV, AQ, AF, PV, PQ, PF, CV, CQ, CF: Itens de cada 
parte saturam no respectivo factor 

A: Factores AV, AQ e AF 
P: Factores PV, PQ e PF 
C: Factores CV, CQ e CF 

Modelo 11 
Hierárquico 

Modelo Hierárquico: 
9 Factores 1ª ordem 
3 Factores de 2ª Ordem Oblíquos: 
Verbal (V) 
Quantitativo (Q) 
Figurativo (F) 

AV, AQ, AF, PV, PQ, PF, CV, CQ, CF: Itens de cada 
parte saturam no respectivo factor 

V: Factores AV, PV e CV 
Q: Factores AQ, PQ e CQ 
F: Factores AF, PF e CF 
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índices RMSEA entre .02 e .05, o que representa um bom ajustamento. O modelo que se mostra 

menos ajustado aos dados é o Modelo 4, que postula 9 factores independentes, com um índice CFI 

muito baixo (.45) e um valor χ2/gl relativamente elevado, embora ainda inferior a 2.00 (1.80). O Modelo 

1, que admite um único factor geral, para os mesmos graus de liberdade (945) apresenta índices de 

ajustamento mais favoráveis (CFI=.74 e χ2/gl=1.38).  

 

QUADRO 7.25 
EE2: STAT-R (H) (2004) -  45 ITENS 

Análise Factorial Confirmatória: estatísticas de ajustamento 
N=370 

Incrementoa  
Modelos  

χ2 gl p χ2/gl GFI PGFI RMSEA CFI RFI 
∆ χ2 gl TLI 

Modelo 1 
g 

1301.38 945 .000 1.38 .86 .79 .032 .74 .43 --- --- --- 

Modelo 2 
A / P / C ort. 

Não convergiu (500 iteracções).         

Modelo 3 
V / Q / F ort. 

1565.71 945 .000 1.66 .84 .77 .042 .55 .31 --- --- --- 

Modelo 4 
9 factores ort. 

1702.25 945 .000 1.80 .80 .73 .047 .45 .25 --- --- --- 

Modelo 5 
A / P / C obliq. 

Não convergiu (500 iteracções).         

Modelo 6 
V / Q / F obliq. 1265.81 942 .000 1.34 .87 .79 .031 .77 .44 35.57 3 .11 

Modelo 7 b 
9 factores 
 + g 

1126.97 935 .000 1.21 .88 .80 .024 .86 .50 174.41 10 .45 

Modelo 8 
9 factores 
 + A / P / C ort. 

1495.64 936 .000 1.60 .85 .77 .040 .60 .33 --- --- --- 

Modelo 9 
9 factores 
+ V / Q / F ort.  

Não convergiu (modelo não admissível).        

Modelo 10 
9 factores 
+ A / P / C obliq. 

Não convergiu (modelo não admissível).        

Modelo 11 
9 factores 
+ V / Q / F obliq. 

1158.71 933 .000 1.24 .88 .79 .026 .84 .48 142.67 12 .37 

Estatísticas de Ajustamento: χ2/gl (χ2 / graus de liberdade); GFI (Goodness of Fit Index); PGFI (Parsimony Goodness of Fit 
Index); RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation); CFI ( Comparative Fit Index); RFI (Relative Fit Index); TLI 
(Tucker-Lewis Index). 
a Em relação ao Modelo 1. 
b Para atingir a convergência, foi necessário permitir a correlação entre as variáveis de erro associadas às partes 2 e 5. 

 

O modelo que apresenta melhores índices de ajustamento, e no qual é mais nítido o 

incremento por comparação com o Modelo 1 (onde  está embutido) é o Modelo 7, que postula nove 

factores oblíquos de primeira ordem, correspondentes às nove partes da prova, e um factor geral de 
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segunda ordem. Note-se que o modelo mais próximo da concepção hierárquica clássica, o Modelo 11, 

apresenta ainda um bom incremento  quando comparado com o Modelo 1 em que é embutido, e 

índices de ajustamento não muito distantes dos do Modelo 7; neste modelo, as correlações entre os 

factores são de .89 (Verbal-Quantitativo), .92 (Verbal-Figurativo) e .93 (Quantitativo-Figurativo). 

Acrescente-se que o facto de o Modelo 10 (factores de segunda ordem Analítico, Prático e Criativo 

oblíquos) não ter convergido não legitima o apuramento dos resultados proposto para o STAT-R (H), 

em que para além dos resultados relativos aos domínios de processamento se prevê o apuramento de 

um resultado total; mas o apuramento de um resultado total a partir dos totais relativos às áreas de 

processamento aparece, pelo contrário, apoiado pelo Modelo 11, um dos melhor ajustados aos dados e 

no qual as elevadas correlações entre os factores de segunda ordem (entre .89 e .93, como indicado 

acima) sugerem a presença de g. 

Este conjunto de resultados parece, assim, favorável à consideração de uma estrutura 

hierárquica clássica para os itens desta versão do STAT-R (H), na presente amostra, quer porque 

emerge como mais plausível a tradicional concepção de g para explicar a variância dos resultados, 

quer porque se impõe a tendência para a estrutura se configurar de acordo com a perspectiva 

hierárquica clássica, baseada nas formas de representação mental da informação, não de acordo com 

a estrutura esperada a partir da Teoria Triárquica, baseada nas formas de processamento mental da 

informação.  Estas constatações estão, aliás, de acordo com os dados que a análise exploratória tinha 

já posto em evidência. Além disso, também os estudos internacionais com versões anteriores do STAT 

apresentam resultados pouco consistentes que, embora apontem por vezes no sentido de uma ligeira 

vantagem do Modelo Triárquico na descrição da estrutura dos dados, demonstram ainda assim a 

existência de modelos alternativos com níveis de ajustamento aos dados muito aproximados e com 

estruturas pelo menos igualmente parcimoniosas (Sternberg et al., 2000, 2001; Carrasco, 2000; ver 

também Afonso, 2005c). 

Em síntese, os estudos da estrutura interna das medidas da terceira versão do STAT-R (H) 

(2004) põem em evidência uma configuração com contornos pouco nítidos, não muito 

significativamente destacada de estruturas alternativas, mas na qual se afirma a tendência para a 

aproximação às concepções hierárquicas das aptidões, nas quais g assume posição de destaque, mais 

do que à Teoria Triárquica da Inteligência Humana, que supostamente fundamenta a prova e de acordo 

com a qual g apenas emerge porque a gama de funcionamento avaliada pelos testes tradicionais de 

inteligência é demasiado limitada, apenas envolvendo a inteligência analítica.  
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7.3.4. Estatísticas Descritivas dos Resultados Compósitos 

Para concluir a exposição dos resultados obtidos no 2º Ensaio Experimental, são apresentadas 

as estatísticas descritivas dos seis resultados compósitos, relativos aos domínios de processamento e 

às áreas de conteúdo, e também a análise das correlações entre esses resultados. Não se podem 

deixar de apontar as reservas que se colocam à apresentação destes resultados, em consequência da 

falta de fundamentação que alguns dos totais compósitos obtiveram do estudo da estrutura interna das 

medidas; mas tal como no 1º Ensaio Experimental, pretende-se com esta apresentação completar a 

descrição dos dados disponíveis relativos aos resultados referidos na literatura sobre o STAT (H), que 

incluem os totais compósitos, e que foram atrás objecto de estudo da precisão (QUADRO 7.20). 

  

QUADRO 7.26 
EE2: STAT-R (H) (2004) - DOMÍNIOS DE PROCESSAMENTO E ÁREAS DE CONTEÚDO 

 Estatísticas descritivas dos resultados brutos compósitos: 
 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (Amp.) e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 

N=370 

 
Estatísticas descritivas 
 Resultados padronizados  

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Nº de 
testes / 

itens 

Min. 
(0) 

Máx. 
(15) 

Amp 
(15) 

m dp EPm 
25 50 75 

ANALÍTICO  3 / 15 2 15 13 8.55 2.45 .13 7 9 10 

PRÁTICO  3 / 15 1 12 11 5.81 2.17 .11 4 6 7 

CRIATIVO  3 / 15 2 15 13 8.85 2.91 .15 7 9 11 

VERBAL  3 / 15 4 15 11 9.94 2.14 .11 9 10 11 

QUANTITATIVO  3 / 15 0 15 15 6.49 2.83 .15 4 6 9 

FIGURATIVO 3 / 15 0 14 14 6.77 2.83 .15 5 7 9 

 

Os resultados do QUADRO 7.26 continuam a revelar alguma heterogeneidade quanto ao nível 

de dificuldade, sobretudo entre as áreas de conteúdo, com a área Verbal a revelar-se mais acessível 

(índices de tendência central mais altos) e a área Quantitativa a mostrar-se mais difícil. Quanto aos 

domínios de processamento, o Analítico e o Criativo mostram-se bastante equilibrados, e revela-se 

mais difícil o domínio Prático. Ainda assim, todas os índices de tendência central se apresentam mais 

elevados neste segundo ensaio, o que foi possivelmente fruto das alterações introduzidas e de 

eventuais flutuações amostrais. Quer o domínio Analítico, quer a área Quantitativa, a que pertence a 

Parte 2, a que foi mais alterada tendo em vista baixar o nível de dificuldade, evidenciam resultados 

mais elevados do que no 1º Ensaio Experimental e que, embora mais baixos do que os de outros 
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domínios ou áreas, se aproximam mais deles, nesta última versão da bateria. Acresce que as 

amplitudes e os desvios-padrão, mais elevados do que na versão anterior, revelam em geral maior 

variabilidade dos resultados, mostrando também maior homogeneidade entre si. 

Passando ao estudo correlacional das variáveis compósitas, não se confirma a independência 

entre domínios de processamento postulada pela teoria, o que já havia sido sugerido a partir dos 

resultados da análise factorial confirmatória, o mesmo se aplicando às áreas de conteúdo20: 

Domínios de Processamento: 

o Analítico-Prático: .46 

o Analítico-Criativo: .55 

o Prático-Criativo: .54 

Áreas de Conteúdo: 

o Verbal-Quantitativa: .42 

o Verbal-Figurativa: .40 

o Quantitativa-Figurativa: .52. 

Os resultados do 2º Ensaio Experimental no conjunto parecem evidenciar uma melhor 

qualidade metrológica das medidas e um maior equilíbrio entre as diversas partes, domínios e áreas 

em que se subdivide a prova, em relação à versão anterior. Do ponto de vista da estrutura interna 

foram, no entanto, constatados importantes desajustamentos entre operacionalização e 

conceptualização, dos quais decorre que as medidas não devam ser interpretadas no quadro da Teoria 

Triárquica da Inteligência Humana.  

Foi, por isso, ponderada a hipótese de proceder a uma revisão mais do conteúdo da prova, 

tendo em vista melhorar a sua qualidade metrológica, mas tal procedimento dificilmente produziria 

alterações com impacto significativo, a julgar pelos progressos alcançados nas revisões anteriores, 

bem como pelos resultados publicados a nível internacional. Além disso, dificilmente se poderia 

introduzir alterações que não acabassem por adulterar drasticamente o teste de origem, já que as 

modificações relativamente pontuais tinham sido já esgotadas. Uma outra via de prosseguimento de 

aperfeiçoamento do teste afigurou-se, então, mais promissora: a aplicação da metodologia de análise 

de itens com recurso a um modelo de traço latente, muito designadamente a aplicação do modelo 

logístico de um parâmetro de Rasch, para melhor identificar a natureza das deficiências específicas ao 

nível dos itens e/ou das alternativas de resposta. A aplicação de um tal procedimento exigiu, contudo, a 

administração do STAT-R (H) sem limitação do tempo de execução. 

                                                
20 Para N=370, correlações iguais ou superiores a .13 são significativas ao nível de significância de .01. À semelhança dos 
estudos anteriores, os coeficientes não foram corrigidos nem quanto à atenuação nem quanto à restrição de amplitude, 
seguindo a metodologia adoptada por Sternberg nos estudos do STAT-R (H).  
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7.4.  ENSAIO SEM TEMPO LIMITE [STAT-R (H) (2004)] 

 

OBJECTIVOS:  

o Proceder à análise de itens com recurso ao modelo logístico de um parâmetro de 

Rasch; 

o Avaliar o tempo de execução de cada parte, na ausência de limites de tempo; 

o Averiguar o grau de adequação do STAT-R (H) à utilização no quadro do presente 

projecto de investigação, como operacionalização do modelo da inteligência de 

Sternberg, Teoria Triárquica da Inteligência Humana. 

 

AMOSTRA: 

o N=487; 

o Sexo: M=210 (43.1%), F=277 (56.9%); 

o Idade: 16 a 66 anos; 71.9% com idade < 30 anos; 

o Escolaridade: 6 anos a > 18 anos; 76.4% ≥ 12 anos; 19.9% ≥ licenciatura; 

o Profissão: todas as categorias profissionais estão representadas na amostra; 

categorias mais representadas: 0 (Estudantes 54.0%, concentrados nos grupos 

com escolaridade de 9 a 16 anos), 2 (Profissões intelectuais e científicas 16.0%, 

concentrados nos grupos com escolaridade igual ou superior a licenciatura), 3 

(Técnicos Intermédios, 11.3%, concentrados nos grupos com escolaridade entre 9 

e 18 anos) e 4 (Administrativos 6.8%, concentrados nos grupos de escolaridade 

entre 9 e 14 anos); 

o Região/Área/Tipo de Residência: Lisboa e Vale do Tejo 71.7%, e também 

representadas todas as restantes regiões, incluindo os Açores (0.2%) e a Madeira 

(5.7%); Litoral, 89.7%; Grandes Centros Urbanos, 20.7%; Concelhos Urbanos, 

78.4%. 

 

RESULTADOS: 

O Ensaio Sem Tempo Limite foi realizado com o propósito específico de proceder ao estudo 

dos itens pela aplicação da análise de Rasch. Tal procedimento metodológico não seria adequado para 

tratar os dados das amostras anteriores, uma vez que, como se verificou nas respectivas análises de 

itens, a taxa de omissão de respostas foi com frequência muito elevada, nalgumas partes em quase 

todos os itens; nestas condições, a informação disponível sobre os itens de uma parte não é 

equilibrada, pois uma proporção importante dos insucessos é devida a falta de tempo para que os itens 
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sejam tentados, ou sequer inspeccionados, pelos sujeitos, pelo que o próprio programa exclui esses 

itens e trata apenas os restantes. Se atendermos a que o número de itens de cada parte é de apenas 

5, e a que em algumas partes da prova (como as Partes 2, 5 e 6) se corria o risco de a maioria, se não 

todos, os itens serem eliminados da análise, compreende-se ter sido imprescindível conduzir uma 

aplicação a uma nova amostra, desta vez sem cumprimento dos tempos limite estabelecidos nas 

instruções. Acresce que a aplicação efectuada nessas condições permitiria ainda estudar os tempos de 

execução das várias partes e apurar novos índices metrológicos, desta feita tratando as respostas 

omissas como erros. 

Assim, a terceira versão experimental portuguesa do STAT-R (H) (2004) (Afonso, 2004b,c) foi 

aplicada de acordo com as Instruções de Aplicação, com excepção do limite de tempo, e os 

examinadores foram instruídos a registar com rigor o tempo de execução de cada participante em cada 

parte da prova em segundos (ver ANEXO 1.11).  

Apresentam-se de seguida 1) os resultados do estudo dos tempos de execução, 2) os 

resultados da análise de itens, de acordo com o modelo clássico, para efeitos de comparação com os 

dados provenientes do 2º Ensaio Experimental (com tempo limite), e pela análise de Rasch; 3) os 

resultados do estudo da precisão de acordo com o modelo clássico e com o modelo de Rasch; 4)  a 

análise da dimensionalidade, no quadro do modelo de Rasch; e 5) as estatísticas descritivas dos 

resultados compósitos. 

 

7.4.1. Estudo dos Tempos de Execução 

No QUADRO 7.27 encontram-se as estatísticas descritivas relativas aos tempos de execução de 

cada uma das nove partes da bateria. Mais uma vez a heterogeneidade quanto aos níveis de 

dificuldade é posta em evidência pela acentuada discrepância entre os tempos de execução das Partes 

2 e 5, Analítica/Quantitativa e Prática/Quantitativa, e os das Partes 1 e 7, Analítica/Verbal e 

Criativa/Verbal. Os tempos médios de execução variaram, assim, entre cerca de 3 minutos (Parte 1) e 

cerca de 16 minutos (Parte 5), sendo a média do tempo de execução  total de cerca de 70 minutos. A 

insuficiência dos limites de tempo estabelecidos para as Partes 2, 5 e 6 está bem patente nas 

percentagens de participantes que atingiram ou ultrapassaram o limite de 8 minutos (480 segundos) 

estabelecido nas Instruções de Aplicação e habitualmente respeitado numa aplicação do STAT-R (H), o 

qual inclui já prolongamento: respectivamente, 74%, 92% e 86%. Merece ainda destaque o facto de a 

Parte 2 não ser já a mais demorada de executar, o que em parte representa uma melhor aproximação 

ao nível de competência dos participantes. Convém notar, no entanto, que os tempos de execução não 

são, provavelmente, reflexo apenas do nível de dificuldade das tarefas, mas são também afectados 

pelos diferentes tempos de leitura e inspecção dos itens: por exemplo, a leitura dos itens das Partes 1 e 
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7 envolve pequenos textos ou frases enquanto a dos itens das Partes 5 e 6 envolve textos mais 

extensos e a recolha de vários dados do problema em diagramas ou listagens (Parte 5) ou a inspecção 

de mapas tendo em vista localizar pequenos detalhes (Parte 6).  

 
QUADRO 7.27 

ESTL: STAT-R (H) (2004 -  PARTES 1 a 9 

Estatísticas descritivas dos tempos de execução (em segundos): 
 mínimo (Min.) e máximo (Máx.), mediana (M), média (m), desvio-padrão (dp), 

 percentis 75 e 90 dos tempos de execução;  
percentagens de participantes que atingiram o limite de 8 minutos. 

N=487 

 
Estatísticas descritivas dos tempos máximos de execução 

(segundos) 
Percentis 

Partes  

Min. Máx. M m dp 
75 90 

% que 
atingiu o 
limite de 
tempo 
(480 s)a 

Parte 1 
ANALÍTICA VERBAL 

47 2100 162 192 175.2 210 285 < 5 

Parte 2  
ANALÍTICA QUANTITATIVA 

48 3600 760 898 611.8 1196 1755 74 

Parte 3  
ANALÍTICA FIGURATIVA 

75 1620 270 318 189.6 370 567 13 

Parte 4 
PRÁTICA VERBAL 

87 1380 269 300 130.2 355 431 7 

Parte 5 
PRÁTICA QUANTITATIVA 

97 2326 922 959 388.8 1154 1484 92 

Parte 6 
PRÁTICA FIGURATIVA 

247 1942 660 704 249.0 820 999 86 

Parte 7 
CRIATIVA VERBAL 

43 890 177 201 112.4 246 326 < 5 

Parte 8 
CRIATIVA QUANTITATIVA 

46 1210 232 276 167.4 322 460 9 

Parte 9 
CRIATIVA FIGURATIVA 

86 2721 344 391 232.2 482 662 26 

a Percentagem de participantes que atingiram ou ultrapassaram o tempo correspondente ao limite estabelecido nas 
instruções, já incluindo prolongamento (8 minutos=480 segundos). 
  

Para além do nível diverso de dificuldade entre as várias partes da bateria, detectado nos 

anteriores estudos de análise de itens, verifica-se também nível diverso de esforço envolvido na própria 

leitura e preparação para a resposta, algo que deveria merecer especial atenção aquando de uma 

revisão mais aprofundada da prova. Se ao tempo médio de execução sem limite de tempo for 

acrescentado o tempo médio de cerca de 35 minutos despendido com as instruções (não contabilizado 

neste ensaio mas no Ensaio Experimental 1 - ver pp.443-444) conclui-se que a média do tempo total de 
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aplicação, sem limite de tempo, será de cerca de 105 minutos, ou seja, 1h e 45m, e que a aplicação 

ultrapassará com frequência as 2h de duração total. 

 

7.4.2. Análise de Itens 

1. ABORDAGEM CLÁSSICA 

À semelhança dos estudos anteriores, a análise de itens contempla o estudo da dificuldade, a 

partir das percentagens de sucesso, e o estudo da discriminação, a partir das correlações bisseriais por 

pontos corrigidas entre cada item e o total respectivo (parte e domínio de processamento/área de 

conteúdo). São ainda analisadas, as omissões de resposta, de particular relevância no presente 

estudo, uma vez que a supressão dos limites de tempo teve em vista reduzir de forma sensível a 

incidência de respostas omissas. 

Nos QUADROS 7.28, 7.29 e 7.30  são apresentados os resultados relativos à dificuldade, taxa de 

omissões e discriminação dos itens pertencentes a cada um dos três domínios, Analítico, Prático e 

Criativo (a comparar com os QUADROS 7.16, 7.17 e 7.18). No domínio Analítico – QUADRO 7.28 – é muito 

clara a redução, em relação aos estudos anteriores, das percentagens de omissões de resposta, 

mesmo   na  área  Quantitativa,   a  que   desde  os  primeiros   estudos  levantava  mais  esse  tipo de  

 
QUADRO 7.28 

ESTL: STAT-R (H) (2004) - DOMÍNIO ANALÍTICO (Partes 1, 2 e 3) 
Índices de dificuldade (p-proporção de repostas certas), omissões de resposta (F, % do total e % dos 

insucessos) e índices de discriminação (correlações item/parte e item/domínio corrigidas) 
N=487 

Omissões Discriminação 
DOMÍNIO 

ANALÍTICO 
Itens 

Dificuldade 
 

(p) 
 

F 
% do 
total 

% dos 
insucessos 

r 
 item/parte 

r  
item/ 

domínio 

1 .67 0   .05 .12 
2 .84 0   .07 .10 
3 .82 0   .02 .09 
4 .95 0   .09 .17 

Parte 1 
 

VERBAL 
 

5 .53 1  .2  .4 .06 .08 
1 .67 12 2.5 7.5 .31 .33 
2 .78 0   .12 .20 
3 .60 11 2.3 5.6 .43 .37 
4 .35 41 8.4 12.9 .37 .32 

Parte 2 
 

QUANTITATIVA 

5 .42 31 6.4 10.9 .41 .37 
1 .61 1 .2  .5 .17 .22 
2 .61 6 1.2 3.1 .32 .39 
3 .47 3 .6 1.2 .22 .19 
4 .59 4 .8 2.0 .23 .29 

Parte 3 
 

FIGURATIVA 

5 .78 3 .6 2.8 .17 .20 
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dificuldade: de cerca de 36 a 62% de respostas erradas devido a omissão, passou-se nesta amostra 

para 0 a 13%, o que significa que o tempo é particularmente curto para a realização correcta da tarefa 

nesta parte (como ficou demonstrado no estudo dos tempos de execução) mas que as tarefas em si 

não são de nível de dificuldade desproporcionado para o nível de competência desta amostra. Esta 

conclusão é apoiada pela inspecção dos índices de dificuldade que, na Parte 2, se encontram bem 

dentro dos parâmetros considerados desejáveis para uma boa discriminação, o que é corroborado 

pelos bons índices de discriminação em relação ao total da parte e do domínio a que pertence. Com 

excepção de dois itens da Parte 1 (Analítica/Verbal), que apresentam baixos níveis de dificuldade, e 

dos índices de discriminação limitados de toda essa parte da prova, os itens do domínio Analítico 

parecem adequados do ponto de vista metrológico, na aplicação sem limite de tempo.  

Passando ao domínio Prático, o QUADRO 7.29 fornece os mesmos dados que o anterior: do 

ponto de vista da dificuldade, com excepção de dois itens da Parte 4 (Prática/Verbal) todos os 

restantes encontram-se dentro da faixa desejável de respostas correctas, de .20 a .80. Esta 

constatação é sobretudo importante no que à Parte 5 (Prática/Quantitativa) diz respeito, já que nos 

estudos   anteriores  esta  parte  da   prova  registava   elevadas  taxas  de  insucesso e  de omissão de 

 
QUADRO 7.29 

ESTL: STAT-R (H) (2004) - DOMÍNIO PRÁTICO (Partes 4, 5 e 6) 
Índices de dificuldade (p-proporção de repostas certas), omissões de resposta (F, % do total e % dos 

insucessosa) e índices de discriminação (correlações item/parte e item/domínio corrigidas) 
N=487 

Omissões Discriminação 
DOMÍNIO 
PRÁTICO 

Itens 

Dificuldade 
 

(p) 
 

F 
% do 
total 

% dos 
insucessos 

r 
item/parte 

r  
item/ 

domínio 

1 .40 2  .4  .7 -.01 .09 
2 .86 0   .15 .19 
3 .79 1  .2 1.0 .08 .07 
4 .49 2  .4  .8 .11 .12 

Parte 4 
 

VERBAL 
 

5 .81 2  .4 2.2 .10 .10 
1 .41 6 1.2 2.1 .19 .17 
2 .58 8 1.6 3.9 .38 .35 
3 .63 4  .8 2.2 .36 .37 
4 .36 7 1.4 2.2 .27 .25 

Parte 5 
 

QUANTITATIVA 

5 .50 17 3.5 7.0 .26 .27 
1 .41 4  .8 1.4 -.03 .03 
2 .43 0   .12 .27 
3 .23 0   .02 .03 
4 .47 1  .2  .4 .04 .11 

Parte 6 
 

FIGURATIVA 

5 .51 1   .2  .4 .04 .19 
a Indicam-se apenas as percentagens superiores a 0. 
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respostas, principalmente nos últimos itens: os resultados, quando a prova é aplicada sem tempo limite, 

mudam claramente de configuração, apresentando taxas de omissão muito inferiores, taxas de sucesso 

muito apropriadas e índices de discriminação em geral próximos do critério desejável, .30. Um pouco 

menos favoráveis são os índices de discriminação das Partes 4 (Prática/Verbal) e 6 (Prática/Figurativa), 

embora os indicadores do nível de dificuldade se situem, em geral, num nível aceitável. 

No QUADRO 7.30 podem consultar-se, por fim, os mesmos índices relativos ao domínio Criativo: 

com excepção de um item da Parte 7 (Verbal) e outro da Parte 8 (Quantitativa), todos os restantes 

posicionam-se adequadamente em termos de nível de dificuldade, nesta amostra. As taxas de omissão 

são em geral muito baixas, representando as respostas omissas em geral cerca de 1% ou menos do 

total de respostas, e os índices de discriminação apresentam valores muito elevados, praticamente 

todos acima de .30. Esta parte da prova emerge assim como a de maior robustez nesta versão, 

aplicada sem tempo limitado, embora as outras duas apresentem também numerosos índices 

favoráveis do ponto de vista metrológico. 

  
QUADRO 7.30 

ESTL: STAT-R (H) (2004) - DOMÍNIO CRIATIVO (Partes 7, 8 e 9) 
Índices de dificuldade (p-proporção de repostas certas), omissões de resposta (F, % do total e % dos 

insucessosa) e índices de discriminação (correlações item/parte e item/domínio corrigidas) 
N=487 

Omissões Discriminação 
DOMÍNIO 
CRIATIVO 

Itens 

Dificuldade 
 

(p) 
 

F 
% do 
total 

% dos 
insucessos 

r 
item/parte 

r  
item/ 

domínio 

1 .87 0   .13 .33 
2 .30 2  .4  .6 .19 .46 
3 .66 4  .8 2.4 .25 .47 
4 .74 0   -.06 .44 

Parte 7 
 

VERBAL 
 

5 .58 1  .2  .5 .08 .50 
1 .76 3  .6  2.5 .29 .43 
2 .92 5 1.0 12.5 .44 .28 
3 .80 5 1.0  5.1 .39 .40 
4 .77 5 1.0  4.5 .33 .42 

Parte 8 
 

QUANTITATIVA 

5 .78 7 1.4  6.7 .22 .41 
1 .42 3  .6 1.1 .13 .49 
2 .56 3  .6 1.4 .35 .50 
3 .52 1  .2  .4 .29 .50 
4 .44 6  1.2 2.2 .22 .50 

Parte 9 
 

FIGURATIVA 

5 .77 4  .8 3.5 .32 .42 
a Indicam-se apenas as percentagens superiores a 0. 
 

À semelhança dos dois ensaios experimentais anteriores, também foi efectuado o estudo dos 

distractores tendo em vista detectar algum eventual desequilíbrio nas opções erradas de resposta que 
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possa indiciar ambiguidade na formulação das alternativas de resposta. No QUADRO 7.31 encontram-se 

as proporções de escolhas dos distractores em cada item: embora sejam poucos os itens em que 

existem grandes discrepâncias na distribuição das respostas erradas, verifica-se a presença de 

pequenas discrepâncias com alguma frequência. É importante assinalar que os itens em que se regista  

  
QUADRO 7.31 

ESTL: STAT-R (H) (2004) - DOMÍNIOS DE PROCESSAMENTO E ÁREAS DE CONTEÚDO 
Proporções (p) de escolha dos distractores (R) (alternativas de resposta erradas) em cada itema. 

N=487 
 Domínios de Processamento 

ANALÍTICO PRATICO CRIATIVO 

 

Ite
ns

 

R p R p R p R p R p R p R p R p R p 

1 A .13 B .18 D .02 B .12 C .26 D .22 A .07 B .05 D .01 

2 A .05 C .03 D .09 B .06 C .01 D .08 A .49 B .07 D .13 

3 A .00 B .17 D .00 A .01 B .11 D .08 A .06 C .05 D .23 

4 A .01 B .01 C .03 A .46 C .01 D .03 B .21 C .02 D .02 

VE
R

B
A

L 

5 A .03 C .32 D .12 A .09 B .05 C .04 A .19 B .03 C .21 

1 A .12 B .11 D .07 A .40 C .05 D .14 A .10 B .04 D .09 

2 A .05 B .08 D .08 A .11 B .12 C .17 A .01 B .03 C .04 

3 A .11 B .06 C .21 B .13 C .07 D .16 A .08 B .07 D .04 

4 B .22 C .13 D .22 A .13 B .34 C .16 A .09 C .05 D .08 Q
U

A
N

TI
TA

TI
VA

 

5 A .25 C .11 D .17 A .26 B .09 D .11 A .07 B .10 D .03 

1 A .01 C .32 D .06 A .10 C .09 D .40 A .37 B .07 D .14 

2 A .04 B .27 D .06 A .26 B .04 C .27 A .07 C .33 D .03 

3 A .24 B .15 D .13 A .06 B .60 C .12 B .21 C .14 D .13 

4 A .08 B .14 D .18 B .07 C .42 D .04 B .14 C .13 D .27 

Á
re

as
 d

e 
C

on
te

úd
o 

FI
G

U
R

A
TI

V
A

 

5 B .03 C .17 D .02 B .16 C .16 D .17 B .07 C .10 D .05 

a Assinaladas a negro as proporções dos itens em que houve maior assimetria na distribuição de escolhas das alternativas 
erradas. 
 
desequilíbrio na distribuição das respostas pelos distractores são os mesmos em que se fez 

semelhante constatação na amostra do 2º Ensaio Experimental. Esta replicação constitui um elemento 

valioso na identificação das ambiguidades de conteúdo dos itens ou das alternativas de resposta. Por 



PARTE 3. RESULTADOS 

 486 

exemplo, a inspecção atenta do item em que se registou maior desproporção entre as alternativas 

erradas – Parte 6 (Prática/Figurativa), item 3 (proporções de respostas nas alternativas erradas 

.06/.60/.12; proporção de respostas certas .23) – verifica-se que uma simples palavra do enunciado 

introduz, possivelmente, a ambiguidade. Trata-se de um item em cujo mapa estão representadas vias 

de sentido único, mas em que no enunciado é perguntado qual o percurso por que deve “caminhar” 

para chegar a determinado ponto. A alternativa errada mais escolhida (B) seria a correcta caso a 

deslocação fosse efectuada de automóvel. A simples desatenção ao pormenor do verbo “caminhar” é 

talvez a determinante da elevada taxa de respostas na alternativa errada B, e da baixa taxa de acertos 

no item, embora não seja relevante para o que se pretende medir nesta parte do teste (processamento 

prático aplicado a conteúdo figurativo). Neste item, importaria formular o enunciado de modo a 

sublinhar melhor que a deslocação é efectuada a pé, o que evitaria talvez contaminar o resultado por 

um factor de atenção ou por um factor verbal. Observações semelhantes poderiam ser efectuadas a 

respeito de outros itens. 

  

2. ABORDAGEM DE TRAÇO LATENTE 

Os resultados da aplicação do modelo logístico de um parâmetro de Rasch ao STAT-R (H) 

(2004), administrado sem limite de tempo, são apresentados no QUADRO 7.32 – estatísticas de 

ajustamento – e no QUADRO 7.33 – estatísticas das pontuações dos itens e dos sujeitos21.  

 No QUADRO 7.32 verifica-se que todas as médias dos índices infit de ajustamento dos itens 

coincidem com, ou rondam, a unidade e que todos os valores MNSQ (mean-square) máximos, também 

dos itens, são inferiores a 1.5. No que aos índices de outfit  diz respeito, índices que são mais sensíveis 

à presença de outliers, apenas um dos quarenta e cinco itens de toda a bateria, o item 4 da Parte 7, 

Criativa/Verbal, manifesta desajustamento em relação ao modelo de Rasch, com um índice de outfit 

ainda assim relativamente baixo (1.59), sendo todos os restantes valores máximos de outfit inferiores a 

1.5. Pode-se, portanto, concluir que cerca de 98% dos itens do STAT-R (H) (2004), quando aplicados 

sem limite de tempo, manifestam funcionamento compatível com as expectativas do modelo de Rasch.  

Passando ao ajustamento dos sujeitos, as médias dos índices de infit coincidem com a unidade e, mais 

importante, os índices máximos de infit são, com uma única excepção (o domínio Criativo), inferiores a 

2.00, pelo que podem ser considerados relativamente adequados. Os índices de outfit dos sujeitos 

acusam, entretanto, a presença de padrões de resposta inesperados, à luz do modelo de Rasch, 

embora em apenas 5.3% a 6.6% dos participantes, o que significa que pelo menos cerca de 93% dos 

sujeitos da amostra (453 sujeitos) apresentaram uma padrão de respostas aos itens, em cada domínio 

ou área, coerente com o esperado de acordo com o modelo de Rasch. 
                                                
21 Os Mapas dos Sujeitos e Itens encontram-se no Anexo 4. 
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O QUADRO 7.33 apresenta as pontuações na escala logit para os itens e para os sujeitos. Verifica-se 

que a média dos sujeitos é sempre superior à média dos itens, embora o maior desajuste entre o nível 

de dificuldade dos itens e o nível de competência dos sujeitos se verifique na área Verbal e no domínio 

Criativo. A inspecção dos Mapas dos Sujeitos e dos Itens (ANEXO 4) revela, aliás, que na área Verbal 

não se encontram suficientemente cobertos os níveis superiores de competência, o que é 

particularmente sensível nesta amostra em que, como se viu, predominam os graus de escolaridade  

 

 

 QUADRO 7.32 
ESTL: STAT-R (H) (2004)  - DOMÍNIOS DE PROCESSAMENTO E ÁREAS DE CONTEÚDO 

Análise de Rasch (Modelo Dicotómico): Índices de Ajustamento ao modelo  
N=487 

MNSQ (Mean Square)  
 
Domínio / Área 
(nº itens analisados) 

  

Média dp Máx. 
> 1.5 

n   (%) 
> 2.0 
n  (%) 

Infit 1.00 .09 1.16   
ITENS 

Outfit 1.02 .16 1.28 0  (0.0)  

Infit 1.00 .20 1.70   

ANALÍTICO 
(15) 

SUJEITOS 
Outfit 1.02 .58 8.59 32  (6.6) 20  (4.1) 

Infit 1.00 .08 1.12   
ITENS 

Outfit 1.02 .12 1.25 0  (0.0)  

Infit 1.00 .21 1.94   
PRÁTICO 
(15) 

SUJEITOS 
Outfit 1.02 .40 3.91 30  (6.2) 13  (2.7) 

Infit 1.00 .13 1.36   
ITENS 

Outfit .99 .25 1.59 1  (6.7) 0  (0.0) 

Infit 1.00 .26 2.23   

 
CRIATIVO 
(15) 

SUJEITOS 
Outfit .99 .60 6.14 31  (6.4) 18  (3.7) 

Infit 1.00 .07 1.13   
ITENS 

Outfit .98 .11 1.18 0  (0.0)  

Infit 1.00 .25 1.89   

VERBAL 
(15) 

SUJEITOS 
Outfit .98 .51 4.27 29  (6.0) 22  (4.5) 

Infit .99 .10 1.18   
ITENS 

Outfit 1.01 .23 1.49 0  (0.0)  

Infit 1.00 .26 1.88   
QUANTITATIVA 
(15) 

SUJEITOS 
Outfit 1.01 .59 5.56 30  (6.2) 20  (4.1) 

Infit 1.00 .09 1.15   
ITENS 

Outfit 1.01 .15 1.35 0  (0.0)  

Infit 1.00 .16 1.57   

 
FIGURATIVA 
(15) 

SUJEITOS 
Outfit 1.01 .30 2.85 26  (5.3) 8  (1.6) 
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superiores ao 12º ano. Nas áreas de conteúdo Quantitativa e Figurativa, pelo contrário, emerge maior 

compatibilidade entre o nível de dificuldade dos itens e o nível de competência dos sujeitos. Quanto 

aos domínios de processamento, a compatibilidade entre competência dos sujeitos e dificuldade dos 

itens é maior no domínio Prático do que nos domínios Criativo e Analítico, em que se revela alguma 

 
QUADRO 7.33 

ESTL: STAT-R (H) (2004)  -  DOMÍNIOS DE PROCESSAMENTO E ÁREAS DE CONTEÚDO 
 Análise de Rasch (Modelo Dicotómico): Estatísticas das pontuações na escala logit    

N=487 

Estatísticas das pontuações (logits) 

Correlação a 

 
 
Domínio / Área 
(nº itens analisados) 

 

Min. Máx. média. dp EPmédia 
Min. Máx. 

ITENS - 2.50 1.63 .00 1.02 .27 .23 .52 
ANALÍTICO 
(15) 

SUJEITOS - 2.23 3.01 .83 1.00 .05 -.57 .78 

ITENS - 1.88 1.54 .00 .92 .25 .20 .52 
PRÁTICO 
(15) 

SUJEITOS - 3.03 2.94 .15 .88 .04 -.59 .87 

ITENS - 1.97 1.99 .00 1.06 .28 .12 .52  
CRIATIVO 
(15) 
 SUJEITOS - 2.24 3.10 .91 1.11 .05 -.66 .86 

ITENS - 2.17 2.05 .00 1.09 .29 .20 .52 
VERBAL 
(15)  

SUJEITOS - 1.70 3.12 1.08 .90 .04 -.23 .83 

ITENS - 2.29 1.61 .00 1.10 .29 .31 .57  
QUANTITATIVO 
(15) 
 SUJEITOS - 3.14 3.10 .69 1.23 .06 -.50 .85 

ITENS -1.37 1.52 .00 .70 .19 .20 .50  
FIGURATIVO 
(15) 
 SUJEITOS - 2.85 2.84 .11 .93 .04 -.31 .74 

a Correlações bisseriais entre a pontuação de cada item (ou de cada sujeito) e o resultado total de todos os sujeitos no item 
(ou de todos os itens no sujeito),  total calculado com exclusão sucessiva do próprio item (sujeito). 
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falha na cobertura dos níveis elevados de competência por parte dos itens, e por vezes alguma 

redundância quanto ao nível de dificuldade dos itens na faixa intermédia da escala logit. 

Mostra-se ainda útil reter os resultados da análise de Rasch relativos às categorias de resposta 

(certa=1 / errada=0), QUADRO 7.34 (complementadas pelos dados mais discriminados do ANEXO 6). Da 

análise dos resultados parece emergir um  funcionamento  adequado das alternativas de resposta, quer  

nos domínios de processamento (Analítico, Prático e Criativo), quer nas áreas de conteúdo (Verbal, 

Quantitativa e Figurativa): primeiro, porque todas as médias empíricas (na escala logit)  se aproximam 

muito das médias esperadas, ou coincidem mesmo com elas, ao mesmo tempo que confirmam a 

ordenação que seria de esperar (médias mais baixas nas cotações 0 e médias mais altas nas cotações 

1); e, segundo, porque os índices de ajustamento se aproximam da unidade, como seria desejável, 

havendo apenas alguns ligeiros desvios em alguns índices outfit, mais sensíveis aos casos extremos. 

 

 

  QUADRO 7.34 
ESTL: STAT-R (H)  (2004) - DOMÍNIOS DE PROCESSAMENTO E ÁREAS DE CONTEÚDO 

Análise de Rasch (Modelo Dicotómico): Estrutura das categorias de resposta 
Frequência absoluta (F) e percentagem (%), médias empírica  
e esperada e índices de ajustamento  ao modelo (infit e outfit)  

N=487 

Estatísticas Descritivas Índices de Ajustamento  
 
Domínio / Área  
(nº itens) Categorias    F    (%) 

Média 
empírica 

Média 
esperada 

Infit Outfit 

1 4631  (64) 1.34 1.34 .99 .98 ANALÍTICO 
(15) 

0 2584   (36) - .10 - .10 1.00 1.05 

1 3835  (52) .73 .73 1.00 1.04 PRÁTICO 
(15) 

0 3470  (48) - .49 - .49 .99 1.00 

1 4741  (66) 1.50 1.50 1.01 1.03  
CRIATIVO 
(15) 0 2489  (34) - .21 - .20 1.00 .97 

1 5013  (69) 1.55 1.55 1.00 1.00 VERBAL 
(15) 

0 2277  (31) .06 .06 1.00 .97 

1 4365  (61) 1.42 1.42 1.00 1.07 QUANTITATIVA 
(15) 

0 2745  (39) - .46 - .46 .99 .98 

1 3799  (52) .62 .62 1.01 1.06  
FIGURATIVA 
(15) 
 0 3491  (48) - .45 - .44 .99 .96 
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Em suma, a análise de itens do STAT-R (H) com recurso ao modelo logístico de um parâmetro 

de Rasch revela um bom grau de ajustamento dos itens e das categorias de resposta, embora algumas  

partes pudessem usufruir de uma revisão tendo em vista evitar a redundância nos níveis intermédios 

de dificuldade e a deficiente cobertura dos níveis elevados de competência. 

 

7.4.3. Estudo da Precisão 

1. ABORDAGEM CLÁSSICA 

Apresentam-se no QUADRO 7.35 os resultados do estudo da consistência interna dos domínios 

de processamento e das áreas de conteúdo, pela determinação de coeficientes Alfa de Cronbach, 

resultados que podem com utilidade ser comparados com os que constam no QUADRO 7.20, 

respeitantes ao 2º Ensaio Experimental.  

Os índices de consistência interna são em todos os domínios e áreas superiores aos obtidos 

no 2º Ensaio Experimental e atingem, na área Quantitativa e no domínio Criativo, valores próximos ou 

superiores a .70, critério que corresponde a um nível moderado de precisão, aceitável para efeitos de 

investigação. Os coeficientes mais baixos são os da área Verbal e do domínio Prático que, embora 

permaneçam aquém desse limiar, registam apreciável incremento relativamente aos índices obtidos 

nos primeiros estudos (ver QUADRO 7.4 – Estudo Piloto – e QUADRO 7.10 – 1º Ensaio Experimental); o 

mesmo se passa de maneira muito mais expressiva na parte da bateria que foi mais modificada, Parte 

2 (Analítica/Quantitativa). Assim, apesar de esta versão da prova apresentar ainda limitações 

evidentes, se tomarmos o critério acima referido, não deixa de ser assinalável a melhoria da sua 

qualidade metrológica em função das modificações e opções metodológicas seguidas ao longo dos 

sucessivos ensaios experimentais. Acresce que ao observar as alterações nos coeficientes de precisão 

na sequência da omissão de cada item (QUADRO 7.35) não se pode deixar de reconhecer neste ensaio 

uma muito maior coesão dos itens, quer porque diminui, em relação aos estudos anteriores, o número 

de itens que aparenta prejudicar o nível de consistência dos resultados globais, quer porque são 

diminutas as magnitudes das oscilações nos coeficientes de precisão respectivos, quando cada um 

desses itens é omitido.  

2. ABORDAGEM DE TRAÇO LATENTE 

Apresentam-se ainda, no QUADRO 7.36, os coeficientes de precisão e os erros-padrão das 

medidas logit determinados na aplicação da análise de Rasch. Os coeficientes Alfa de Cronbach, como 

se poderia esperar, aproximam-se  dos coeficientes  antes  obtidos  na  aplicação de  outro programa 

de análise, e os coeficientes do “modelo” e “real”, como é habitual, situam-se num nível um pouco 

inferior. O mais baixo nível de consistência interna da área Verbal parece associado a algumas outras 

limitações detectadas no funcionamento dos itens dessa área de conteúdo (o nível de dificuldade mal 
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calibrado para o nível de competência da amostra, os baixos índices de discriminação, o desequilíbrio 

na distribuição das respostas pelos distractores, numerosos itens que contribuem para a redução da 

consistência  interna).  Por  outro  lado,  o  nível  relativamente   adequado   dos  coeficientes  da   área  

 
QUADRO 7.35 

ESTL: STAT-R (H) (2004) - DOMÍNIOS DE PROCESSAMENTO E ÁREAS DE CONTEÚDO 
Coeficientes Alfa de Cronbach estandardizados e Coeficientes Alfa com omissão de cada item 

 N=487  

Domínios de Processamento Áreas de Conteúdo  

ANALÍTICO PRÁTICO CRIATIVO VERBAL QUANTITATIVA FIGURATIVA 

Coeficiente 
Alfa  

(estandardizado) 
.59 .49 .67 .42 .75 .58 

Coeficientes Alfa com omissão de cada item a  
Itens Verbais 

Parte 1                Parte 4               Parte 7 
Itens Analíticos 

Parte 1                  Parte 2                   Parte 3 
1 .61 .50 .66 .39 .73 .58 
2 .60 .48 .65 .41 .74 .55 
3 .61 .50 .62 .41 .72 .56 
4 .60 .50 .69 .41 .73 .55 
5 .61 .50 .65 .42 .72 .57 

 Itens Quantitativos 
Parte 2                Parte 5               Parte 8 

Itens Práticos 
Parte 4                  Parte 5                   Parte 6 

1 .57 .48 .65 .43 .75 .60 
2 .59 .44 .64 .38 .72 .56 
3 .56 .44 .63 .40 .72 .60 
4 .57 .47 .64 .40 .74 .60 
5 .56 .46 .65 .41 .73 .57 

 Itens Figurativos 
Parte 3                Parte 6               Parte 9 

Itens Criativos 
Parte 7                  Parte 8                   Parte 9 

1 .59 .52 .67 .41 .74 .59 
2 .55 .46 .63 .39 .73 .54 
3 .59 .51 .64 .33 .73 .54 
4 .57 .50 .65 .45 .73 .56 

Ite
ns

 

5 .59 .48 .63 .39 .74 .55 
a Assinalados a negro os itens de cuja omissão resulta aumento da consistência interna.  
 

Quantitativa, bem como do domínio Analítico, embora este menos favorável, parecem confirmar a 

pertinência das modificações  introduzidas na revisão da versão anterior da prova. Não se pode deixar 

de reconhecer, no entanto, que o nível geral de consistência interna se situa aquém do que seria 

desejável, mesmo para utilização da prova em investigação; mas convém também não esquecer que, 

tal como assinala o próprio autor do STAT, dificilmente se poderão esperar elevados níveis de precisão 

de medidas de conteúdo heterogéneo como são, por definição, as que esta prova proporciona. 
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QUADRO 7.36 

ESTL: STAT-R (H) (2004) - DOMÍNIOS DE PROCESSAMENTO E ÁREAS DE CONTEÚDO 
Análise de Rasch (Modelo Dicotómico):  

Coeficientes Alfa de Cronbach, coeficientes de precisão reais 
coeficientes de precisão reportados ao modelo, coeficientes de precisão dos itens  

e Erros-Padrão dos itens, mínimo (Min.), Máximo (Máx), média (m) e desvio-padrão (dp). 
N=487 

Coeficiente de Precisão  

SUJEITOS 

Erro-Padrão 
(Medidas dos Itens)  

(logit) 

Domínios / Áreas 
Nº de 
itens b 

 Alfa de 
Cronbach Real Modelo 

ITENS 
(Real) Min Máx m dp 

ANALÍTICO 15 .60 .56 .59 .99 .10 .21 .12 .03 

PRÁTICO 15 .50 .50 .53 .99 .10 .14 .11 .01 

CRIATIVO 15 .66 .58 .62 .99 .10 .17 .12 .02 

VERBAL 15 .42 .37 .42 .99 .10 .21 .12 .03 

QUANTITATIVA 15 .74 .67 .70 .99 .11 .18 .12 .02 

FIGURATIVA 15 .59 .56 .59 .99 .10 .12 .10 .01 

a Omitidos os subtestes de Código:Dígito-Símbolo e de Pesquisa de Símbolos por serem testes de velocidade. 
b Sublinhados os subtestes em que o número total de itens é superior ao indicado, ou porque neste estudo não foram 
aplicados os itens de inversão, ou porque alguns itens foram excluídos da análise por terem variância igual a 0 (itens com 
100% de acertos).  
 
 
7.4.4. Estudo da Dimensionalidade 

Uma vez que se dispõe nesta amostra dos dados obtidos pela aplicação da análise da Rasch, 

opta-se por apresentar o estudo da estrutura interna das medidas a partir da análise da 

dimensionalidade disponibilizada por essa metodologia22. Está em causa testar se cada resultado 

representa uma medida linear e explica uma parte importante da variância total dos resultados ou se, 

pelo contrário, é afectado por “ruído”, ou seja, por outras fontes de variabilidade exteriores à medida em 

causa. Como discutido antes (ver CAPÍTULO 4, pp.309-312), embora para alguns autores esta forma de 

análise suplante a análise factorial, pode também ser entendida como uma técnica complementar que 

permite avaliar se os factores identificados por análise factorial se organizam como medidas 

unidimensionais. No presente estudo, importa averiguar se são unidimensionais as medidas 

originalmente propostas pelo autor da  prova, e não tanto os factores isolados nesta amostra, pelo  que  

 

                                                
22 Para evitar redundância, os resultados dos estudos factoriais nesta amostra destinam-se a ser tratados em futuras 
publicações. 
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QUADRO 7.37 

ESTL: STAT-R (H) /2004) - DOMÍNIOS DE PROCESSAMENTO, ÁREAS DE CONTEÚDO 
 e RESULTADO TOTAL 

Análise de Rasch (Modelo Dicotómico): Análise de contrastes a. 
Variância total (VT), variância explicada pelo modelo (VE), variância não explicada pelo modelo (VNE), 

e variância explicada pelos contrastes (C) 1, 2 e 3(VEC) 
N=487 

VE VNE        VEC  
 
Resultado 
Compósito 

VT 
V 

% 
(% m) b 

V 
% 

(% m) 
b 

C V c 
%  
VT 

% VNE 

ANALÍTICO 27.8 12.8 46.0 
(47.0) 

15.0 54.0 
(53.0) 

1 

2 

3 

1.7 

1.3 

1.2 

6.0 

4.6 

4.4 

11.1 

 8.5 

 8.3 

PRÁTICO 24.0 9.0 37.5 
(38.8) 

15.0 62.5 
(61.2) 

1 

2 

3 

1.5 

1.3 

1.2 

6.4 

5.5 

5.2 

10.2 

8.7 

8.3 

D
O

M
ÍN

IO
 D

E 
PR

O
C

ES
SA

M
EN

TO
 

CRIATIVO 29.7 14.7 49.5 
(49.3) 

15.0 50.5 
(50.7) 

1 

2 

3 

1.6 

1.4 

1.3 

5.4 

4.8 

4.5 

10.7 

9.5 

9.0 

VERBAL 26.7 11.7 43.8 
(43.9) 

15.00 56.2 
(57.0) 

1 

2 

3 

1.6 

1.3 

1.3 

6.1 

5.0 

8.9 

10.8 

8.9 

8.6 

QUANTITATIVA 33.9 18.9 55.8 
(56.6) 

15.0 44.2 
(43.4) 

1 

2 

3 

1.5 

1.4 

1.3 

4.5 

4.1 

3.9 

10.2 

9.2 

8.8 

Á
R

EA
 D

E 
C

O
N

TE
Ú

D
O

 

FIGURATIVA 22.0 7.0 31.9 
(32.6) 

15.0 68.1 
(67.4) 

1 

2 

3 

1.5 

1.3 

1.2 

6.8 

5.8 

5.6 

10.0 

8.5 

8.3 

TOTAL 71.3 26.3 36.9 
(37.2) 

45.0 63.1 
1 

2 

3 

2.2 

2.1 

1.6 

3.2 

2.9 

2.2 

5.0 

4.6 

3.5 
a Retidos apenas os primeiros três contrastes (C: 1, 2 e 3). 
b Entre parêntesis (%m) percentagem prevista se os dados fossem perfeitamente ajustados ao modelo.. 
c Variância dos contrastes ou lambda (valor próprio).  
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foram tratados os seis resultados relativos aos domínios de processamento e áreas de conteúdo e 

ainda o resultado global de toda a bateria23. Estes resultados podem ser consultados no QUADRO 7.37. 

Numa breve inspecção do quadro, verifica-se imediatamente que são muito reduzidas as percentagens 

de variância explicada pelo modelo, mesmo a mais alta, da área Quantitativa, inferior a 60%, a 

percentagem mínima para que se admita a possibilidade de a medida ser unidimensional. Por outro 

lado, a análise dos contrastes mostra que as variâncias são relativamente baixas, sempre inferiores a 

2.0 (isto é, têm uma força inferior a 2 itens, o mínimo para que se possa falar de uma segunda 

“dimensão”); e embora, no caso do primeiro contraste,  representem  quase  sempre mais  de 5%  da 

variância total (à excepção da área Quantitativa, uma vez mais), ultrapassam apenas ligeiramente o 

valor 1.4, o valor próprio máximo no caso de não haver estrutura na variância residual (ou variância não 

explicada pelo modelo). Assim, não existem evidências  suficientes, em nenhum dos resultados desta 

amostra, a apoiar a hipótese de que os resíduos apresentem uma organização interna, ou a fazer 

emergir uma segunda dimensão em qualquer dos domínios e áreas, e nem mesmo na totalidade da 

bateria.  

Entretanto, ao tomar os valores da razão entre a variância explicada e não explicada (yardstick 

power) constata-se que variam entre 1.26:1 para a área Quantitativa e 0.47:1 para a área Figurativa, e 

que no resultado total se regista o valor de 0.58:1. Estes índices mais sublinham que a proporção de 

variância explicada pelo modelo é diminuta quando comparada com a proporção de variância residual, 

o que constitui reflexo dos baixos níveis de precisão das medidas da bateria24. Por outro lado, a razão 

entre a variância explicada pelas medidas e a variância explicada pelo primeiro contraste varia entre 

1.3:1, para a área Quantitativa, e 0.5:1, para a área Figurativa, sendo de 0.6:1 no resultado total. Todos 

estes índices são extremamente baixos e significam que o primeiro contraste encontrado na análise 

dos resíduos (isto é, da variância não explicada pelo modelo) explica tanta ou mais variância do que a 

que é explicada pelo modelo de Rasch, sendo que, no entanto, como se viu acima, não tem poder 

suficiente para se organizar como dimensão. Por outras palavras, embora quer os itens do STAT-R (H), 

quer uma percentagem apreciável dos sujeitos desta amostra, tenham revelado, na análise de itens, 

ajustamento ao modelo de Rasch25 (QUADRO 7.32), a proporção de variância de que o modelo dá conta 

                                                
23 Recorde-se que este resultado não tem sido retido nas análises anteriores por se considerar ser conceptualmente 
infundado, isto é, incoerente com a perspectiva teórica do próprio autor. Os resultados da análise factorial confirmatória no 
2º Ensaio Experimental, não refutaram, porém, de maneira clara a legitimidade de um tal índice (ajustamento de modelos 
com factores de segunda ordem oblíquos), antes levantaram algumas reservas ao postulado da independência das três 
formas de inteligência, analítica, prática e criativa, razão por que foi decidido incluir esse resultado nesta análise. 
24 Um teste com um elevado nível de precisão regista uma proporção de pelo menos 4:1 entre variância explicada e 
variância não explicada pelo modelo (ou seja, .80 : .20, em que .80 representa o coeficiente de precisão). 
25 Acrescente-se, para o resultado total da bateria, que nenhum dos 45 itens se mostrou desajustado ao modelo de Rasch 
(todos os índices de outfit dos itens inferiores a 1.5) e que apenas 20 sujeitos (4.1%) apresentaram um padrão de respostas 
desajustado do modelo (índices de outfit superiores a 1.5), dos quais 3 sujeitos (0.6%) com índices superiores a 2.0 
(máximo outfit dos sujeitos=2.16). 
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é muito reduzida, quando comparada com a proporção não explicada pelo modelo, ao que acresce o 

carácter aleatório, não dimensional desta última, o que significa que há enorme “ruído” presente nos 

dados o qual prejudica gravemente a estrutura interna das medidas. 

 

7.4.5. Estatísticas Descritivas dos Resultados Compósitos 

Termina-se a apresentação dos resultados do Ensaio Experimental Sem Tempo Limite com as 

estatísticas descritivas relativas aos resultados compósitos. Pode-se argumentar que em larga medida 

os resultados da dimensionalidade, à semelhança dos da análise em componentes principais do 2º 

Ensaio Experimental, não confirmaram a estrutura interna das medidas e mais revelaram a fragilidade 

das medidas compósitas do STAT-R (H). Ainda assim, por uma questão de coerência com a estrutura 

original da prova, e tendo também em vista a comparação com os dados dos restantes estudos, opta-

se por apresentar esses resultados, não deixando de assinalar as reservas que, na sequência dos 

resultados anteriores, se colocam à sua consideração. 

No QUADRO 7.38 encontram-se, enfim, as estatísticas descritivas relativas aos seis resultados 

compósitos, dos domínios de processamento e das áreas de conteúdo. O domínio Prático continua a 

ser  o  que  se  mostra mais  difícil, a  julgar  pelos  índices de  tendência  central  mais baixos (média e  

  
QUADRO 7.38 

ESTL: STAT-R (H) (2004) - DOMÍNIOS DE PROCESSAMENTO E ÁREAS DE CONTEÚDO 
 Estatísticas descritivas dos resultados brutos compósitos: 

 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (Amp.) e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 
N=487 

 
Estatísticas descritivas 
 Resultados padronizados  

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Nº de 
testes / 

itens 

Min. 
(0) 

Máx. 
(15) 

Amp 
(15) 

m dp EPm 
25 50 75 

ANALÍTICO  3 / 15 2 15 13 9.69 2.63 .12 8 10 12 

PRÁTICO  3 / 15 1 14 13 7.87 2.49 .11 6 8 10 

CRIATIVO  3 / 15 2 15 13 9.89 2.77 .13 8 10 12 

VERBAL  3 / 15 3 15 12 10.32 2.11 .10 9 10 12 

QUANTITATIVO  3 / 15 0 15 15 9.33 3.17 .14 7 10 12 

FIGURATIVO 3 / 15 0 14 14 7.80 2.77 .13 6 8 10 
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mediana) e pelos resultados mínimo e máximo e pelos percentis. Quanto às áreas de conteúdo, 

contudo, a Quantitativa, quando aplicada sem tempo limite, não se destaca já como a mais difícil, como 

acontecera nos ensaios experimentais anteriores, sendo substituída pela área Figurativa. 

 Como se poderia esperar, as médias no ensaio sem limite de tempo são mais elevadas do que 

as dos estudos anteriores (ver QUADROS 7.15 e 7.26, relativos respectivamente, ao 1º e ao 2º ensaios 

experimentais) e alguns desvios padrão são também mais elevados, correspondendo a mais elevada 

variabilidade dos resultados. No conjunto, as estatísticas descritivas parecem indiciar um maior 

equilíbrio entre o nível e a variabilidade dos resultados nas diferentes componentes da bateria – sejam 

tomadas em função dos domínios de processamento ou em função das áreas de conteúdo – quando é 

aplicada sem tempo limite, do que quando são estritamente respeitados os limites estabelecidos nas 

Instruções de Aplicação. Convém, no entanto, não esquecer que o tempo total de aplicação atinge 

nesse caso em média cerca de uma hora e três quartos (105 minutos) (cf. p.482), um tempo demasiado 

longo quando comparado com as mais comuns técnicas diferenciais colectivas para avaliação da 

inteligência.   

 A análise das intercorrelações dos resultados compósitos, mais uma vez, e de forma coerente 

com o estudo da dimensionalidade, não confirma a independência relativa entre os domínios de 

processamento postulados pela teoria26, mais acentuando a tendência para existir assinalável 

comunalidade entre as três formas de inteligência, bem como entre as três áreas de conteúdo: 

Domínios de Processamento: 

o Analítico-Prático: .52 

o Analítico-Criativo: .59 

o Prático-Criativo: .54 

Áreas de Conteúdo: 

o Verbal-Quantitativa: .45 

o Verbal-Figurativa: .42 

o Quantitativa-Figurativa: .61. 

Todos os coeficientes (com excepção do relativo à correlação Prático-Criativo) são superiores 

aos observados nos estudos anteriores (p.456 e p.478, respectivamente no 1º e no 2º Ensaios 

Experimentais) e todos, sem excepção, são muito significativos, ao nível de probabilidade de .001.  

Os resultados obtidos no Ensaio Experimental Sem Tempo Limite em larga medida 

confirmaram as tendências identificadas nos estudos anteriores, embora tenham mostrado maior 

equilíbrio geral entre as diversas componentes da bateria quando é aplicada sem limite de tempo. As 

                                                
26

 Para N=487, correlações iguais ou superiores a .12 são significativas ao nível de significância de .01. De novo, cumprindo 
o critério de Sternberg, as correlações não foram corrigidas, nem para a atenuação nem para a restrição de amplitude. 
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limitações mais graves ganham neste estudo contornos mais nítidos, sobretudo na análise da 

dimensionalidade que revela a clara presença de ruído nos dados, isto é, de fontes de variabilidade 

alheias às dimensões psicológicas que o STAT-R (H) (2004) pretende medir, não identificáveis sequer 

como outras dimensões psicológicas. As correlações elevadas entre os resultados compósitos vêm 

além disso mais corroborar a possível presença de uma variável latente comum a todos os resultados 

do que confirmar a independência entre as três formas de inteligência postuladas pela Teoria 

Triárquica. 

 

 

7. 5. ESTUDO PRINCIPAL: ANÁLISE  METROLÓGICA DO STAT-R (H) (2004) 

 

OBJECTIVOS:  

o Proceder ao estudo metrológico da versão experimental portuguesa do STAT-R 

(H) (2004) na amostra do Estudo Principal; 

o Apreciar o grau em que os índices metrológicos obtidos na amostra dos Ensaios 

Experimentais são replicados numa nova amostra da população portuguesa. 

 

AMOSTRA27: 

o N=250; 

o Sexo: M=114 (45.6%), F=136 (54.4%); 

o Idade: 16 a 64 anos; 43.2% entre 20 e 29 anos, 69.2% com idade < 40 anos; 

o Escolaridade: 6 anos a  ≥ 17 anos; 66.0% ≥ 12 anos; 

o Profissão: todas as categorias profissionais estão presentes na amostra; 

categorias mais representadas: 0 (Estudantes 37.2%, sobretudo concentrados no 

grupo com escolaridade de 12 a 16 anos), 2 (Profissões intelectuais e científicas 

18.0%, sobretudo concentrados no grupo com escolaridade ≥17 anos), 4 

(Administrativos 14.0%, concentrados nos grupos de escolaridade entre 9 e 14 

anos) e 3 (Técnicos Intermédios 13.2%, também concentrados nos grupos de 9 a 

14 anos de escolaridade); 

o Região/Área/Tipo de Residência: Lisboa e Vale do Tejo 89.6%, e também 

representadas as regiões Norte, Centro e Alentejo; Litoral, 99.2%; Grandes 

Centros Urbanos, 34.0%; Concelhos Urbanos, 66.0%. 

                                                
27 Trata-se da mesma amostra em que foi efectuado o estudo metrológico da WAIS-III (cf. CAPÍTULO 6) e em que serão 
tratados em conjunto os dados obtidos com os  dois instrumentos (CAPÍTULO 8). 
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o NOTA: terá contribuído para a selecção da amostra a circunstância de a larga 

maioria das aplicações ter sido efectuada nas instalações da FPCE, Universidade 

de Lisboa, e implicar assinalável investimento de tempo (cerca de 3 horas e meia) 

por parte dos participantes. 

 

RESULTADOS:  

Os estudos metrológicos da terceira versão experimental portuguesa do STAT-R (H) (2004) 

evidenciaram importantes limitações das medidas que a prova proporciona, quer do ponto de vista da 

precisão, quer do ponto de vista da validação intra-conceito. A tentativa de aperfeiçoamento da prova 

mostrou-se, contudo, pouco viável, por razões já antes invocadas (cf. p.478), em especial porque 

dificilmente poderia ser já introduzida alguma alteração que não pusesse em causa a natureza da 

prova tal como havia sido originalmente concebida. Por outro lado, os resultados dos estudos 

metrológicos, e a consideração concomitante dos estudos publicados a nível internacional, mais 

contribuíram para levantar suspeitas quanto à adequação do próprio racional ou do conjunto de 

racionais que estiveram na sua origem, do que para sugerir esta ou aquela falha específica passível de 

correcção pontual. Os resultados da análise de Rasch fizeram antes sobressair que as deficiências da 

medida não se encontrariam em itens específicos metrologicamente disfuncionais, mas decorreriam de 

excesso de ruído, ou seja, de fontes de variabilidade não identificadas as quais afectam a precisão e, 

ao introduzir aleatoriedade, afectam as comunalidades e a estrutura interna das medidas.  Deste ponto 

de vista, os resultados dos estudos metrológicos do STAT-R (H) convidam mais a repensar o racional 

ou racionais subjacente(s) à prova, do que a questionar aspectos pontuais da sua estrutura ou do seu 

conteúdo. 

Assim, face ao problema e às hipóteses do presente estudo (CAPÍTULO 4), e uma vez que não 

cabia nos seus objectivos iniciais conceber uma nova técnica diferencial, baseada em novo racional, 

para a medida da inteligência funcional, foi decidido avançar para o Estudo Principal com a última 

versão da bateria, correndo embora os riscos inerentes às limitações metrológicas identificadas. É 

verdade que as possibilidades de generalização e o alcance do Estudo Principal são grandemente 

condicionados por essas limitações; mas um tal estudo mais não constituirá do que um contributo 

adicional para a compreensão da natureza e do impacto dessas limitações e para alicerçar a reflexão 

sobre os factores que as determinam e as  consequências que delas decorrem. Na amostra do Estudo 

Principal foi, então, aplicada a última versão do STAT-R (H) (2004), em respeito absoluto pelos 

princípios estabelecidos nas Instruções de Aplicação, nomeadamente no que toca aos limites de 

tempos de execução em cada parte. Tal procedimento foi imprescindível para que o tempo total de 

aplicação não excedesse mais do que cerca de um meio-dia  (3 horas e meia, incluindo intervalo) e 
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para que fosse facilitada a coordenação com a aplicação da outra técnica de avaliação – a WAIS-III – 

cuja aplicação demora aproximadamente os mesmos 90 minutos que a administração do STAT-R (H).  

Neste último tópico do presente capítulo apresentam-se resultados relativos ao do STAT-R (H) 

na amostra do Estudo Principal, os quais constituem, naturalmente, uma base de informação sobre o 

funcionamento da prova nesta amostra, imprescindível à interpretação posterior dos resultados do 

Estudo Principal, matéria do CAPÍTULO 8. Tal como no estudo metrológico da WAIS-III nesta amostra 

(CAPÍTULO 6), será aqui omitida a análise da estrutura interna das medidas, posto que se enquadra nos 

objectivos fundamentais da presente investigação, razão por que é remetida para o CAPÍTULO 8. Além 

disso, e por razões antes explicadas, não será utilizada a análise de Rasch nesta amostra, dadas as 

percentagens de respostas omissas resultantes de falta de tempo para conclusão da tarefa nalgumas 

partes da bateria. Os resultados que se apresentam dizem, então, respeito 1) à análise de itens, de 

acordo com o modelo clássico (dificuldade e discriminação), 2) ao estudo da precisão das medidas 

(consistência interna) e 3) ao estudo das estatísticas descritivas dos seis resultados compósitos 

(domínios de processamento e áreas de conteúdo). 

 

7.5.1. Análise de Itens 

ABORDAGEM CLÁSSICA 

Apresentam-se nos QUADROS 7.39, 7.40 e 7.41 os resultados da análise de itens, neste caso na 

amostra do Estudo Principal.  À semelhança dos resultados anteriormente obtidos nas outras amostras 

– QUADRO 7.39) – a Parte 1, Verbal, é a mais fácil das do domínio analítico, e a Parte 2, Quantitativa, a 

mais difícil. O nível de dificuldade esbateu-se consideravelmente, contudo, entre as Partes 2 e 3, ao se 

comparar os resultados agora obtidos com os das primeiras versões da bateria (estudos Piloto e 1º 

Ensaio Experimental). Mesmo quando comparadas com as do 2º Ensaio Experimental, as 

percentagens de acertos agora obtidas são ligeiramente superiores, e as percentagens de respostas 

omissas um pouco inferiores, o que confirma terem tido o resultado pretendido as modificações 

introduzidas na Parte 2. Esta Parte é também, aliás, uma das que apresenta melhores índices de 

discriminação do domínio Analítico, em conjunto com a Parte 3, Figurativa. Numa apreciação global 

dos resultados desta análise de itens no domínio Analítico, há, assim, que reter sobretudo as reservas 

no tocante ao desajustamento da área Verbal, que se mostra muito fácil de executar, não sendo 

adequadamente calibrada para o nível de competência da amostra do Estudo Principal, o que 

comprovadamente afecta o seu poder discriminativo.  

Quanto ao domínio Prático – QUADRO 7.40 – a maioria dos índices de dificuldade situam-se 

dentro dos limites desejáveis, embora a Parte 4, Verbal, evidencie tendência para registar 

percentagens de acertos mais elevadas, o que significa um mais baixo nível de dificuldade. Verifica-se 
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que, na comparação com o 2º Ensaio, as taxas de omissão são mais baixas na Parte 5, na presente 

amostra, e mais elevadas na Parte 6. Os índices de discriminação mais elevados são os da Parte 5, 

Quantitativa, principalmente as correlações com o total da Parte 5, e os da Parte 4, Verbal, mostram-se 

muito fracos, quer na predição do resultado total da Parte respectiva, quer na predição do resultado do 

Domínio Prático, logo seguidos dos da Parte 6, ainda consideravelmente baixos. Em suma, no domínio 

Prático registam-se as maiores deficiências na área Verbal, à semelhança do domínio Analítico, a mais 

fácil e menos discriminativa no nível de competência desta amostra, mas a área Figurativa mostra 

ainda alguns índices preocupantes, em parte decorrentes, talvez, de taxas relativamente altas de 

omissão de resposta, presumivelmente por falta de tempo para chegar até ao final do teste. 

  
 QUADRO 7.39 

EP: STAT-R (H) (2004) - DOMÍNIO ANALÍTICO (Partes 1, 2 e 3) 
Índices de dificuldade (p-proporção de repostas certas), omissões de resposta (F, % do total e % dos 

insucessos a) e índices de discriminação (correlações item/parte e item/domínio corrigidas) 
N=250 

Omissões Discriminação 
DOMÍNIO 

ANALÍTICO 
Itens 

Dificuldade 
 

(p) 
 

F 
% do 
total 

% dos 
insucessos 

r 
 item/parte 

r  
item/ 

domínio 

1 .70 0   -.03 .10 
2 .85 1  .4 2.6 .08 .11 
3 .91 0   .11 .09 
4 .96 0   .09 .09 

Parte 1 
 

VERBAL 
 

5 .49 0   .01 .04 
1 .54 55 22.0 47.8 .32 .28 
2 .65 18 7.2 20.5 .19 .28 
3 .44 57 22.8 40.4 .38 .34 
4 .15 113 45.2 53.3 .40 .36 

Parte 2 
 

QUANTITATIVA 

5 .18 122 48.8 59.5 .38 .30 
1 .61 0   .32 .29 
2 .53 6 2.4 5.1 .39 .28 
3 .39 1  .4  .7 .33 .33 
4 .57 5 2.0 4.6 .33 .34 

Parte 3 
 

FIGURATIVA 

5 .81 5 2.0 10.6 .13 .15 
a Indicam-se apenas as percentagens superiores a 0. 
 
 

Por fim, a análise do domínio Criativo – QUADRO 7.41 – revela tendência mais generalizada 

para percentagens altas de sucesso, a par de percentagens baixas de omissões, algo que põe de novo 

em evidência que o nível de dificuldade deste domínio da bateria não é muito elevado; esta verificação 

pode ser considerada algo surpreendente, como já assinalado a propósito dos estudos anteriores, uma 

vez que supostamente este domínio da bateria obriga a lidar com a novidade, ao contrário do domínio 
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Analítico, que propõe tarefas relativamente familiares, aparentadas, de algum modo, com as típicas 

tarefas escolares ou com as tarefas tradicionais dos clássicos testes de inteligência (séries numéricas e 

matrizes figurativas)28. Os índices de discriminação são entretanto mais adequados para a Parte 8, 

Quantitativa, do que para qualquer das Partes 7 e 9, Verbal e Figurativa, embora a primeira destas 

revele maiores deficiências do ponto de vista da capacidade discriminativa dos itens. Num balanço 

geral do domínio Criativo sobressai, assim, a boa adequação metrológica da Parte 8, Quantitativa, e a 

menor adequação da Parte 7, Verbal, embora neste caso ligeiramente menos grave do que nas outras 

duas partes verbais. 

 
QUADRO 7.40 

EP: STAT-R (H) (2004) - DOMÍNIO PRÁTICO (Partes 4, 5 e 6) 
Índices de dificuldade (p-proporção de repostas certas), omissões de resposta (F, % do total e % dos 

insucessosa) e índices de discriminação (correlações item/parte e item/domínio corrigidas) 
N=250 

Omissões Discriminação 
DOMÍNIO 
PRÁTICO 

Itens 

Dificuldade 
 

(p) 
 

F 
% do 
total 

% dos 
insucessos 

r 
item/parte 

r  
item/ 

domínio 

1 .39 1 .4 .7 -.01 -.05 
2 .84 2 .8 5.0 .05 .13 
3 .83 2 .8 4.7 .10 .08 
4 .47 2 .8 1.5 .10 .17 

Parte 4 
 

VERBAL 
 

5 .83 2 .8 4.7 -.04 -.09 
1 .35 17 6.8 10.4 .35 .29 
2 .35 53 21.2 32.5 .37 .27 
3 .34 74 29.6 45.1 .44 .40 
4 .13 137 54.8 63.1 .31 .22 

Parte 5 
 

QUANTITATIVA 

5 .09 189 75.6 82.9 .21 .18 
1 .36 12 4.8 7.5 .10 .16 
2 .40 7 2.8 4.7 .08 .19 
3 .25 12 4.8 6.4 .10 .20 
4 .33 34 13.6 20.4 .08 .10 

Parte 6 
 

FIGURATIVA 

5 .16 124 49.6 58.8 .14 .23 
a Indicam-se apenas as percentagens superiores a 0. 
 
  

Dadas as deficiências detectadas no funcionamento dos itens em algumas partes da bateria, 

muito em especial na área Verbal, foi de novo efectuada uma análise das respostas erradas, isto é, das 

opções relativas aos distractores em cada item, encontrando-se tais resultados no QUADRO 7.42. 

Verifica-se que não são muito numerosos, no conjunto de todas as partes, os itens que apresentaram 

                                                
28 Assinale-se, a propósito, que quando no final das aplicações os participantes eram questionados sobre o grau de 
dificuldade da prova, em geral referiam as últimas partes como as mais fáceis, o que alia às percentagens elevadas de 
acertos, o sentimento subjectivo de maior acessibilidade das tarefas.  
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uma distribuição desequilibrada de respostas erradas pelos distractores. E verifica-se ainda que não se 

observa maior incidência de desequilíbrios dessa natureza nas partes verbais, como se poderia pensar 

com base nos resultados precedentes. Ainda assim, alguns desequilíbrios indiciam eventuais 

ambiguidades, na formulação dos itens ou na formulação das alternativas de respostas, as quais 

importa reter aquando da interpretação de resultados ou na eventualidade de uma nova revisão e 

adaptação da bateria. 

  
QUADRO 7.41 

  EP: STAT-R (H) (2004) - DOMÍNIO CRIATIVO (Partes 7, 8 e 9) 
Índices de dificuldade (p-proporção de repostas certas), omissões de resposta (F, % do total e % dos 

insucessosa) e índices de discriminação (correlações item/parte e item/domínio corrigidas) 
N=250 

Omissões Discriminação 
DOMÍNIO 
CRIATIVO 

Itens 

Dificuldade 
 

(p) 
 

F 
% do 
total 

% dos 
insucessos 

r 
item/parte 

r  
item/ 

domínio 

1 .85 0   .28 .19 
2 .26 3 1.2 1.6 .16 .22 
3 .60 0   .35 .46 
4 .75 3 1.2 4.8 -.07 -.07 

Parte 7 
 

VERBAL 
 

5 .54 2  .8 1.7 .14 .32 
1 .31 4 1.6 5.1 .39 .42 
2 .14 1  .4 2.9 .51 .46 
3 .73 9 3.6 13.4 .38 .44 
4 .70 7 2.8 9.5 .49 .45 

Parte 8 
 

QUANTITATIVA 

5 .73 8 3.2 11.8 .26 .29 
1 .40 3 1.2 2.0 .09 .11 
2 .52 4 1.6 3.3 .33 .45 
3 .48 5 2.0 3.9 .15 .38 
4 .41 13 5.2 8.8 .19 .19 

Parte 9 
 

FIGURATIVA 

5 .70 10 4.0 13.5 .21 .27 
a Indicam-se apenas as percentagens superiores a 0. 
 
 
 Numa apreciação global do funcionamento dos itens do STAT-R (H)  pode ser concluído que 

se registou assinalável melhoria da qualidade metrológica dos itens, dos pontos de vista da dificuldade 

e da discriminação, das partes Quantitativas, mas não das partes Verbais, relativamente às quais há 

que ser prudente na interpretação global dos resultados. Já as partes Figurativas mostram um nível 

intermédio de qualidade, embora a Parte 6, Prática/Figurativa, seja a que se mostra mais deficitária do 

ponto de vista metrológico. Relativamente a qualquer delas importará ainda atender aos resultados 

provenientes do estudo da consistência interna. 
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QUADRO 7.42 

EP: STAT-R (H) (2004) - DOMÍNIOS DE PROCESSAMENTO E ÁREAS DE CONTEÚDO 
Proporções (p) de escolha dos distractores (R) (alternativas de resposta erradas - R) em cada itema. 

N=250 
 Domínios de Processamento 

ANALÍTICO PRATICO CRIATIVO 

 
Ite

ns
 

R p R p R p R p R p R p R p R p R p 

1 A .14 B .15 D .01 B .15 C .27 D .18 A .05 B .10 D .00 

2 A .03 C .01 D .10 B .05 C .00 D .10 A .49 B .10 D .14 

3 A .00 B .08 D .00 A .02 B .07 D .08 A .04 C .04 D .32 

4 A .00 B .02 C .02 A .48 C .02 D .02 B .18 C .03 D .03 

VE
R

B
A

L 

5 A .06 C .36 D .09 A .12 B .03 C .01 A .18 B .02 C .26 

1 A .12 B .08 D .03 A .45 C .04 D .10 A .08 B .07 D .14 

2 A .07 B .12 D .09 A .12 B .15 C .17 A .03 B .06 C .04 

3 A .06 B .04 C .24 B .13 C .07 D .16 A .11 B .07 D .06 

4 B .14 C .11 D .14 A .04 B .16 C .12 A .08 C .09 D .10 Q
U

A
N

TI
TA

TI
VA

 

5 A .18 C .06 D .09 A .06 B .06 D .04 A .06 B .13 D .05 

1 A .00 C .32 D .06 A .14 C .12 D .34 A .36 B .06 D .16 

2 A .04 B .34 D .06 A .23 B .06 C .28 A .04 C .39 D .03 

3 A .28 B .17 D .16 A .04 B .51 C .15 B .23 C .12 D .15 

4 A .08 B .17 D .16 B .10 C .38 D .05 B .17 C .08 D .28 

Á
re

as
 d

e 
C

on
te

úd
o 

FI
G

U
R

A
TI

V
A

 

5 B .01 C .14 D .02 B .12 C .10 D .12 B .10 C .12 D .04 

a Assinaladas a negro as proporções dos itens em que houve maior assimetria na distribuição de escolhas das alternativas 
erradas. 
 

 

7.5.2. Estudo da Precisão 

ABORDAGEM CLÁSSICA 

No QUADRO 7.43 constam os coeficientes de consistência interna, Alfa de Cronbach, obtidos na 

amostra do Estudo Principal, relativos aos domínios de processamento e às áreas de conteúdo, assim 

como os coeficientes que seriam obtidos pela sucessiva exclusão de cada item. Estes resultados 

podem ser comparados com os que constam no QUADRO 7.20 (p.466), respeitantes ao 2º Ensaio 



PARTE 3. RESULTADOS 

 504 

Experimental, e com os que constam no QUADRO 7.35 (p.491) ainda respeitantes à mesma versão do 

teste, mas aplicada sem limitação do tempo de execução.  

 
QUADRO 7.43 

EP: STAT-R (H) (2004) - DOMÍNIOS DE PROCESSAMENTO E ÁREAS DE CONTEÚDO 
Coeficientes Alfa de Cronbach estandardizados e Coeficientes Alfa com omissão de cada item 

 N=250  

Domínios de Processamento Áreas de Conteúdo  

ANALÍTICO PRÁTICO CRIATIVO VERBAL QUANTITATIVA FIGURATIVA 

Coeficiente 
Alfa  

(estandardizado) 
.59 .48 .70 .32 .75 .63 

Coeficientes Alfa com omissão de cada item a  
Itens Verbais 

Parte 1                Parte 4               Parte 7 
Itens Analíticos 

Parte 1                  Parte 2                   Parte 3 
1 .60 .52 .69 .33 .73 .61 
2 .60 .47 .69 .31 .75 .59 
3 .60 .48 .66 .33 .73 .61 
4 .60 .46 .72 .33 .74 .61 
5 .62 .51 .68 .33 .74 .64 

 Itens Quantitativos 
Parte 2                Parte 5               Parte 8 

Itens Práticos 
Parte 4                  Parte 5                   Parte 6 

1 .57 .43 .67 .35 .74 .64 
2 .57 .43 .67 .29 .72 .62 
3 .56 .39 .67 .32 .72 .63 
4 .56 .45 .66 .28 .75 .64 
5 .57 .46 .68 .36 .75 .63 

 Itens Figurativos 
Parte 3                Parte 6               Parte 9 

Itens Criativos 
Parte 7                  Parte 8                   Parte 9 

1 .57 .46 .71 .31 .73 .64 
2 .57 .45 .66 .28 .73 .60 
3 .56 .45 .67 .21 .74 .60 
4 .56 .48 .70 .38 .73 .64 

Ite
ns

 

5 .59 .45 .69 .31 .74 .62 
a Assinalados a negro os itens de cuja omissão resulta aumento da consistência interna. 
 
 À excepção do coeficiente relativo à área Verbal, todos os outros mantêm ou aumentam, na 

comparação com os dos dois estudos anteriores que utilizaram a mesma versão (2004) do STAT-R (H); 

os resultados apresentam-se, aliás, mais próximos dos obtidos no Ensaio Experimental Sem Tempo 

Limite do que dos do 2º Ensaio Experimental, o que significa que são os mais altos dos três estudos.  

Os coeficientes mais baixos continuam a ser os do domínio Prático e da área Verbal e os mais 

elevados os do domínio Criativo e da área Quantitativa. A área Verbal parece ser muito prejudicada em 

especial pelos itens da Parte 1, Analítica/Verbal, os que se mostraram também menos adequados na 
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análise da dificuldade e da discriminação. As três partes Quantitativas comportam itens que 

funcionaram adequadamente, quanto ao contributo para a consistência interna da respectiva área, mas 

também para a consistência interna de todos os domínios, e constituem, por conseguinte, as partes 

metrologicamente mais satisfatórias de toda a bateria, o que se consubstancia no coeficiente de 

precisão, já dentro do nível aceitável, da área Quantitativa. As três partes Figurativas, por seu turno, 

comportam itens que contribuem mais para a precisão dos resultados dos domínios do que para a do 

resultado da área Figurativa, embora apenas cinco itens pareçam contribuir menos para a consistência 

interna. 

 Num balanço geral dos dados provenientes dos estudos da precisão da versão de 2004 do 

STAT-R (H) não se pode deixar de reconhecer que a maioria dos coeficientes se situa em geral aquém 

dos critérios considerados desejáveis, mesmo que apenas para efeitos de investigação, muito em 

especial os relativos à área Verbal e ao domínio Prático. No entanto, os resultados são de nível 

equivalente ou superior aos poucos resultados internacionalmente publicados (sobretudo respeitantes, 

recorde-se, a uma versão anterior do teste), os quais não inviabilizaram a aplicação da prova para 

estudo da estrutura interna com recurso a metodologias robustas como a análise factorial confirmatória. 

A importância da consistência interna das medidas é mesmo, como referido anteriormente, diminuída 

por Sternberg, em face do carácter compósito de cada resultado, que envolve ou diferentes áreas de 

conteúdo para um único domínio de processamento, ou diferentes domínios de processamento para 

uma única área de conteúdo (Sternberg, et al., 2001). Ainda que reconhecendo as implicações que os 

baixos níveis de precisão podem ter para a análise multivariada de dados, posta em evidência também 

pela análise de Rasch no Ensaio Sem Tempo Limite, optou-se por fim pela utilização da prova para o 

teste das hipóteses nucleares do presente estudo, assumindo entretanto o compromisso de não deixar 

de contemplar a informação proveniente dos estudos de análise de itens e da precisão no momento da 

interpretação dos resultados desse teste de hipóteses.  

 

7.5.3. Estatísticas Descritivas dos Resultados Compósitos 

À semelhança dos estudos anteriores, termina-se a exposição dos resultados do estudo do 

STAT-R (H) com  a análise dos resultados compósitos. Mais uma vez tomam-se para apresentação das 

estatísticas descritivas os resultados relativos às seis medidas compósitas concebidas pelo autor e 

baseadas na estrutura original da bateria, ainda que a estrutura interna das medidas, nas amostras dos 

estudos anteriores, não tenha sido inteiramente favorável à retenção desses resultados. 

No QUADRO 7.44 são apresentadas as estatísticas descritivas relativas aos seis resultados, dos 

domínios e das áreas, obtidas na amostra do Estudo Principal. Como se poderia esperar, na 

comparação com os dados do Ensaio Experimental Sem Tempo Limite (QUADRO 7.36) os resultados 
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nesta amostra são sistematicamente mais baixos, com excepção da área Verbal, o que é 

compreensível porque, como se viu, a média dos tempos de execução é muito baixa, inferior ao limite 

estabelecido nas Instruções de Aplicação. Já no domínio Prático, que inclui as Partes 5 e 6, 

Quantitativa e Figurativa, no domínio Analítico, que inclui a Parte 2, Quantitativa, e nas áreas 

Quantitativa e Figurativa, afectadas pelas mesmas partes da prova, as mais demoradas de executar 

em termos médios, as médias dos resultados são claramente mais baixas quando a prova é aplicada 

em respeito pelos limites estipulados nas instruções.  

  
QUADRO 7.44 

EP: STAT-R (H) (2004) - DOMÍNIOS DE PROCESSAMENTO E ÁREAS DE CONTEÚDO 
 Estatísticas descritivas dos resultados brutos compósitos: 

 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (Amp.) e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 
N=250 

 
Estatísticas descritivas 
 Resultados padronizados  

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Nº de 
testes / 
itens 

Min. 
(0) 

Máx. 
(15) 

Amp 
(15) 

m dp EPm 
25 50 75 

ANALÍTICO  3 / 15 3 15 12 8.78 2.53 .16 7 9 11 

PRÁTICO  3 / 15 1 12 11 6.10 2.25 .14 5 6 7 

CRIATIVO  3 / 15 1 15 14 9.23 2.99 .19 7 10 11 

VERBAL  3 / 15 5 15 10 10.27 1.95 .12 9 10 12 

QUANTITATIVO  3 / 15 0 15 15 6.93 3.06 .19 5 7 9 

FIGURATIVO 3 / 15 0 14 14 6.92 2.87 .18 5 7 9 

 

Quando comparados com os resultados do QUADRO 7.26, relativos ao 2º Ensaio Experimental, 

estudo em que as condições de observação foram idênticas, há uma ligeira tendência para os 

resultados serem mais elevados na amostra do Estudo Principal, embora mantendo níveis relativos 

semelhantes. Assim, de novo se verifica serem o domínio Criativo e a área Verbal os mais acessíveis, 

e que o domínio Prático e as áreas Quantitativa e Figurativa são os mais difíceis. Estes últimos dois 

resultados nesta amostra mostram tendência para se situar ao mesmo nível médio, marcadamente 

inferior ao nível da área Verbal. Quanto à variabilidade, existe também ligeira tendência a ser superior 

nesta amostra, quando comparada com a amostra do 2º Ensaio Experimental (QUADRO 7.26), e mesmo 

quando comparada com o Ensaio Experimental Sem Tempo Limite, quanto aos resultados Criativo e 
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Figurativo (QUADRO 7.36). Quanto aos restantes resultados, a variabilidade tende a ser menor que na 

amostra em que as aplicações foram efectuadas com tempo livre. 

A terminar, apresentam-se as intercorrelações dos seis resultados compósitos29: 

Domínios de Processamento: 

o Analítico-Prático: .47 

o Analítico-Criativo: .56 

o Prático-Criativo: .53 

Áreas de Conteúdo: 

o Verbal-Quantitativa: .40 

o Verbal-Figurativa: .42 

o Quantitativa-Figurativa: .60. 

De novo parece inquestionável que as correlações entre os domínios não confirmam a hipótese 

de independência postulada pelo autor (todas as correlações são muito significativas, ao nível de 

probabilidade de .001), nem a afirmação de que ao diversificar o espectro das funções mentais 

avaliadas pelos testes, g deixará de emergir. Duas interpretações podem ser sugeridas para estes 

resultados: uma, a de que g tenderá sempre a emergir, sejam quais forem as áreas de funcionamento 

cognitivo abrangidas pelos testes, uma interpretação próxima da concepção de inteligência global de 

Wechsler; outra, a de que, ao contrário do que o autor do STAT-R (H) pretendia, a bateria não envolve 

o funcionamento de novas áreas de processamento mental, tradicionalmente excluídas dos testes de 

inteligência, as diversas partes não sendo mais do que formas de avaliação cognitiva não tão 

inovadoras quanto o autor pretende. Ou, por outras palavras, a de que o STAT-R (H) não constitui 

operacionalização adequada da Teoria Triárquica da Inteligência Humana.  

Este tipo de questões, que remete para o problema central sob estudo na presente 

investigação, constituirá o assunto sob análise no CAPÍTULO 8 e o tema central de reflexão dos 

CAPÍTULOS 9 e 10. 

 

  

 

                                                
29

 Para N=250 correlações iguais ou superiores a .16 são significativas ao nível de significância de .01. à semelhança dos 
estudos anteriores, e seguindo a metodologia de Sternberg, as correlações não foram corrigidas nem para a atenuação nem 
para a restrição de amplitude. 


