
        CAPÍTULO 6  

Estudos Metrológicos da WAIS-III  

6.1. ESTUDO DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  

 

OBJECTIVOS: 

o Adaptar os critérios de classificação e os exemplos de respostas a partir das 

respostas de uma amostra portuguesa diversificada quanto ao nível de 

escolaridade;  

o Testar a ligação entre o nível de escolaridade e a frequência das respostas 

cotadas como sucesso (1+2), como insucesso (0+omissões) e como omissão, ou 

como distintas quanto à qualidade de resposta (0, 1 ou 2 pontos). 

 

AMOSTRA: 

o n=76 (subamostra incluindo aproximadamente um terço da amostra do Ensaio 

Experimental); 

o Sexo: M=27 (35.5%), F=49 (64.5%); 

o Idade: 16 a 78 anos; 72% entre 20 e 59 anos; 
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o Escolaridade: ≤ 5 anos=19 (M=5 e F=14); 6-11 anos=19 (M=9 e F=10); 12-16 

anos=19 (M=8 e F=11); ≥ 17 anos=19 (M=5 e F=14); 

o Profissão: todas as categorias estão representadas na amostra com excepção dos 

grupos 1 (Quadros Superiores e Dirigentes) e 6 (Agricultores e trabalhadores 

qualificados da agricultura e pescas); categorias mais representadas: 0 

(Estudantes 23.7%, sobretudo concentrados no grupo com escolaridade 12-16 

anos), 2 (Profissões intelectuais e científicas 22.4%, sobretudo concentrados no 

grupo com escolaridade ≥17 anos), 5 (Serviços e vendedores 10.5%, 

concentrados nos grupos de escolaridade ≤11 anos) e 9 (Trabalhadores não 

qualificados 9,2%, concentrados nos grupos de escolaridade ≤11 anos); 

o Região/Área/Tipo de Residência: Lisboa e Vale do Tejo, 89,5%; restantes regiões 

do território do continente todas presentes; Litoral, 94.7%; Grandes Centros 

Urbanos, 44.7%; Concelhos Urbanos, 53.3%. 

 

RESULTADOS: 

Em cada um dos subtestes abrangidos por este estudo, os de resposta aberta que recorrem a 

critérios de classificação – Vocabulário, Semelhanças e Compreensão – houve um trabalho prévio de 

reorganização e de completamento dos exemplos de respostas, tomando por referência os critérios 

gerais estabelecidos no Manual para cada subteste (cf. p.316). Este trabalho nalguns subtestes 

implicou a consulta de fontes auxiliares – nomeadamente, no subteste de Vocabulário a consulta de 

dicionários da língua portuguesa – e em todos os subtestes partiu também do levantamento exaustivo 

de respostas dadas pelos examinados da amostra sob estudo. Ao seleccionar a amostra em função do 

nível de escolaridade, procurou-se abranger um espectro amplo e equilibrado de respostas possíveis 

aos itens dos subtestes em causa. 

A opção pela variável “nível de escolaridade” na organização das subamostras para este 

estudo foi considerada pertinente porque os subtestes em causa saturam todos, na versão original da 

prova, no factor de Compreensão Verbal, pelo que podem ser tomados como medidas da Inteligência 

Cristalizada (cf. CAPÍTULO 4, p.276), por inerência dependentes das experiências de aprendizagem e da 

escolaridade. Assim, se os critérios de classificação e exemplos de respostas estiverem 

adequadamente estabelecidos, poder-se-á esperar que os indivíduos de nível de escolaridade mais 

elevado obtenham um número de cotações máximas (2 pontos), em qualquer dos três subtestes sob 

análise, superior ao que é obtido pelos indivíduos de menor escolaridade ou, inversamente, que os 

indivíduos de mais baixa escolaridade obtenham cotações mínimas (0 pontos) ou omissões de 

resposta com maior frequência do que os de escolaridade mais alta. Por seu turno, a cotação 
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intermédia (1 ponto) poderá distribuir-se de maneira relativamente independente do nível de 

escolaridade. Este estudo da relação com o nível de escolaridade fornece apenas indicadores gerais 

da adequação dos critérios, os quais terão forçosamente de ser posteriormente abordados de maneira 

mais completa, com recurso à aplicação da análise de Rasch em amostras com um número de 

efectivos superior (Estudo Experimental e Estudo Principal). 

No QUADRO 6.11 encontram-se, para cada subteste, as estatísticas descritivas relativas aos 

números de respostas com sucesso (cotações 1+2), com insucesso (omissões+cotações 0) e omissas; 

e no QUADRO 6.2 , separadamente para cada uma das cotações possíveis (0, 1 e 2). Estes dados foram 

tratados para o conjunto da amostra mas também para os quatro grupos distinguidos em função do 

nível de escolaridade. Recorde-se que nesta amostra, por terem sido aplicados todos os subtestes da 

                                                
1 Nos quadros de resultados será sempre incluída uma sigla designando o estudo em que foram obtidos os resultados: ECC 
(Estudo dos Critérios de Classificação), EIA (Estudo Inter-Avaliadores) EET (Estudo da Estabilidade Temporal), EE (Ensaio 
Experimental) e EP (Estudo Principal).  

 
QUADRO 6.1  

ECC: WAIS-III - VOCABULÁRIO  
Estatísticas descritivas do número de Sucessos, Insucessos e Omissões nas respostas aos itens.  

(30 itens) 
Amostra total N=76; Subamostras (anos de escolaridade) n=19 

  Número de Respostas 

Cotação Amostra Mínimo Máximo média dp % a 

SUCESSO 

Cotações  

1+ 2 

TOTAL 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

12 

12 

15 

16 

17 

30 

23 

26 

26 

30 

21.22 

16.95 

20.21 

22.68 

25.05 

4.27 

.2.95 

3.51 

2.52 

3.24 

70.7 

56.5 

67.4 

75.6 

83.5 

INSUCESSO 

Cotações 

0+Omissões 

TOTAL 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

0 

7 

4 

4 

0 

18 

18 

15 

14 

13 

8.78 

13.05 

9.79 

7.32 

4.95 

4.27 

2.95 

3.51 

2.52 

3.24 

29.3 

43.5 

32.6 

24.4 

16.5 

OMISSÃO 

TOTAL 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

4 

2 

4 

1.09 

2.74 

1.11 

.32 

.21 

1.89 

2.58 

1.60 

.75 

.92 

3.6 

9.1 

3.7 

1.1 

.7 

a Percentagem em relação ao total de itens aplicados. 
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bateria, não foram aplicados de forma sistemática os itens de inversão, pelo que nos quadros que se 

seguem o número de itens em cada subteste é inferior ao número total de itens que efectivamente o 

constituem. As percentagens de respostas em cada subteste são por isso calculadas relativamente ao 

número de itens aplicado.  

O padrão de sucessos e de insucessos nas respostas aos itens do Vocabulário mostra-se 

coerente com os grupos de escolaridade considerados, havendo tendência para maiores percentagens 

de sucessos (e concomitantemente menores percentagens de insucessos) nos níveis de escolaridade 

mais elevada, sendo a verificação inversa também verdadeira.  

O mesmo padrão revela-se também no QUADRO 6.2, onde para o mesmo subteste se encontra 

a análise do número de respostas cotadas com cada pontuação possível: 2 pontos ou 1 ponto 

(consoante a qualidade da resposta) e 0 pontos. As cotações de 2 pontos são claramente mais 

frequentes no grupo de escolaridade mais elevada, notando-se uma clara discrepância entre os grupos 

extremos (por exemplo, entre as médias ou entre as percentagens de respostas de 2 pontos no grupo 

 
QUADRO 6.2  

ECC: WAIS-III - VOCABULÁRIO  
Estatísticas descritivas do número de cotações 2, 1 e 0 nas respostas aos itens.  

(30 itens) 
Amostra total N=76; Subamostras (anos de escolaridade) n=19 

  Número de Respostas 

Cotação Amostra Mínimo Máximo média dp % a 

COTAÇÃO 2 

TOTAL 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

6 

7 

6 

13 

10 

28 

17 

22 

22 

28 

16.33 

11.58 

15.47 

17.58 

20.68 

4.94 

2.69 

4.02 

2.52 

5.07 

54.4 

38.6 

51.6 

58.6 

68.9 

COTAÇÃO 1 

TOTAL 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

1 

1 

4 

2 

1 

12 

10 

9 

8 

12 

4.89 

5.37 

4.74 

5.11 

4.37 

2.15 

2.54 

1.20 

1.76 

2.75 

16.3 

17.9 

15.8 

17.0 

14.6 

COTAÇÃO 0 

TOTAL 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

0 

7 

4 

4 

0 

15 

15 

13 

12 

10 

7.68 

10.32 

8.68 

7.00 

4.74 

3.18 

2.50 

2.45 

2.00 

2.79 

25.6 

34.4 

29.1 

23.3 

15.8 

a Percentagem em relação ao total de itens aplicados. 
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com escolaridade ≤ 5 anos e no grupo com escolaridade ≥ 17 anos). Da mesma maneira, as  cotações 

de 0 pontos registam maior incidência no grupo de escolaridade mais baixa. As cotações de 1 ponto 

revelam um padrão menos claramente associado à escolaridade,  o  que  é compreensível por se tratar 

de uma cotação intermédia que é atribuída a respostas que, não sendo perfeitas, ainda assim são 

classificáveis como certas. De notar que a média mais elevada (e, naturalmente, percentagem mais 

elevada) de cotações 1 se observou no grupo de mais baixa escolaridade, logo seguida do grupo de 12 

a 16 anos de escolaridade. 

Nos QUADROS 6.3 e 6.4 procede-se a uma análise equivalente à anterior, agora relativa ao 

subteste   de  Semelhanças.  Na  amostra  total,  as  taxas  globais   de  sucesso  e  de  insucesso   são  

relativamente próximas das do subteste de Vocabulário (percentagens); ao tomar os dados das 

subamostras, verifica-se, de novo neste subteste, que as respostas certas ou sucessos são mais 

frequentes nos grupos de escolaridade mais elevada, havendo assinaláveis contrastes entre as médias 

e as percentagens dos grupos extremos, e as respostas erradas e omissas são mais frequentes nos 

 
QUADRO 6.3  

ECC: WAIS-III - SEMELHANÇAS  
Estatísticas descritivas do número  de Sucessos, Insucessos e Omissões  nas respostas aos itens  

(14 itens) 
Amostra total N=76; Subamostras (anos de escolaridade) n=19 

  Número de Respostas 

Cotação Amostra Mínimo Máximo média dp % a 

SUCESSO 

Cotações  

1+ 2 

TOTAL 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

0 

0 

4 

8 

8 

14 

11 

14 

14 

14 

9.87 

6.58 

8.89 

11.47 

12.53 

3.36 

2.76 

2.94 

2.12 

1.95 

70.5 

47.0 

63.5 

81.9 

89.5 

INSUCESSO 

Cotações 

0+Omissões 

TOTAL 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

0 

3 

0 

0 

0 

14 

14 

10 

6 

6 

4.13 

7.42 

5.11 

2.53 

1.47 

3.36 

2.76 

2.94 

2.12 

1.95 

29.5 

53.0 

36.5 

18.1 

10.5 

OMISSÃO 

TOTAL 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

10 

5 

0 

0 

.76 

2.32 

.74 

.00 

.00 

1.77 

2.75 

1.28 

.00 

.00 

5.4 

16.6 

5.3 

.0 

.0 

a Percentagem em relação ao total de itens aplicados. 
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grupos de escolaridade mais baixa (de assinalar que nos grupos com escolaridade igual ou superior ao 

12º ano neste subteste não se observou nenhuma omissão de resposta).  

No QUADRO 6.4., verifica-se que as respostas que receberam cotação 2 foram mais frequentes 

no grupo de escolaridade mais elevada, por contraste com o grupo de escolaridade mais baixa, sendo 

inverso o padrão de resultados relativo às respostas que foram cotadas com 0 pontos. De novo, a 

distribuição das respostas com cotação 1 discrimina menos claramente os grupos, sendo mais 

frequentes, neste caso, as respostas com essa cotação no grupo com 12 a 16 anos de escolaridade, 

seguido do grupo de 6 a 11 anos de escolaridade, os grupos intermédios da amostra. 

Por fim, os QUADROS 6.5 e 6.6 apresentam os mesmos dados relativos ao subteste de 

Compreensão. A taxa de sucesso global é ligeiramente mais elevada neste subteste (percentagem de 

sucessos na amostra global) e o padrão de respostas segue uma mesma sequência, com maior 

incidência de sucessos no grupo de escolaridade mais elevada e, concomitantemente, maior incidência 

de insucessos no grupo de escolaridade mais baixa. Quanto às respostas omissas, é nos dois grupos 

 
QUADRO 6.4  

  ECC: WAIS-III – SEMELHANÇAS  
Estatísticas descritivas do número de cotações 2, 1 e 0 nas respostas aos itens  

(14 itens) 
Amostra total N=76; Subamostras (anos de escolaridade) n=19 

  Número de Respostas 

Cotação Amostra Mínimo Máximo média dp % a 

COTAÇÃO 

2 

TOTAL 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

0 

0 

2 

5 

5 

12 

9 

11 

11 

12 

6.86 

3.74 

6.16 

8.05 

9.47 

3.11 

2.23 

2.61 

1.72 

2.48 

49.0 

26.7 

44.0 

57.5 

67.6 

COTAÇÃO 

1 

TOTAL 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

0 

0 

1 

0 

1 

6 

5 

5 

6 

6 

3.01 

2.84 

2.74 

3.42 

3.05 

1.34 

1.39 

.93 

1.50 

1.47 

21.5 

20.3 

19.6 

24.4 

21.8 

COTAÇÃO 

0 

TOTAL 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

0 

3 

0 

0 

0 

8 

8 

8 

6 

6 

3.37 

5.11 

4.37 

2.53 

1.47 

2.39 

1.45 

2.16 

2.12 

1.95 

24.1 

36.5 

31.2 

18.1 

10.5 

a Percentagem em relação ao total de itens aplicados. 
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de escolaridade mais baixa que se registam. O QUADRO 6.6. revela ainda que as frequências e as 

médias das cotações 2 e das cotações 0 seguem uma sequência coerente com os níveis de 

escolaridade, situando-se neste caso as respostas 1 concentradas nos níveis de escolaridade mais 

elevados. Assim, neste subteste, mais do que no de Vocabulário e no de Semelhanças, as pessoas 

provenientes de níveis de escolaridade elevados receberam cotações 1 pelas suas respostas, o que 

pode ser compreensível  se  atentarmos a  que dos três subtestes este é, talvez, o que menos depende  

de aquisições escolares, implicando mais o conhecimento adquirido informalmente através da 

experiência  quotidiana  (o tipo de informação que Sternberg designa  de “conhecimento tácito”).  Ainda 

assim, o padrão de dados das estatísticas descritivas parece evidenciar ligação entre a qualidade das 

respostas, avaliada a partir dos critérios e exemplos de resposta após aperfeiçoamento, e o nível de 

escolaridade dos examinados. 

Com o intuito de confirmar as diferenças entre os grupos de escolaridade, e posto que na 

maioria das variáveis (sucesso, insucesso, omissão, cotações 2, 1 e 0) não se verificou normalidade 

 
QUADRO 6.5 

ECC: WAIS-III - COMPREENSÃO 
Estatísticas descritivas do número  de Sucessos, Insucessos e Omissões nas respostas aos itens.  

(15 itens) 
Amostra total N=76; Subamostras (anos de escolaridade) n=19 

  Número de Respostas 

Cotação Amostra Mínimo Máximo Média dp % a 

SUCESSO 

Cotações 

 1+ 2 

TOTAL 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

2 

2 

4 

10 

10 

15 

14 

14 

14 

15 

10.72 

7.53 

9.95 

12.37 

13.05 

3.39 

3.72 

3.19 

1.30 

1.51 

71.5 

50.2 

66.3 

82.5 

87.0 

INSUCESSO 

Cotações 

0+Omissões 

TOTAL 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

0 

1 

1 

1 

0 

13 

13 

11 

5 

5 

4.28 

7.47 

5.05 

2.63 

1.95 

3.39 

3.72 

3.19 

1.30 

1.51 

28.5 

49.8 

33.7 

17.5 

13.0 

OMISSÃO 

TOTAL 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

7 

0 

0 

.82 

2.42 

.84 

.00 

.00 

2.16 

3.42 

1.89 

.00 

.00 

5.5 

16.1 

5.6 

0.0 

0.0 

a Percentagem em relação ao total de itens aplicados. 
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nas distribuições das subamostras (teste Kolmogorov-Smirnov), nem homogeneidade das variâncias 

(teste de Levene), aplicou-se o teste de Kruskal-Wallis a um factor (one way), o substituto não 

paramétrico da ANOVA. Os resultados encontram-se nos QUADROS  6.7.e 6.8. 

 
QUADRO 6.6 

ECC: WAIS-III - COMPREENSÃO  
Estatísticas descritivas do número de cotações 2, 1 e 0 nas respostas aos itens  

(15 itens) 
Amostra total N=76; Subamostras (anos de escolaridade) n=19 

  Número de Respostas 

Cotação Amostra Mínimo Máximo Média dp % a 

COTAÇÃO 2 

TOTAL 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

0 

0 

1 

4 

4 

14 

9 

11 

12 

14 

5.93 

3.37 

5.21 

7.42 

7.74 

3.12 

2.54 

2.74 

2.41 

2.73 

39.5 

22.5 

34.7 

49.5 

51.6 

COTAÇÃO 1 

TOTAL 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

0 

0 

1 

2 

1 

9 

8 

9 

9 

9 

4.79 

4.16 

4.74 

4.95 

5.32 

2.21 

2.36 

2.40 

1.96 

2.08 

31.9 

27.7 

31.6 

33.0 

35.5 

COTAÇÃO 0 

TOTAL 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

0 

1 

1 

1 

0 

9 

9 

8 

5 

5 

3.46 

5.05 

4.21 

2.63 

1.95 

2.14 

2.04 

2.15 

1.30 

1.51 

23.1 

33.7 

28.1 

17.5 

13.0 

a Percentagem em relação ao total de itens aplicados. 
 

No QUADRO 6.7 constam as ordens médias dos diferentes grupos de escolaridade, para cada 

nível de cotação e em cada subteste, as quais revelam, naturalmente, uma ordenação equivalente à 

que se identificou nas estatísticas descritivas dos QUADROS 6.1 a 6.6. O teste de Kruscal-Wallis procura 

verificar se as diferentes amostras provêm de uma mesma população (as medianas são iguais) (H0) ou  

se pelo menos uma das amostras não provém da mesma população (existe pelo menos um par de 

medianas que se distingue significativamente) (H1). No QUADRO 6.8 apresentam-se as estatísticas de 

teste (χ2
) para cada nível de cotação, as quais revelam diferenças  muito  significativas entre os grupos 

de escolaridade, para todos os níveis de cotação com excepção da cotação 1 que, em todos os 

subtestes, não permite rejeitar a hipótese nula de igualdade das medianas. A aplicação do teste 
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Kruscal-Wallis confirma, portanto, a tendência de resultados já identificada na inspecção directa das 

estatísticas descritivas. 

 
QUADRO 6.7  

ECC: WAIS-III – VOCABULÁRIO, SEMELHANÇAS e COMPREENSÃO   
Teste Kruscal-Wallis: Ordens Médias 

Amostra total N=76; Subamostras (anos de escolaridade) n=19 
  Ordens Médias 

Cotação Amostra VOCABULÁRIO SEMELHANÇAS COMPREENSÃO 

SUCESSO 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

17.11 

32.55 

46.05 

58.29 

17.79 

31.21 

48.16 

56.84 

19.55 

31.74 

47.71 

55.00 

INSUCESSO 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

59.89 

44.45 

30.95 

18.71 

59.21 

45.79 

28.84 

20.16 

57.45 

45.26 

29.29 

22.00 

OMISSÃO 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

52.89 

40.13 

31.82 

29.16 

54.05 

41.95 

29.00 

29.00 

48.84 

40.16 

32.50 

32.50 

COTAÇÃO 2 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

16.50 

35.39 

45.37 

56.74 

16.95 

33.24 

46.92 

56.89 

19.95 

33.18 

49.68 

51.18 

COTAÇÃO 1 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

43.61 

37.24 

42.21 

30.95 

36.79 

34.32 

46.21 

36.68 

33.32 

37.08 

39.58 

44.03 

COTAÇÃO 0 

≤ 5 anos 

6-11 anos 

12-16 anos 

≥ 17 anos 

56.50 

46.05 

32.29 

19.16 

54.11 

47.16 

31.50 

21.24 

54.87 

46.00 

30.45 

22.68 

 

No mesmo sentido vão os coeficientes de correlação ordinal (rho de Spearman), entre o nível 

de escolaridade e o número de respostas que recebeu cada cotação, que constam no QUADRO 6.9. 

Todas as correlações são muito significativas, e de sinal coerente com o que se poderia esperar se os 
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critérios de cotação estivessem a discriminar adequadamente diferentes níveis de qualidade de 

resposta. As respostas com cotação de 1 ponto, também de acordo com o que se poderia esperar, são 

aquelas em que as correlações com a escolaridade não são significativas, isto é, a sua incidência é 

relativamente independente do nível de escolaridade.  

Na globalidade, os resultados deste estudo confirmam a adequação dos critérios e exemplos 

de respostas estabelecidos, uma vez que seguem um padrão coerente com o que se poderia supor 

encontrar ao tomar amostras contrastadas quanto ao nível de escolaridade. Convém, no entanto, 

reconhecer pelo menos três limitações do estudo, que sugerem prudência na interpretação dos seus 

resultados: primeiro, a dimensão reduzida das amostras e a sua não representatividade em relação à 

população limitam o alcance do trabalho de adaptação dos critérios (caso se pretendesse adaptar a 

prova para fins de aferição nacional, este estudo seria manifestamente insuficiente); da reduzida 

dimensão das amostras decorre, aliás, outra implicação, a impossibilidade de tratamento dos dados 

com metodologias mais ricas do ponto de vista da informação que fornecem sobre o funcionamento 

das alternativas de resposta (como, por exemplo, a análise de Rasch) ou sobre a relação entre uma 

variável independente (escolaridade, neste caso) e uma dependente (número de cotações) (regressão 

linear, por exemplo). Segundo, o facto de o aperfeiçoamento dos critérios ter sido efectuado a partir do 

levantamento exaustivo de respostas na mesma amostra em que se estudou a sua adequação, apesar 

de os dois momentos do trabalho terem sido independentes e distanciados no tempo, terá constituído 

uma outra limitação uma vez que é legítimo admitir alguma contaminação das classificações pela 

  
QUADRO 6.8 

ECC: WAIS-III – VOCABULÁRIO, SEMELHANÇAS, COMPREENSÃO 
Teste Kruscal-Wallis: Comparação entre grupos de escolaridade  

quanto às cotações das respostas aos itens  
(≤ 5 anos n=19; 6-11 anos n=19; 12-16 anos n=19; ≥ 17 anos n=19) 

VOCABULÁRIO SEMELHANÇAS COMPREENSÃO 

Cotações χ
2 gl n.s. χ

2
 gl n.s. χ

2
 gl n.s. 

SUCESSO 36.91 3 .000** 36.07 3 .000** 30.24 3 .000** 

INSUCESSO 36.91 3 .000** 36.07 3 .000** 30.24 3 .000** 

OMISSÃO 20.28 3 .000** 29.36 3 .000** 17.57 3 .000** 

COTAÇÃO 2 34.22 3 .000** 35.45 3 .000** 25.91 3 .000** 

COTAÇÃO 1 3.95 3 .267   3.44 3 .328 2.41 3   .492 

COTAÇÃO 0 31.22 3 .000** 26.46 3 .000** 25.51 3 .000** 

** Diferenças significativas entre níveis de escolaridade (p<.001). 
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organização dos critérios sugerida  pelas  próprias  respostas.  Finalmente, há  que  reconhecer  que   a   

utilização da escolaridade como critério para a confirmação dos níveis de resposta assenta no 

pressuposto da correlação entre o nível de escolaridade e a medida de aptidões cristalizadas; mas este 

tipo de estudo mais não faz do que contribuir para artificialmente perpetuar essa associação: não 

surpreenderá que se observem diferenças significativas entre níveis de escolaridade nos resultados de 

  
QUADRO 6.9 

 ECC: WAIS-III – VOCABULÁRIO, SEMELHANÇAS, COMPREENSÃO 
Coeficientes de correlação ordinal (rho de Spearman) entre a escolaridade e os níveis de cotação  

N=76 
Correlações Escolaridade-Cotação 

Cotações VOCABULÁRIO SEMELHANÇAS COMPREENSÃO 

SUCESSO  .70 **  .69 **  .63 ** 

INSUCESSO -.70 ** -.69 ** -.63 ** 

OMISSÃO -.50 ** -.59 ** -.45 ** 

COTAÇÃO 2  .67 **  .68 **   .56 ** 

COTAÇÃO 1 -.17 **  .06 **   .18 ** 

COTAÇÃO 0 -.64 ** -.59 **  -.58 ** 

** Correlação significativa ao nível de probabilidade de .01 (teste bilateral). 
 

um teste de inteligência (como se verá adiante, nos resultados do Ensaio Experimental e do Estudo 

Principal, pp.405-409 e pp.427-430, respectivamente), se o critério escolaridade tiver sido adoptado no 

desenvolvimento e na avaliação da adequação da grelha de classificação. Apesar destas limitações, e 

correndo os riscos inerentes, considerou-se que este estudo preliminar seria pertinente antes de 

avançar para a classificação das respostas do Ensaio Experimental, planeando-se desde logo que os 

resultados sejam posteriormente completados por análises mais robustas, efectuadas com amostras 

mais amplas e sob prismas que não envolvam directamente apenas a variável nível escolaridade. 

 

 

6.2. ESTUDO DO ACORDO INTER-AVALIADORES 
 
 

OBJECTIVOS:  

o Estudar o grau de acordo entre diferentes avaliadores na classificação dos 

subtestes de resposta aberta – Vocabulário, Semelhanças, Compreensão e 

Informação (estudo da consistência inter-avaliadores); 
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o Testar a adequação dos critérios de classificação e dos exemplos de respostas 

dos mesmos subtestes; 

o Verificar o impacto do nível de experiência com as escalas de Wechsler na 

cotação dos subtestes de resposta aberta. 

 

AMOSTRAS: 

Participantes: 

o n=100 

o Sexo: M=49 (49%), F=51 (51%); 

o Idade: 16 a 69 anos; 62%<30 anos; 45% entre 20 e 29 anos; 

o Escolaridade: de <4anos a >17 anos, 70% entre 9 e 14 anos de escolaridade; 

o Profissão: representadas todas as categorias com excepção dos Grupos 6 

(Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas) e 8 (Operadores 

de instalações e máquinas); categorias mais representadas: 0 (Estudantes 45%), 4 

(Profissões administrativas 13%) e 5 (Serviços e vendedores 10%); 

o Região/Área/Tipo de Residência: Lisboa e Vale do Tejo 86% e restantes regiões 

do território do continente todas representadas; Litoral 97%; Grandes Centros 

Urbanos 29%; Concelhos Urbanos 70%. 

Avaliadores: 

o Inexperientes: 50 estudantes do 3º ano da Licenciatura em Psicologia, Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de Lisboa com formação 

de uma disciplina semestral de Psicometria e experiência na utilização das escalas 

de Wechsler (adquirida na realização de trabalho prático com uma das escalas, 

para crianças ou para adultos). 

o Experientes: 5 investigadoras do Centro de Psicometria e Psicologia da Educação 

com formação e experiência prolongada de aplicação, classificação, cotação e 

interpretação de resultados das escalas de Wechsler, em particular de escalas de 

Wechsler para adultos (4 das 5 investigadoras com mais de 20 anos de 

experiência)2. 

 

RESULTADOS: 

As respostas de cada participante a cada um dos quatro subtestes em estudo foram 

classificadas por quatro avaliadores independentes, dois inexperientes e dois experientes (ver 

                                                
2 Consultar lista dos avaliadores experientes na nota de rodapé 3, do CAPÍTULO 5 (p.319). 
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descrição detalhada dos procedimentos no CAPÍTULO 5, pp.319-320). No QUADRO 6.10 apresentam-se 

as estatísticas descritivas dos resultados brutos obtidos nos quatro subtestes classificados por cada 

tipo de avaliadores,  a  estatística   de   teste   aplicada  à  comparação  das médias  (t de Student)  e 

ainda os coeficientes de correlação de Pearson entre os avaliadores inexperientes e os experientes. 

Observa-se tendência geral para os avaliadores inexperientes serem mais benevolentes nas 

classificações que atribuem, posto que em todos os subtestes as médias são significativamente 

superiores no grupo inexperiente em relação ao experiente. Ainda assim, os coeficientes de correlação 

mostram elevado nível de acordo (correlações iguais ou superiores a .90) muito em especial no 

subtestes  de  Informação,  aquele  em que a classificação  das   respostas  é,  de  facto, mais objectiva   

 

(razão por que se considerou desnecessário inclui-lo no estudo anterior). Estes resultados significam 

que, embora o nível global das classificações tenha mostrado tendência a ser significativamente 

diferente em função da experiência, com os avaliadores mais experientes a mostrarem-se mais 

exigentes na classificação, a maneira como os resultados dos participantes se ordenaram foi muito 

semelhante para os dois grupos de avaliadores. O subteste de Compreensão revela-se, entretanto, o 

mais sensível ao desacordo entre avaliadores experientes e inexperientes, quer na ordenação quer no 

nível dos resultados. 

 
QUADRO 6.10  

EIA: WAIS-III – VOCABULÁRIO, SEMELHANÇAS, INFORMAÇÃO e COMPREENSÃO 
Estatísticas descritivas dos resultados brutos apurados pelos avaliadores inexperientes e experientes. 

Teste de comparação de médias (t). 
Coeficientes de correlação de Pearson entre avaliadores inexperientes e experientes (r). 

N=100 
INEXPERIENTES EXPERIENTES 

Subtestes M m dp M m dp 
t a r 

VOCABULÁRIO 

(RBmáx=66) 
44 43.16 7.59 43 41.67 7.52 5.82 ** .94 ** 

SEMELHANÇAS 

(RBmáx=33) 
24 23.57 5.02 24 22.67 5.27 5.45 ** .95 ** 

INFORMAÇÃO 

(RBmáx=28) 
20 18.83 4.71 19 18.31 4.72 6.14 ** .98 ** 

COMPREENSÃO 

(RBmáx=33) 
22 21.61 5.18 20 19.62 4.84 8.75 ** .90 ** 

a Amostras emparelhadas; teste bilateral. 
** p<.01 
M: Mediana; m: média; dp: desvio-padrão. 
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No QUADRO 6.11 apresentam-se os coeficientes de correlação intra-classe (equivalentes a 

coeficientes de consistência interna entre avaliadores3) e os respectivos intervalos de confiança para o 

grupo dos avaliadores inexperientes, para o grupo dos avaliadores experientes e para o conjunto de 

todos os avaliadores. Em dois subtestes, a consistência entre avaliadores é de nível equivalente para 

os dois grupos de avaliadores (Semelhanças e Informação) sendo estes subtestes, no conjunto da 

amostra, os que registaram maior nível de acordo. Para os outros dois subtestes (Vocabulário e 

Compreensão),   curiosamente   aqueles  que  geralmente  os   avaliadores   consideram   como  os  de 

mais difícil classificação, o acordo parece ser superior entre os avaliadores experientes do que entre os 

inexperientes. Ainda assim, pode-se considerar que os níveis de acordo alcançados com a presente 

organização dos critérios e dos exemplos de respostas foram muito satisfatórios – a julgar pelos 

coeficientes de correlação entre .96 e .99, no conjunto de todos os avaliadores4, e entre .95 e .99, no  

 
QUADRO 6.11  

EIA: WAIS-III – VOCABULÁRIO, SEMELHANÇAS, INFORMAÇÃO e COMPREENSÃO 
Correlações entre avaliadores inexperientes, entre avaliadores experientes e entre todos os 

avaliadores: coeficientes de correlação intra-classea (r) e respectivos intervalos de confiança (IC). 
(Resultados brutos). 

N=100 
INEXPERIENTES EXPERIENTES  TOTAL 

Subtestes 
r 

IC  

(95%) 
r 

IC  

(95%) 
r 

IC  

(95%) 

VOCABULÁRIO .92 .88-.95 .95 .92-.96 .97 .96-.98 

SEMELHANÇAS .96 .94-.97 .96 .95-.98 .98 .97-.98 

INFORMAÇÃO .99 .98-.99 .99 .99-1.0 .99 .99-1.0 

COMPREENSÃO .90 .86-.94 .95 .92-.96 .96 .94-.97 

a Modelo: two-way mixed (efeitos das pessoas aletórios e efeito dos itens fixos); tipo: consistency. 
 

grupo dos avaliadores experientes – e de nível ainda muito aceitável, mesmo para os avaliadores com 

pouca experiência (coeficientes entre .90 e .99). Assim, os critérios de classificação e exemplos de 

respostas após aperfeiçoamento parecem possibilitar, mesmo a avaliadores pouco experientes, um 
                                                
3 Os coeficientes de correlação intra-classe, aconselhados por Shrout & Fleiss (1979) em substituição dos coeficientes de 
Pearson, foram adoptados nos estudos do acordo entre avaliadores nas escalas de Wechsler, e em particular na WAIS-III 
(Wechsler, 1997b)(ver também SPSS, 2005, Manual). 
4 Os coeficientes reportados no Manual Técnico da WAIS-III (Wechsler, 1997, p.65), obtidos em subamostras da amostra de 
estandardização (N=120) foram, para o Vocabulário .95, para as Semelhanças .93 e para a Compreensão .91. Não são 
apresentados dados para o subteste de Informação. 
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elevado grau de concordância na classificação dos subtestes de resposta aberta. Com o propósito de 

proceder a uma leitura mais específica dos tipos de discordância que ocorreram e identificar os itens 

em que se observou desacordo entre avaliadores, procedeu-se de seguida a uma análise do número e 

do tipo de discordâncias, apenas para o grupo dos avaliadores experientes. Nos QUADROS 6.12,   613   e   

6.14  encontra-se   resumida   essa   análise5.  No  QUADRO 6.12, verifica-se que a mediana do número 

de discordâncias por cada caso (por “protocolo”) representa cerca de 10% do número de itens dos 

subtestes de Vocabulário (3/33) e de Semelhanças (2/19), e cerca de 17% dos itens do subteste de 

Compreensão (3/18), sendo muito raras as discordâncias no subteste de informação (percentagem 

inferior a 2%). Ainda assim, a observação destas discordâncias permitiu detectar os itens em que 

ocorreu desacordo entre avaliadores com mais frequência e averiguar, na inspecção dos critérios e dos 

exemplos de respostas, os possíveis motivos dessas discordâncias. 

  
QUADRO 6.12  

EIA: WAIS-III – VOCABULÁRIO, SEMELHANÇAS, INFORMAÇÃO e COMPREENSÃO 
Número de discordâncias entre avaliadores experientes, por participante. 

N=100 
Nº de Itens em que houve discordância  

entre avaliadores 

Subtestes 

Nº de Itens do subteste 

Amplitude Mediana Média 

VOCABULÁRIO 33 0 – 12  3 3.8 

SEMELHANÇAS 19 0 – 6  2 1.8 

INFORMAÇÃO 28 0 – 4  0  .5  

COMPREENSÃO 18 0 – 7  3 2.9 

 
 

 No QUADRO 6.13 toma-se o total das respostas avaliadas (nº de itens por subteste vezes N 

menos nº de respostas omissas, em que o acordo entre avaliadores é absoluto) e apresentam-se as 

taxas de desacordo totais (percentagem de itens, em cada subteste, em que houve discordância entre 

avaliadores experientes). Embora as taxas de discordância sejam relativamente baixas, entre 2 e 17%, 

de acordo, como é natural, com os dados do quadro anterior, pode-se constatar que o número de itens 

em que houve discordância foi ainda digno de nota, o que assinala a necessidade de atender aos  

                                                
5 Não se apresentam aqui, por uma questão de síntese, as informações mais específicas que este estudo produziu 
relativamente aos itens em que se registaram discordâncias e relativamente aos próprios avaliadores. 



PARTE 3. RESULTADOS 

 348 

 
QUADRO 6.13 

EIA: WAIS-III – VOCABULÁRIO, SEMELHANÇAS, INFORMAÇÃO e COMPREENSÃO 
Taxas de discordância entre avaliadores experientes, no conjunto da amostra 

N=100 
Taxa de discordância 

Subtestes 

Nº total de 

itens 

Nº de respostas 

omissas 

Nº de itens 

avaliados Nº itens % 

VOCABULÁRIO 3300 443 2857 374 13.1 

SEMELHANÇAS 1900 70 1830 177 9.7 

INFORMAÇÃO 2800 502 2298 48 2.1 

COMPREENSÃO 1800 85 1715 288 16.8 

 
problemas colocados pela classificação de alguns itens específicos, sobretudo dos subtestes de 

Vocabulário e de Compreensão. Finalmente no QUADRO 6.14, encontra-se uma análise dos tipos de 

desacordo – discordância de 1 ponto (classificação de uma  resposta  pelos dois avaliadores com 0 e  

 
QUADRO 6.14  

EIA: WAIS-III – VOCABULÁRIO, SEMELHANÇAS, INFORMAÇÃO e COMPREENSÃO 
Taxas de discordância entre avaliadores experientes no conjunto da amostra por tipos de discordância 

(pequena discordância: 1 ponto; grande discordância: 2 pontos + sucesso/insucesso) 
N=100 

Taxa por tipo de discordância Discordância 

Subtestes 

Nº de itens 

avaliado 

Taxa de 

discordância 

 

F 

(%) 

0 / 1 

F 

(%) 

1 / 2 

F 

(%) 

0 / 2 

F 

(%) 

Pequena 

0/1+1/2 

F 

(%) 

Grande 

0/2+0/1 

F 

(%) 

VOCABULÁRIO 2857 
374 

(13.1) 

89 

(3.1) 

253 

(8.9) 

32 

(1.1) 

342 

(12.0) 

121 

(4.2) 

SEMELHANÇAS 1830 
177 

(9.7) 

78 

(4.3) 

76 

(4.2) 

23 

(1.2) 

154 

(8.4) 

101 

(5.5) 

INFORMAÇÃO 

(cotação 0/1) 
2298 

48 

(2.1) 

48 

(2.1) 
--- --- --- --- 

COMPREENSÃO 1715 
288 

(16.8) 

116 

(6.8) 

160 

(9.3) 

12 

( .7) 

276 

(16.1) 

128 

(7.5) 
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com 1, ou com 1 e com 2), que se designa no quadro de “pequena discordância”, e desacordo de 2 

pontos ou discrepância certo/errado (classificação de uma resposta com 0 e com 2 pontos e desacordo 

quanto  ao  sucesso  da  resposta),  que se  designa  no  quadro   de  “grande  discordância”.  Como se 

poderia esperar, são mais frequentes as pequenas do que as grandes discordâncias, sendo muito 

baixa a taxa de discordância entre 0 e 2 (apenas cerca de 1%). Nos dois subtestes com mais elevada 

taxa de discordância, Vocabulário e Compreensão, verifica-se que o desacordo mais frequente 

acontece entre a atribuição de 1 ou de 2 pontos.  

Os dados provenientes do estudo de acordo inter-avaliadores (Afonso, 2005e) revelaram, em 

suma, que os subtestes de resposta aberta da WAIS-III, na versão experimental portuguesa, 

proporcionam um elevado nível de acordo entre diferentes avaliadores, mostrando-se os critérios e 

exemplos de respostas traduzidos e adaptados suficientemente claros para permitir a obtenção de 

elevados coeficientes de consistência inter-avaliadores, mesmo quando os avaliadores têm pouca 

experiência de classificação de provas de Wechsler. Ainda assim, a análise das discordâncias entre 

avaliadores experientes faz emergir algumas tendências de desacordo que não só permitem 

compreender melhor as diferenças entre os subtestes quanto aos índices de consistência inter-

avaliadores, como deixam em aberto a possibilidade de aperfeiçoamento dos critérios e exemplos de 

respostas, apoiado pelos resultados empíricos obtidos neste estudo e dirigido a determinados itens que 

se revelaram mais problemáticos. Refira-se, a propósito, que uma cuidadosa inspecção dos itens em 

que houve discordâncias revelou sobretudo uma falha de aplicação, a falta de averiguação suplementar 

de respostas ambíguas, o que chama a atenção para o destaque que este procedimento de aplicação 

das provas de Wechsler deve merecer na formação e treino dos psicólogos. 

 
 
6.3. ESTUDO DA ESTABILIDADE TEMPORAL 
  

OBJECTIVO:   

o Estudar a estabilidade temporal dos resultados de 11 subtestes da WAIS-III (os 

que na versão original são utilizados para apuramento dos QIs) e dos resultados 

compósitos (Verbal, Realização, Escala Completa e índices de Compreensão 

Verbal e Organização Perceptiva)6. 

                                                
6 No estudo da versão portuguesa da WAIS-III, optou-se por respeitar a estrutura original da prova (ver CAPÍTULO 4, pp.260-
261) para determinação dos resultados compósitos, uma vez que resultou genericamente confirmada no estudo da estrutura 
interna das medidas obtidas no Ensaio Experimental (ver adiante, p.384). Os resultados compósitos são os seguintes:  
VERBAL: Vocabulário + Semelhanças + Aritmética + Memória de Dígitos + Informação + Compreensão; 
REALIZAÇÃO: Completamento de Gravuras + Código:Dígito-Símbolo + Cubos + Matrizes + Disposição de Gravuras; 
ESCALA COMPLETA: VERBAL + REALIZAÇÃO;  
COMPREENSÃO VERBAL: Vocabulário + Semelhanças + Informação;  
ORGANIZAÇÃO PERCEPTIVA: Completamento de Gravuras + Cubos + Matrizes.  
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AMOSTRA: 

o n=86 (subamostra composta por 86%  da amostra do estudo inter-avaliadores); 

o Sexo: M=39 (45.3%); F=47 (54.7%); 

o Idade: 16 a 69 anos; 58%<30 anos; 40,7% entre 20 e 29 anos; 

o Escolaridade: de <4anos a >17 anos, 68.6% entre 9 e 14 anos de escolaridade; 

o Profissão: representadas todas as categorias com excepção dos Grupos 6 

(Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas) e 8 (Operadores 

de instalações e máquinas); categorias mais representadas: 0 (Estudantes 45%), 4 

(Profissões administrativas 13%) e 2 (Profissões Intelectuais e Científicas 9.3%); 

o Região/Área/Tipo de Residência: Lisboa e Vale do Tejo 87% e restantes três 

regiões todas presentes; Litoral 98%; Grandes Centros Urbanos 27%; Concelhos 

Urbanos 72%. 

 

RESULTADOS: 

As aplicações do estudo de estabilidade temporal foram efectuadas pelo mesmo examinador 

nas duas ocasiões, e com um intervalo temporal que se situou entre 6 e 10 semanas (mediana e moda, 

8 semanas – 50% das aplicações com precisamente 8 semanas de intervalo; média 7 semanas e seis 

dias). As classificações e cotações foram efectuadas por um único avaliador experiente e, nos testes 

de resposta aberta que tinham sido objecto do estudo de acordo inter-avaliadores, retiveram as 

cotações em que tinha havido concordância na classificação atribuída pelos avaliadores experientes 

(primeira aplicação). Com este conjunto de procedimentos procurou-se reduzir o efeito de variáveis 

parasitas que pudessem afectar os resultados de uma mas não de ambas as aplicações. Seguindo o 

procedimento geralmente adoptado nas escalas de Wechsler (ver, por exemplo, Wechsler, 1997b, 

2000), o estudo da estabilidade temporal foi efectuado em separado para diferentes grupos etários e 

envolveu o cálculo de uma média global de todos os grupos, mediante a transformação z de Fisher 

(Guilford & Fruchter, 1978, p.143). Considerando a dimensão da amostra e algum desequilíbrio no 

número de efectivos por grupo etário, procedeu-se à subdivisão da amostra apenas em duas 

subamostra, um procedimento semelhante ao adoptado na aferição francesa da WAIS-III (Wechsler, 

2000, pp.238-240): uma subamostra com 16–29 anos (n=50) e uma subamostra com 30–69 anos 

(n=36). Os QUADROS 6.15 e 6.16 apresentam os resultados relativos a cada uma destas subamostras: 

                                                                                                                                                   
6 Os índices de MEMÓRIA DE TRABALHO e VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO não foram tratados por não terem sido 
aplicados todos os subtestes que os integram (não foram aplicados, respectivamente, os subtestes de Ordenação de Letras 
e Números e de Pesquisa de Símbolos). 
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as médias e desvios padrão7, a estatística de teste para averiguação de eventual efeito de 

aprendizagem (t de Student) e os coeficientes de correlação de Pearson entre as duas aplicações, 

antes e depois da correcção para a variabilidade da primeira aplicação, um procedimento aconselhado 

por Guilford e Fruchter (1978, p.325) e adoptado de forma sistemática nos estudos de estabilidade 

temporal da WAIS-III. Os QUADROS 6.17 e 6.18  apresentam os mesmos dados relativos aos resultados 

compósitos, Verbal, Realização, Escala Completa, Compreensão Verbal e Organização Perceptiva. Em 

ambas as amostras, quer ao nível dos subtestes, quer ao nível dos resultados compósitos, não se 

manifestou qualquer efeito significativo de aprendizagem e, embora a maioria das médias da segunda 

aplicação sejam ligeiramente mais elevadas do que as da primeira, nalguns casos acontece até que 

são mais baixas, o que resulta em valores negativos da estatística t de Student. 

 
QUADRO 6.15 

 EET: WAIS-III – 11 SUBTESTES 
Estudo da Estabilidade Temporal (intervalo ≈ 8 semanas). 

Médias e desvios padrão (m;dp) dos resultados padronizadosa dos subtestes nas duas aplicações. 
Estatística de teste (t). 

Coeficientes de correlação entre as duas aplicações (r) e coeficientes corrigidos. 
AMOSTRA 16-29 ANOS; n=50 

1ª APLICAÇÃO 2ªAPLICAÇÃO 

Subtestes m dp m dp 
t b r 

r 
corrigidoc 

VOCABULÁRIO 10.29 2.90 10.61 2.71 -1.29 .80 .81 

SEMELHANÇAS 10.42 2.84 10.57 2.83 - .57 .80 .82 

ARITMÉTICA 10.23 2.88 10.34 3.07 - .46 .86 .87 

MEM. DIGITOS 10.28 2.91 10.25 2.83   .10 .72 .73 

INFORMAÇÃO 10.66 2.71 10.72 2.57 - .37 .90 .92 

COMPREENSÃO 10.33 2.98 10.43 3.01 - .32 .71 .71 

COMP.GRAVURAS 10.59 2.57 10.70 2.55 - .35 .63 .69 

CÓDIGO:DIG-SIMB 11.21 2.64 11.39 2.39 - .61 .67 .72 

CUBOS 11.12 2.66 11.21 2.74 - .30 .71 .75 

MATRIZES 11.16 2.00 11.21 2.18 - .27 .77 .88 

DISP.GRAVURAS 11.23 1.96 11.14 2.31   .31 .55 .71 

a  Resultados padronizados com média 10 e desvio-padrão 3.  
b Amostras emparelhadas. Teste bilateral. (Diferenças não significativas.) 
c Coeficientes corrigidos para a variabilidade da 1ª aplicação. 

                                                
7 Por conveniência de apresentação e de comparação, os resultados dos subtestes foram previamente padronizados com 
média 10 e desvio-padrão 3. Do mesmo modo, os resultados compósitos foram padronizados com média 100 e desvio 
padrão 15. 
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As correlações entre as duas aplicações, após correcção, situam-se em geral acima de .70, e 

cinco delas acima de .80, no grupo mais jovem, seis no grupo de idade superior. O subteste de 

Informação é o que em qualquer das amostras apresenta maior estabilidade temporal, com coeficientes 

superiores a .90, e o subteste de Completamento de Gravuras o que apresenta menor estabilidade, a 

rondar .70. As médias dos coeficientes de estabilidade das duas amostras (QUADRO 6.16) são 

moderadamente altas a elevadas – entre .70 e .95 – e em seis dos onze subtestes situam-se acima de  

 

QUADRO 6.16 
EET: WAIS-III – 11 SUBTESTES 

Estudo da Estabilidade Temporal (intervalo: ≈  8 semanas). 
Médias e desvios padrão (m;dp) dos resultados padronizadosa dos subtestes nas duas aplicações. 

Estatística de teste (t).Coeficientes de correlação entre as duas aplicações e coeficientes corrigidos (r). 
Média das duas subamostras etárias. 

AMOSTRA 30-69 ANOS; n=36 

1ª APLICAÇÃO 2ªAPLICAÇÃO 

Subtestes m dp m dp 
t b r r 

corrigidoc  

Média 
(total) d 

VOCABULÁRIO 9.60 3.12 9.15 3.21 1.60 .86 .85 .83 

SEMELHANÇAS 9.41 3.15 9.21 3.09  .65 .82 .81 .82 

ARITMÉTICA 9.68 3.17 9.53 2.87  .45 .80 .78 .83 

MEM. DIGITOS 9.61 3.12 9.65 3.22 - .13 .80 .79 .76 

INFORMAÇÃO 9.09 3.18 9.00 3.29   .61 .97 .97 .95 

COMPREENSÃO 9.55 3.02 9.41 2.92   .56 .87 .87 .80 

COMP.GRAVURAS 9.18 3.37 9.03 3.33   .38 .75 .71 .70 

CÓDIGO:DIG-SIMB 8.32 2.66 8.07 2.70   .87 .80 .83 .78 

CUBOS 8.44 2.76 8.32 2.52   .44 .80 .82 .79 

MATRIZES 8.39 3.41 8.47 3.32 - .19 .74 .70 .81 

DISP.GRAVURAS 8.30 3.37 8.42 3.16 - .33 .75 .71 .71 

a  Resultados padronizados com média 10 e desvio-padrão 3.  
b Amostras emparelhadas. Teste bilateral. (Diferenças não significativas.) 
c Coeficientes corrigidos para a variabilidade da 1ª aplicação. 
d Média dos dois grupos etários calculada através da transformação z de Fisher (Guilford & Fruchter, 1978, p.143). 

.80. Estes resultados têm algum paralelo com os que foram obtidos com a versão original da WAIS-III 

nos Estados Unidos (Wechsler, 1997b, pp.56-61)8, e que foram interpretados como “excelentes” (os de 

.90), a  moderadamente  bons  (os de .70).  Os  coeficientes   de   estabilidade  relativos aos resultados  

                                                
8 Resultados do estudo de estabilidade temporal da versão original (2 a 12 semanas de intervalo), média de todos os grupos 
etários: Vocabulário .91; Semelhanças .83; Aritmética .86; Memória de Dígitos .83; Informação .94; Compreensão .81; 
Completamento de Gravuras .79; Código D-S .86; Cubos .82; Matrizes .77; Disposição de Gravuras .69. 
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QUADRO 6.17 
EET: WAIS-III : RESULTADOS COMPÓSITOS 

Estudo da Estabilidade Temporal (intervalo: ≈ 8 semanas). 
Médias e desvios padrão (m;dp) dos resultados compósitos padronizadosa nas duas aplicações. 

Estatística de teste (t). Coeficientes de correlação entre as duas aplicações (r) e coeficientes corrigidos. 
AMOSTRA 16-29 ANOS; N=50 

1ª APLICAÇÃO 2ªAPLICAÇÃO Resultados 
Compósitos b m dp m dp 

t c  r r 
corrigidod 

VERBAL 102.35 14.55 103.05 14.04 - .85 .92 .92 

REALIZAÇÃO 107.14 10.18 106.96 11.66   .19 .81 .90 

E.COMPLETA 104.95 12.73 105.35 12.88 - .62 .94 .96 

COMP.VERBAL 102.58 14.10 103.47 13.28 - .96 .89 .90 

ORG.PERCEPTIVA 105.94 11.68 105.89 12.43   .05 .79 .85 

a  Resultados padronizados com média 100 e desvio-padrão 15.  
b  Omitidos os índices de Memória de Trabalho e de Velocidade de Processamento, por neste estudo  não terem sido 
aplicados todos os subtestes que os compõem - não se aplicou Ordenação de Letras e Números nem Pesquisa de 
Símbolos.  
c  Amostras emparelhadas. Teste bilateral. (Diferenças não significativas.) 
d  Coeficientes corrigidos para a variabilidade da 1ª aplicação. 
 

 
QUADRO 6.18 

EET: WAIS-III : RESULTADOS COMPÓSITOS 
Estudo da Estabilidade Temporal (intervalo: ≈ 8 semanas). 

Médias e desvios padrão (m;dp) dos resultados compósitos padronizadosa nas duas aplicações. 
Estatística de teste (t). Coeficientes de correlação entre as duas aplicações (r) e coeficientes corrigidos. 

Média das duas subamostras etárias. 
AMOSTRA 30-69 ANOS; N=36 

1ª APLICAÇÃO 2ªAPLICAÇÃO Resultados 
Compósitos b m dp m dp 

t c r r 
corrigidod 

Média 
(total) e 

 VERBAL 96.73 15.21 95.77 15.46 1.28 .96 .96 .94 

 REALIZAÇÃO 90.09 15.08 90.34 13.82 - .25 .92 .92 .91 

 E.COMPLETA 93.12 15.35 92.57 14.71   .86 .97 .97 .97 

 COMP.VERBAL 96.41 15.66 95.18 16.07 1.38 .94 .94 .92 

ORG.PERCEPTIVA 91.75 15.34 91.82 14.55 - .06 .90 .90 .88 

a  Resultados padronizados com média 100 e desvio-padrão 15.  
b  Omitidos os índices de Memória de Trabalho e de Velocidade de Processamento, por neste estudo  não terem sido 
aplicados todos os subtestes que os compõem - não se aplicou Ordenação de Letras e Números nem Pesquisa de 
Símbolos. 
c Amostras emparelhadas. Teste bilateral. (Diferenças não significativas.) 
d Coeficientes corrigidos para a variabilidade da 1ª aplicação. 
e Média dos dois grupos etários calculada através da transformação z de Fisher (Guilford & Fruchter, 1978, p.143). 
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compósitos são de nível ainda superior, como se pode verificar nos QUADROS 6.17 e 6.18. À 

semelhança do que aconteceu com os subtestes, também nos resultados compósitos não se verificou 

um aumento significativo da média dos resultados entre as duas aplicações o que revela que não terá 

havido significativo efeito de aprendizagem, verificando-se até que algumas médias são ligeiramente 

inferiores na segunda aplicação. De assinalar os coeficientes de nível excelente para a generalidade 

dos resultados compósitos (na ordem dos .90 nos dois grupos etários). Os índices médios dos dois 

grupos, entre .88 e .97, revelam elevada estabilidade dos resultados num intervalo de cerca de dois 

meses, valores de nível não inferior ao dos resultados da versão original do teste9. Os resultados do 

estudo da precisão da versão experimental portuguesa da WAIS-III, estimada quer pelo método de 

estudo do acordo interavaliadores, quer pelo método de estudo da estabilidade temporal ou teste-

reteste, mostram-se desde já de nível elevado. Um terceiro tipo de método de estimação consistiu no 

estudo da consistência interna na mesma amostra do estudo interavaliadores. 

 

 

6.4. ESTUDO DA CONSISTÊNCIA INTERNA 

 
OBJECTIVO:   

o Estimar a consistência interna dos resultados de 11 subtestes da WAIS-III (os que 

na versão original são utilizados para apuramento dos QIs) e dos resultados 

compósitos. 

 

AMOSTRA: 

o A mesma do estudo inter-avaliadores, N=100 (ver caracterização na p.344). 

 

RESULTADOS: 

Efectuou-se o estudo da consistência interna através de dois métodos: a determinação do 

coeficiente Alfa de Cronbach e o método de bipartição par/impar, tomando a ordem de dificuldade dos 

itens identificada pela aplicação do modelo de Rasch, a técnica aplicada no estudo da WAIS-III original 

(Wechsler, 1997b, p.47), e recorrendo à fórmula de Spearman-Brown para correcção do coeficiente de 

correlação obtido. Note-se que, tratando-se de um subteste de velocidade, o Código:Dígito-Símbolo 

não entrou no estudo da consistência interna. 

No QUADRO 6.19 apresentam-se os coeficientes Alfa de Cronbach para as duas subamostras 

etárias, 16-29 anos (n=62) e 30-69 anos (n=38), e para a amostra total (N=100), e os coeficientes de 
                                                
9
 Resultados do estudo de estabilidade temporal da versão original (2 a 12 semanas de intervalo), média de todos os grupos 
etários: QIV .96; QIR .91; QI EC .96; ICV .95; IOP .88; IMT .89; IVP .89 (Wechsler,1997b, p.61). 
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bipartição corrigidos, obtidos na amostra total. Os índices de consistência interna situam-se na sua 

maioria em níveis considerados satisfatórios a bons (entre .70 e .90), em cada amostra cerca de 

metade dos coeficientes acima de .80; ainda assim, alguns índices denunciam níveis de consistência 

interna limitados, designadamente os coeficientes dos subtestes de Disposição de Gravuras e de 

Completamento de Gravuras. Os subtestes que revelaram mais elevada consistência interna foram os 

de Memória de Dígitos, Matrizes, Informação, Aritmética e Vocabulário. 

 
QUADRO 6.19 

EIA: WAIS-III – 10 SUBTESTESa 
Estudo da Consistência Interna: 

Coeficientes Alfa de Cronbach estandardizados e coeficientes de bipartição  

Coeficiente Alfa de Cronbach estandardizados 
 
 

Subtestes 
16-29 anos 

n=62 
30-69 anos 

n=38 
Amostra Total 

N=100 

Coeficiente de 
Bipartiçãob 
Amostra Total 

N=100 
 

VOCABULÁRIO .79 .86 .82 .82 

SEMELHANÇAS .82 .67 .78 .77 

ARITMÉTICA .85 .78 .83 .86 

MEM.DIGITOS .84 .69 .81 .90 

INFORMAÇÃO .85 .85 .85 .87 

COMPREENSÃO .75 .75 .75 .71 

COMP.GRAVURAS .71 .72 .70 .75 

CUBOS .76 .78 .75 .79 

MATRIZES .90 .85 .88 .87 

DISP.GRAVURAS .68 .78 .71 .67 

a Subteste de Código:Dígito-Símbolo omitido, por ser teste de velocidade. 
b Calculado a partir da ordenação dos itens obtida pela aplicação do Modelo de Rasch e corrigido pela fórmula de 
Spearman-Brown. 
 
 

Embora os resultados da bipartição obtidos com a versão experimental portuguesa da WAIS-III 

se situem ligeiramente abaixo dos que foram apurados no estudo da amostra de aferição americana10, 

há algum paralelismo entre os subtestes que apresentam mais elevada e mais baixa consistência 

                                                
10 Médias dos coeficientes de bipartição (ordenação de Rasch) de todos os grupos etários situadas entre .72 e .93: 
Vocabulário .93, Semelhanças .84, Aritmética .88, Memória de Dígitos .91, Informação .92, Compreensão .85, 
Completamento de Gravuras .82, Cubos .89, Matrizes .89 e Disposição de Gravuras .72 (Wechsler, 1997b, p.50). 



PARTE 3. RESULTADOS 

 356 

interna (em ambas as amostras os subtestes de Vocabulário, Memória de Dígitos, Informação e 

Matrizes apresentam os níveis mais elevados de consistência interna e os de Disposição de Gravuras e 

Completamento de Gravuras apresentam os níveis mais baixos). 

Para o apuramento da consistência interna dos resultados compósitos, recorreu-se à fórmula 

das combinações lineares, sugerida por Guilford (1954, p.393) e por Nunnally (1978, p.246), por ser 

geralmente aplicada nas escalas de Wechsler (ver, por exemplo, Wechsler, 1997b, p.48; Wechsler, 

2003, p.67). No QUADRO 6.20 constam os coeficientes de consistência interna dos resultados 

compósitos Verbal, de Realização e de Escala Completa, bem como de dois dos índices factoriais,  

correspondentes a factores que emergiram na análise factorial da WAIS-III portuguesa (resultados 

analisados adiante, p.389) e a índices da versão original da prova. 

 
QUADRO 6.20 

EIA: WAIS-III : RESULTADOS COMPÓSITOS 
Estudo da Precisãoab 

Índices obtidos a partir dos coeficientes Alfa 

Resultados 
Compósitos c 
 

 
16-29 anos 

n=62 

 
30-69 anos 

n=38 

 
Amostra Total 

N=100 

Índices obtidos a 
partir dos 

coeficientes de 
Bipartição 

Amostra Total 
N=100 

 

VERBAL .95 .93 .95 .95 

REALIZAÇÃO .88 .93 .92 .92 

ESCALA 
COMPLETA .96 .96 .96 .96 

COMPREENSÃO 
VERBAL .93 .91 .92 .92 

ORGANIZAÇÃO 
PERCEPTIVA .89 .90 .89 .91 

a Índices obtidos pela fórmula das combinações lineares (Guilford, 1954; Nunnally, 1978) a partir dos coeficientes de 
consistência interna dos subtestes. 
b O índice de estabilidade temporal do subteste de Código:Dígito-Símbolo substituiu o coeficiente de consistência interna no 
cálculo relativo à parte de Realização e ao Índice de Organização Perceptiva. 
c Omitidos os índices de Memória de Trabalho e de Velocidade de Processamento, por neste estudo  não terem sido 
aplicados todos os subtestes que os compõem - não se aplicou Ordenação de Letras e Números nem Pesquisa de 
Símbolos. 
 

Embora ligeiramente inferiores aos da versão original da WAIS-III11, os coeficientes relativos 

aos resultados compósitos são em geral de nível muito elevado, como tal perfeitamente satisfatórios 

                                                
11 Médias dos resultados de todos os grupos etários: QIV .97, QIR .94, QIEC .98, ICV .96, IOP .93 e IMT .94 (Wechsler, 
1997b, p.50). (Note-se que os subtestes que compõem os Índices Factoriais de Organização Perceptiva e de Memória de 
Trabalho não são exactamente os mesmos na versão original e na versão experimental portuguesa, fruto de diferenças nos 
resultados das respectivas análises factoriais.)  
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atendendo à fase experimental em que se encontra a versão portuguesa, sendo assinalável a 

concordância entre os índices obtidos a partir dos coeficientes Alfa de Cronbach dos subtestes e os 

índices obtidos a partir dos coeficientes de bipartição.  

Do ponto de vista da consistência interna, tal como acontecera no estudo do acordo inter-

avaliadores e da estabilidade temporal, os resultados obtidos nesta amostra podem ser considerados 

francamente favoráveis ao prosseguimento da utilização da versão experimental portuguesa da WAIS-

III no âmbito da presente investigação. 

 

  

6.5. ENSAIO EXPERIMENTAL 
  

OBJECTIVOS:  

o Proceder ao estudo metrológico da primeira versão experimental portuguesa da 

WAIS-III; 

o Fundamentar opções relativas aos subtestes a utilizar nas fases posteriores da 

investigação; 

o Preparar a prova de modo a representar o paradigma diferencial de avaliação da 

inteligência no âmbito do Estudo Principal. 

 

AMOSTRA: 

o N=225 (para o subteste de Composição de Objectos, n=21712); 

o Sexo: M=104 (46.2%), F=121 (53.8%); 

o Idade: 16 a 78 anos; 49.8% entre 20 e 29 anos, 68.5% com idade < 40 anos; 

o Escolaridade: < 4 anos a  ≥ 17 anos; 70,2% ≥ 12 anos; 

o Profissão: todas as categorias com excepção dos Grupos 1 (Quadros Superiores e 

Dirigentes) e 6 (Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas); 

categorias mais representadas: 0 (Estudantes 48.4%, sobretudo concentrados no 

grupo com escolaridade 12-16 anos), 2 (Profissões intelectuais e científicas 14.7%, 

sobretudo concentrados no grupo com escolaridade ≥17 anos) e 4 (Administrativos 

12.4%, concentrados nos grupos de escolaridade ≤14 anos); 

o Região/Área/Tipo de Residência: Lisboa e Vale do Tejo 87.1%, e restantes seis 

regiões todas representadas; Litoral 94.2%; Grandes Centros Urbanos 35.1%; 

Concelhos Urbanos 64.9%. 

                                                
12 Por ser o último subteste a ser administrado, nalguns casos optou-se por não o aplicar, dado o já longo tempo de 
aplicação ou a evidente falta de motivação ou cansaço por parte do examinado.  
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RESULTADOS: 

No Ensaio Experimental foram aplicados todos os subtestes da WAIS-III, posto que se 

pretendia fazer o estudo da prova no seu conjunto, não só para fundamentar a escolha dos subtestes a 

reter nas fases posteriores da investigação, como para construir um corpo de conhecimento equilibrado 

sobre as várias partes da prova. Recorde-se que tendo em vista não prolongar excessivamente as 

aplicações, os primeiros itens (os chamados itens de inversão) não foram incluídos de forma 

sistemática, nem se fez nenhuma alteração ao critério de paragem da aplicação em cada subteste. 

Apenas após o estudo dos critérios de classificação, antes apresentado, foi possível proceder à 

classificação e cotação de todos os subtestes e passar à análise dos resultados de toda a amostra do 

Ensaio Experimental (Afonso, 2003e, 2004e). Para facilidade expositiva, a apresentação dos resultados 

será organizada em quatro tópicos: 1) análise de itens, que inclui a abordagem clássica e a análise de 

Rasch, 2) estudos da precisão das medidas, que incluem a avaliação da consistência interna de acordo 

com a metodologia clássica e de acordo com o modelo de Rasch; 3) estudos de validação 

intraconceito, que envolvem a metodologia de análise factorial, exploratória e confirmatória, e o estudo 

da dimensionalidade, no quadro do modelo de Rasch; e 4) estudos comparativos relativos às variáveis 

sexo, idade e escolaridade. 

 

6.5.1. Análise de Itens 

1. ABORDAGEM CLÁSSICA 

No QUADRO 6.21 encontra-se a síntese de alguns índices clássicos de análise de itens, 

designadamente, índices de dificuldade (proporções de respostas correctas), taxas de sucesso nos 

subtestes não dicotómicos (proporções de respostas correctas incluindo bonificações em função da 

qualidade ou da rapidez de resposta13) e correlações de Spearman entre a ordenação original dos itens 

e a ordenação de dificuldade na versão portuguesa. A análise da dificuldade dos itens revela que 

tenderam a ser relativamente fáceis nesta amostra, já que as medianas das proporções de respostas 

correctas se situam acima de .50, sendo  particularmente  altas (> .80)  nos subtestes de  Cubos,  

Ordenação  de  Letras  e Números, Vocabulário e Compreensão. Em metade dos subtestes existem 

itens com 100% de respostas correctas e também em metade dos subtestes as proporções mínimas de 

acertos são iguais ou superiores a .20. Do mesmo modo, as taxas de sucesso, que contemplam além 

da correcção a qualidade e a rapidez de resposta correcta, são elevadas, variando a mediana entre .52 

(Disposição de Gravuras) e .71 (Vocabulário), e assumindo um valor máximo de .99 em cinco 

subtestes. Estes  resultados,  que  não  podem  perder  de  vista  a sobre-representação na amostra de  

                                                
13 Taxa de sucesso = média do item / cotação máxima possível no item (Seabra-Santos, 1998). 
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QUADRO 6.21 
EE: WAIS-III – 12 SUBTESTESa 

Análise de Itens: Índices de dificuldade e de sucesso (mínimo, máximo e mediana)  
e correlação com ordenação original dos itens (rS)  

N=225 
 

DIFICULDADE 
 

 
TAXA DE SUCESSO c  

 
 
 
 
Subtestes 

Nº de 
itensb 

 

 
Min 
 

 
Máx 

 
M 

 
Min 

 
Máx 
 

 
M 

 
 
 
 
rS 

VOCABULÁRIO 30 .05 1.00 .83 .04 .99 .71 .88 

SEMELHANÇAS 14 .48 1.00 .76 .35 .99 .69 .87 

ARITMÉTICA 15 .20 1.00 .55 .13 .23 --- .96 

MEMÓRIA DE DÍGITOS 
(Directa + Inversa) 

15 
(8+7) 

.07 1.00 .78 .04 1.0 .62 
.98 
1.0 

INFORMAÇÃO 24 .16 1.00 .64 --- --- --- .73 

COMPREENSÃO 15 .32 .98 .82 .24 .95 .61 .91 

ORDENAÇÃO DE LETRAS 
E NÚMEROS 7 .04 1.00 .85 .02 .99 .68 1.0 

COMPLETAMENTO DE 
GRAVURAS 20 .28 .97 .83 --- --- --- .85 

CUBOS 10 .38 .99 .88 .28 .99 .67 .95 

MATRIZES 23 .15 .99 .72 --- --- --- .98 

DISPOSIÇÃO DE 
GRAVURAS 11 .36 1.00 .64 .36 .99 .52 .91 

COMPOSIÇÃO DE 
OBJECTOS (n=217) 5 .30 .96 .68 .37 .85 .62 1.0 

a Não se incluem os subtestes de Código: Dígito-Símbolo e de Pesquisa de Símbolos que, por serem testes de velociade 
não foram objecto de análise de itens. 
b Os números de itens sublinhados são inferiores ao número de itens total dos respectivos subtestes (subtestes em que não 
foram aplicados os itens de inversão). 
c No subteste de Aritmética apenas os últimos dois itens admitem bonificação e os subtestes de Informação, Completamento 
de Gravuras e Matrizes não incluem bonificação. 
 
níveis de escolaridade iguais ou superiores ao 12º ano14, sugerem a utilidade da análise de Rasch que 

fornece parâmetros dos itens (níveis de dificuldade) independentes das características das amostras.  

                                                
14 De acordo com o Recenseamento Geral da População Portuguesa de 2001 (INE), apenas 28% da população activa 
portuguesa tem escolaridade ≥ 12º ano, e 12% grau igual ou superior a licenciatura. A amostra de ocasião em estudo 
comporta cerca de 70% de participantes com 12º ano ou mais escolaridade e cerca de 16% com escolaridade igual ou 
superior a licenciatura. Em contrapartida, na população activa registam-se cerca de 36% de indivíduos com escolaridade 
igual ou inferior ao 1º ciclo, contra cerca de 8% que representa essa faixa de escolaridade na presente amostra. 
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Os coeficientes de correlação entre as ordenações dos itens original e da versão portuguesa situam-se 

entre .73 e 1.0. O subteste de Informação parece ser o que mais carece de uma reordenação dos itens, 

embora também Completamento de Gravuras, Semelhanças e Vocabulário possam vir a beneficiar de 

uma reorganização, em função da replicação em novas amostras e das informações provenientes da 

aplicação do modelo de Rasch.   

 
QUADRO 6.22 

EE: WAIS-III - 12 SUBTESTESa 
Análise de Itens: Índices de discriminação (mínimo, máximo e mediano)  

e correlação inter-itens (mínima, máxima e média). 
N=225 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 

CORRELAÇÃO 
INTER-ITENS 

 
 
 
 
Subtestes 

Nº de 
itensb 

 

 
Min 
 

 
Máx 

 
M 

 
Min 

 
Máx 
 

 
m 

VOCABULÁRIO 30 -.01 .57 .29 - .19 .52 .10 

SEMELHANÇAS 14 .24 .60 .43 - .03 1.00 .23 

ARITMÉTICA 15 .11 .66 .52 - .03 .57 .26 

MEMÓRIA DE DÍGITOS  
15 

(8+7) .19 .61 .46 - .03 .61 .25 

INFORMAÇÃO 24 .24 .68 .57 - .02 .63 .31 

COMPREENSÃO 15 -.01 .54 .42 - .10 .48 .19 

ORDENAÇÃO DE LETRAS 
E NÚMEROS 7 .22 .54 .37 .02 .63 .23 

COMPLETAMENTO DE 
GRAVURAS 20 .20 .57 .38 - .05 .50 .18 

CUBOS 10 .22 .70 .46 - .02 .68 .27 

MATRIZES 23 .20 .68 .49 - .02 .64 .28 

DISPOSIÇÃO DE 
GRAVURAS 11 .16 .57 .44 .03 .49 .24 

COMPOSIÇÃO DE 
OBJECTOS (n=217) 5 .23 .47 .40 .13 .56 .27 

a Não se incluem os subtestes de Código:Dígito-Símbolo e de Pesquisa de Símbolos que, por serem testes de velocidade 
não foram objecto de análise de itens. 
b Os números de itens sublinhados são inferiores ao número de itens total dos respectivos subtestes (subtestes em que não 
foram aplicados os itens de inversão). 
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No QUADRO 6.22 é apresentada uma síntese dos índices de discriminação (correlações 

bisseriais por pontos corrigidas entre os itens e o respectivo subteste) e das intercorrelações dos itens. 

Os índices de discriminação podem ser considerados adequados, com as medianas situadas acima de 

.30 em todos os subtestes, com excepção de Vocabulário em que, contudo, a mediana se aproxima 

muito desse valor. Apesar de os índices máximos revelarem que existem itens altamente 

discriminativos, verifica-se que uma atenção especial deve ser dada aos itens de mais baixo valor 

discriminativo. Acrescente-se que estes tendem a concentrar-se no início dos subtestes, o que também  

é compreensível à luz do nível de escolaridade elevado da amostra. As correlações entre os itens 

apresentam médias geralmente baixas, inferiores a .30 (com excepção do subteste de Informação) o 

que indica que existe razoável independência entre os itens. Ainda assim, o nível global das 

correlações sugere a consistência interna das medidas proporcionadas pelos vários subtestes. 

  Procedeu-se também ao estudo da sensibilidade diferencial dos itens à variável sexo. Embora 

a ordenação da dificuldade dos itens tenha sido em geral idêntica para os dois sexos, com as 

correlações entre as ordenações masculina e feminina a situarem-se entre .79 (Completamento de 

Gravuras) e 1.00 (Memória de Dígitos e Composição de Objectos) (mediana .97), importa averiguar a 

existência de itens que são claramente mais difíceis para um dos sexos.  No QUADRO 6.23 encontra-se 

um resumo das análises de comparação de sexos ao nível dos itens. Nesta análise recorreu-se a um 

teste não paramétrico (Mann-Whitney) uma vez que as distribuições de resultados dos itens não 

seguem, evidentemente, distribuições gaussianas. A inspecção dos resultados revela uma tendência 

generalizada nesta amostra para a identificação de itens, em todos os subtestes à excepção de 

Semelhanças, que revelam sensibilidade diferencial à variável sexo, geralmente favorecendo o sexo 

masculino. As percentagens de itens de cada subteste que mostram esta sensibilidade são elevadas, 

em cinco subtestes, atingindo mesmo 50% ou mais itens, sendo os subtestes que se mostraram mais 

sensíveis à variável sexo os de Informação, Ordenação de Letras e Números, Aritmética e Disposição 

de Gravuras. Como se poderia prever, esta sensibilidade diferencial traduz-se em diferenças 

estatisticamente significativas entre sexos quanto aos resultados médios dos subtestes – em 11 dos 14 

subtestes identificam-se diferenças significativas entre os resultados dos subtestes, favoráveis ao sexo 

masculino (ver adiante, p.405). Estes resultados impõem a necessidade de um cuidado particular nas 

fases seguintes de adaptação da prova à população portuguesa, sobretudo quando se pretender o 

desenvolvimento de um instrumento para utilização generalizada nos diversos contextos de avaliação 

psicológica, procurando estabelecer um maior equilíbrio no nível de dificuldade dos itens em função da 

variável sexo. 
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QUADRO 6.23 
EE: WAIS-III - 12 SUBTESTESa 

Sensibilidade diferencial dos itens (variável sexo):  
número e percentagem de itens de cada subteste em que se identificam diferenças significativas entre 

sexos, aos níveis de significância de .05 e .01, e sentido das diferenças 
N=225 

 
Nº de itens com 
diferença entre 

sexos 

 
% de itens com 
diferença entre 

sexos 
 

 
Sentido das diferenças 

 
 

Favoráveis ao sexo 

 
 
 
 
 
 
Subtestes 

Nº de 
itensb 

 

 
P<.05 

 

 
P<.01 

 
Total 

 
P<.05 

 
P<.01 

 

 
Total 

 
Masc. 

 

 
Fem. 

VOCABULÁRIO 30 4 1 5 13 3 16 3 2 

SEMELHANÇAS 14 0 0 0 0 0 0 -- -- 

ARITMÉTICA  15 1 7 8 7 47 54 8 0 

MEMÓRIA DE DÍGITOS  15 1 4 5 7 27 34 5 0 

INFORMAÇÃO 24 5 11 16 21 46 67 16 0 

COMPREENSÃO 15 3 2 5 20 13 33 5 0 

ORDENAÇÃO DE LETRAS 
E NÚMEROS 7 2 3 5 29 43 72 5 0 

COMPLETAMENTO DE 
GRAVURAS 20 1 4 5 5 20 25 5 0 

CUBOS 10 2 3 5 20 30 50 5 0 

MATRIZES 23 4 3 7 17 13 30 7 0 

DISPOSIÇÃO DE 
GRAVURAS 11 1 5 6 9 45 54 6 0 

COMPOSIÇÃO DE 
OBJECTOS (n=217) 5 1 1 2 20 20 40 2 0 

a Não se incluem os subtestes de Código:Dígito-Símbolo e de Pesquisa de Símbolos que, por serem testes de velocidade 
não foram objecto de análise de itens. 
b Os números de itens sublinhados são inferiores ao número de itens total dos respectivos subtestes (subtestes em que não 
foram aplicados os itens de inversão). 
 
  

Finalmente, uma última análise ao nível dos itens que importa referir foi efectuada com o 

propósito de verificar a adequação dos limites estabelecidos nos subtestes com controlo do tempo de 

execução – Aritmética, Cubos, Disposição de Gravuras e Composição de Objectos. No QUADRO 6.24, 

encontra-se uma síntese das percentagens do tempo limite estabelecido para cada item que foi 

efectivamente gasto   pela maioria   da amostra  (percentil 90 da distribuição dos tempos de execução). 

Verifica-se que mesmo nos itens mais difíceis, o percentil 90 do tempo de execução se situa 

abaixo do tempo limite estabelecido (percentagens máximas sempre inferiores a 100%) e a mediana 
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das percentagens de tempos de execução situa-se sempre bem abaixo do tempo total disponível (entre 

54.4% e 70.8%). Apenas no último item do subtestes de Composição e Objectos, o percentil 90 do 

tempo de execução atinge quase o limite (99.8 do tempo estabelecido), pelo que neste item são mais 

frequentes as pontuações parciais, que contabilizam a qualidade da execução, mesmo que incompleta. 

 
QUADRO 6.24 

EE: WAIS-III - SUBTESTES COM TEMPO LIMITE 
Percentagem do tempo limite estabelecido para cada item gasto por 90% da amostraa  

N=225 

Subtestes 
Tempo gasto na execução de cada item 

(Percentagem do tempo limite) 
(tempos-limite por item) Min. Máx. Mediana 
ARITMÉTICA 
(15 a 120 seg.) 13.3 80.0 67.0 

CUBOS 
(60 a 120 seg.) 30.0 92.2 60.0 

DISPOSIÇÃO DE GRAVURAS 
(30 a 120 seg.) 36.3 82.3 54.4 

COMPOSIÇÃO DE OBJECTOS 
(120 a 180 seg.) 25.8 99.4 70.8 

a Tempo correspondente ao percentil 90 da distribuição dos tempos de execução a dividir pelo tempo limite estabelecido 
para o item. 
 
 
Estes resultados mostram que pelo menos 90% da amostra conseguiu completar os itens de cada um 

dos subtestes dentro dos tempos estabelecidos aquando da construção da versão original do teste.  

 

2.  ABORDAGEM DE TRAÇO LATENTE 

 Como referido no CAPÍTULO 4, para além da análise de itens com recurso às técnicas 

enquadradas pela Teoria Clássica dos Testes, procurou-se explorar os dados também pela utilização 

de metodologias mais recentes, enquadradas pela Teoria da Resposta ao Item ou de Traço Latente. No 

presente trabalho recorreu-se ao Modelo Logístico de um Parâmetro de Rasch (nos subtestes 

dicotómicos e de resposta múltipla) e ao Modelo Politómico de Crédito Parcial (nos subtestes 

politómicos, em particular nos de resposta aberta, sujeitos a classificação prévia das respostas) (cf. 

CAPÍTULO 4, p.307). Da aplicação deste último aos dados do Ensaio Experimental da WAIS-III15 

obtiveram-se os resultados que se seguem: nos QUADROS 6.25 e 6.26 procura-se sintetizar os 

principais resultados relativos ao ajustamento de cada subteste da WAIS-III ao modelo respectivo, e 

nos QUADROS 6.27 e 6.28 apresentam-se as principais estatísticas das pontuações dos itens e dos 

sujeitos16.  

                                                
15 Na WAIS-III foi utilizado em geral o Modelo Politómico de Crédito Parcial, mesmo nos subtestes de cotação 0/1, posto 
que nos subtestes de resposta aberta (não múltipla) a cotação tem forçosamente de preceder o registo de dados. 
16 Os Mapas dos Sujeitos e Itens encontram-se no ANEXO 2. 
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 QUADRO 6.25 
EE: WAIS-III – SUBTESTES VERBAIS 

Análise de Rasch (Modelo de Crédito Parcial): Índices de ajustamento ao modelo  
 N=225 

MNSQ (Mean Square)  
 
Subtestes 
(nº itens analisados) 

  

Média dp Máx. 
> 1.5 
F   (%)  

> 2.0 
F  (%) 

Infit 1.00 .11 1.23   
ITENS 

Outfit  .99 .26 1.64 2  (6.7) 0  (0.0) 

Infit 1.00 .36 3.82   

VOCABULÁRIO 
(30) 

SUJEITOS 
Outfit .99 .75 6.68 25 (11.1) 14  (6.2) 

Infit 1.00 .14 1.37   
ITENS 

Outfit .96 .26 1.70 1  (7.1) 0  (0.0) 

Infit 1.00 .48 4.45   

SEMELHANÇAS 
(14) 

SUJEITOS 
Outfit .94 .94 9.90 18 (8.0) 14  (6.2) 

Infit .99 .14 1.22   
ITENS 

Outfit 1.13 .81 3.14    3 (18.8)  2 (12.5) 

Infit .97 .57 4.84   

 
ARITMÉTICA 
(16) 
 SUJEITOS 

Outfit .92 1.24 9.90 26 (11.6) 18 (8.0) 

Infit .99 .13 1.18   
ITENS 

Outfit .95 .21 1.45 0  (0.0)  

Infit 1.03 .66 4.75   

MEMÓRIA DE 
DÍGITOS  
 (12) 

SUJEITOS 
Outfit .96 1.09 9.49 26 (11.6) 18  (8.0) 

Infit .99 .22 1.71   
ITENS 

Outfit .96 .35 1.82 3  (13.0) 0  (0.0) 

Infit 1.02 .25 2.32   

 
INFORMAÇÃO 
(23) 

SUJEITOS 
Outfit .97 .79 9.90 26 (11.6) 7  (3.1) 

Infit 1.03 .13 1.46   
ITENS 

Outfit 1.07 .32 2.18 1  (6.9) 1  (6.9) 

Infit 1.00 .34 2.04   

 
COMPREENSÃO 
(15) 

SUJEITOS 
Outfit 1.06 .87 8.95 25 (11.1) 14 (6.2) 

Infit .97 .17 1.24   
ITENS 

Outfit 1.03 .68 2.29 2  (28.6) 1 (14.3) 

Infit .91 .86 5.60   

ORDENAÇÃO DE 
LETRAS E 
NÚMEROS 
(7) SUJEITOS 

Outfit .94 1.71 9.90 22 (9.8) 20 (8.9) 
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QUADRO 6.26 

 EE: WAIS-III – SUBTESTES DE REALIZAÇÃO 
Análise de Rasch (Modelo de Crédito Parcial): Índices de ajustamento ao modelo  

 N=225 

MNSQ (Mean Square)  
 
Subtestes 
(nº itens analisados) 

  

Média dp Máx. 
> 1.5 
F   (%)  

> 2.0 
F  (%) 

Infit 1.01 .10 1.17   
ITENS 

Outfit  .93 .27 1.67 1 (5.0) 0  (0.0) 

Infit .99 .32 1.84   

COMPLETAMENTO 
DE GRAVURAS 
(20) 

SUJEITOS 
Outfit .92 .60 3.58 24 (10.7) 10 (4.4) 

Infit 1.00 .22 1.39   
ITENS 

Outfit 1.03 .78 2.48 3 (30.0) 2 (20.0) 

Infit .95 .91 4.17   

CUBOS 
(10) 

SUJEITOS 
Outfit .80 1.62 9.90 20 (8.9) 17 (7.6) 

Infit 1.00 .11 1.33   
ITENS 

Outfit 1.01 .39 2.40 1 (4.3) 1 (4.3) 

Infit .96 .32 1.96   

 
MATRIZES 
(23) 
 SUJEITOS 

Outfit .92 1.12 9.90 25 (11.1) 19 (8.4) 

Infit 1.00 .13 1.21   
ITENS 

Outfit .99 .39 1.88 1 (9.1) 0 (0.0) 

Infit .97 .39 2.39   

DISPOSIÇÃO DE 
GRAVURAS 
(11) 

SUJEITOS 
Outfit .97 1.09 9.90 26 (11.6) 18 (8.0) 

Infit 1.00 .08 1.15   
ITENS 

Outfit .87 .19 1.14 0 (0.0)  

Infit .97 .89 5.22   

 
COMPOSIÇÃO DE 
OBJECTOS 
(5) SUJEITOS 

Outfit .87 1.02 7.38 18 (8.0) 14 (6.2) 

 

No QUADRO 6.25 verifica-se que todos os índices infit17,de ajustamento dos itens, têm valores 

MNSQ (mean-square) máximos inferiores a 2.0 e, com excepção do subteste de Informação, todos têm 

mesmo valores inferiores a 1.5. Além disso, a média ronda em geral a unidade. Pode-se afirmar por 

isso existir uma tendência geral  para  os  itens  dos  subtestes  Verbais  da  WAIS-III  se  ajustarem  ao  

                                                
17 O índice Infit (inlier-pattern-sensitive fit statistic) baseia-se no χ2  com cada observação ponderada pela respectiva 
informação estatística (variância do modelo). É mais sensível a padrões inesperados de observações das pessoas em itens 
com dificuldade situada ao seu nível de competência, ou de observação dos itens em pessoas com competência situada ao 
seu nível de dificuldade. Quando há ajustamento, os índices de infit situam-se entre .5 e 1.5. O índice de infit é considerado 
mais robusto (porque menos sensível aos outliers) do que o índice outfit. 
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QUADRO 6.27 

EE: WAIS-III – SUBTESTES VERBAIS 
Análise de Rasch (Modelo de Crédito Parcial): Estatísticas descritivas das pontuações na escala logit. 

 N=225 

Estatísticas das pontuações (logits) 

Correlação a 

 
 
Subtestes 

 

Min. Máx. média. dp EPmédia 
Min. Máx. 

ITENS - 2.59 3.20 .00 1.53  .28 .14 .63 

VOCABULÁRIO 

SUJEITOS - 1.05 3.74 .76  .84  .06 -.14 .86 

ITENS -3.55 1.83 .00 1.57  .43 .25 .69 

SEMELHANÇAS 

SUJEITOS -2.43 3.65 1.15 1.13  .08 -.22 .90 

ITENS -6.83 4.55 .00 3.08  .80 .18 .71  
ARITMÉTICA 
 

SUJEITOS -4.66 5.72 1.13 2.10  .14 -.04 .57 

ITENS -4.08 4.26 .00 2.72 .82 .35 .83 
MEMÓRIA DE 
DÍGITOS  

SUJEITOS -5.29 4.38 -.12 1.87  .13 -.15 .93 

ITENS -2.69 3.14 .00 1.58  .34 .30 .66  
INFORMAÇÃO 
 

SUJEITOS -2.98 4.15 .82 1.65  .11 -.18 .81 

ITENS -2.09 1.78 .00 1.01  .27 .18 .59  
COMPREENSÃO 
 

SUJEITOS -2.14 3.62 .63 1.03 .07 -.24 .94 

ITENS -5.62 6.33 .00 4.24 1.73 .30 .82 ORDENAÇÃO DE 
LETRAS E 
NÚMEROS 

SUJEITOS -6.14 6.25 .67 2.31  .16 .27 .92 

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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modelo. Ainda assim, os índices outfit18  denunciam a observação de padrões de respostas que não 

seriam previsíveis a partir do modelo. Se observarmos o número de itens que em cada subteste se 

mostra desajustado, aqueles em que se verificaram padrões de respostas inesperadas em relação à 

expectativa do modelo, constatamos que é em geral reduzido (entre 1 e 3 itens), embora nalguns 

                                                
18 O índice outfit (outlier-sensitive fit statistic) baseia-se também na estatística χ2  mas é mais sensível a observações 
inesperadas nos extremos, isto é, observações das pessoas em itens muito fáceis ou muito difíceis para o seu nível de 
competência, ou observação dos itens em pessoas com muito baixo ou com muito alto nível de competência para o seu 
nível de dificuldade. Espera-se que se situe também entre .5 e 1.5, quando há ajustamento. 

QUADRO 6.28 
EE: WAIS-III – SUBTESTES DE REALIZAÇÃO 

Análise de Rasch (Modelo de Crédito Parcial): Estatísticas descritivas das pontuações na escala logit. 
 N=225 

Estatísticas das pontuações (logits) 

Correlação a 

 
 
Subtestes 

 

Min. Máx. média. Dp EPmédia 
Min. Máx. 

ITENS -2.90 3.02 .00 1.41 .32 .28 .54 
COMPLETAMENTO 
DE GRAVURAS 

SUJEITOS -3.28 3.82 1.72 1.21 .08 -.08 .78 

ITENS -4.53 5.53 .00 3.11 1.04 .24 .77 

CUBOS 

SUJEITOS -4.76 4.75 2.67 2.19 .17 -.06 .60 

ITENS -5.01 4.12 .00 2.24 .48 .19 .68 
MATRIZES 
 

SUJEITOS -5.14 4.59 1.74 1.83 .12 .06 .80 

ITENS -4.18 1.26 .00 1.45 .46 .20 .63 
DISPOSIÇÃO DE 
GRAVURAS  

SUJEITOS -2.40 2.43 .67 .96 .07 .25 .76 

ITENS -1.69 1.83 .00 1.25 .72 .38 .71 
COMPOSIÇÃO DE 
OBJECTOS  

SUJEITOS -2.26 2.95 1.38 1.40 .11 -1.00 .35 

a Correlações bisseriais entre o resultado do item (ou do 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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subtestes esse número represente  uma    percentagem  apreciável  do   total  de itens,  por serem 

subtestes de curta extensão. 

Quanto aos indivíduos, e como é habitual19, revela-se um menor ajustamento ao modelo, a 

julgar pelos índices infit e outfit dos sujeitos. Ainda assim, as percentagens de indivíduos não ajustados  

não ultrapassam, nestes subtestes, os 12%. Passando ao QUADRO 6.26 pode-se avaliar o ajustamento 

dos subtestes de Realização ao modelo: os índices infit para os itens são sempre inferiores a 1.5 e as 

médias coincidem em geral com a unidade, o que revela ajustamento global dos itens ao modelo. Os 

índices de outfit apresentam, no entanto, evidência de padrões de respostas desajustadas nos 

extremos, em 8% a 11.6% da amostra. Assim, quer para os subtestes Verbais, quer para os de 

Realização constata-se que praticamente a totalidade dos subtestes (infit) e mais de 88% dos sujeitos 

da amostra (outfit) se apresentam consistentes com a modelização de referência. A partir do QUADRO 

6.27 constata-se  que nos  subtestes Verbais, com excepção  do  subteste de Memória de Dígitos, o 

nível de competência média da amostra foi superior ao nível de dificuldade média dos itens, sendo o 

valor logit máximo para os sujeitos sistematicamente superior ao correspondente valor para os itens. 

Os Mapas dos Sujeitos e dos Itens (ANEXO 2) põem também em evidência graficamente este facto, 

compreensível, aliás, em face do nível de escolaridade elevado desta amostra: a distribuição dos 

sujeitos está geralmente mais concentrada no extremo superior da escala logit e uma parte dos sujeitos 

da amostra, em alguns subtestes, não terá mesmo encontrado itens com nível de dificuldade calibrado 

para o seu nível de competência (ver, por exemplo, Semelhanças).  

Com base no QUADRO 6.28 pode-se fazer uma análise semelhante para os subtestes de 

Realização: o contraste entre a média dos sujeitos e  o  nível  de  dificuldade dos subtestes é aqui mais 

evidente, quer quando se inspeccionam os valores médios, quer em geral, quando se atende aos logits  

máximos para os itens e para os sujeitos. Esta assimetria na distribuição da amostra em relação à 

média do nível de dificuldade dos itens é particularmente evidente nos subtestes de Realização 

(Cubos, Matrizes e Disposição de Gravuras), sobretudo ao observar os Mapas dos Sujeitos e dos Itens 

(ANEXO 2). Importa também assinalar que nalguns subtestes se observam intervalos entre os itens que 

revelam uma distribuição não uniforme do nível de dificuldade, existindo níveis de competência não 

suficientemente contemplados pelos itens. Atender a estas observações será de extrema pertinência 

por ocasião de uma revisão desta versão experimental da WAIS-III. 

Aproveitando ainda as potencialidades da análise no quadro da modelização de traço latente, 

procurou-se avaliar a adequação dos níveis de resposta (das categorias de classificação) dos 

subtestes que foram objecto do estudo dos critérios de classificação (atrás apresentado, pp.333-343): 

Vocabulário, Semelhanças e Compreensão. Recorde-se que, de acordo com o exposto na metodologia 

                                                
19 Por haver geralmente mais indivíduos para avaliar os itens do que itens para avaliar os indivíduos. 
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(CAPÍTULO 4, p.307) o estudo destes três subtestes baseou-se na extensão do modelo de Rasch para o 

tratamento de variáveis politómicas (ou não dicotómicas), o Modelo Politómico de Crédito Parcial. 

   
 QUADRO 6.29 

EE: WAIS-III –  VOCABULÁRIO, SEMELHANÇAS E COMPREENSÃO 
Análise de Rasch (Modelo de Crédito Parcial): Índices de ajustamento das categorias de resposta ao modelo. 

N=225 

MNSQ (Mean Square)  
 
Subtestes 
(nº itens analisados) Categorias 

 

Média dp Máx. 
> 1.5 

Fa   (%)  
> 2.0 
Fa  (%) 

Infit 1.00 .12 1.27   
2 

Outfit .98 .22 1.68 1  (3.3) 0  (0.0) 

Infit .99 .14 1.35   
1 

Outfit .91 .45 2.25 3  (10.0) 2  (6.7) 

Infit 1.00 .16 1.38   

VOCABULÁRIO 
(30) 

0 
Outfit 1.12 .48 2.96 4  (13.0) 1  (3.3) 

Infit 1.04 .18 1.40   
2 

Outfit 1.04 .22 1.58 1  (7.1) 0  (0.0) 

Infit .93 .12 1.14   
1 

Outfit .85 .25 1.38 0  (0.0)  

Infit .96 .23 1.57   

SEMELHANÇAS 
(14) 

0 
Outfit .94 .53 2.47 1  (7.1) 1  (7.1) 

Infit 1.05 .13 1.43   
2 

Outfit 1.05 .17 1.59 1  (6.7) 0  (0.0) 

Infit .95 .09 1.17   
1 

Outfit 1.01 .22 1.52 1  (6.7) 0  (0.0) 

Infit 1.04 .21 1.69   

 
COMPREENSÃO 
(15) 

0 
Outfit 1.16 .62 3.42 2  (13.3) 1  (6.7) 

a Número de itens. 

 

 Apresenta-se no QUADRO 6.29 uma síntese das estatísticas de ajustamento das repostas nas 

três categorias ou níveis de classificação (0,1 e 2) desses subtestes, encontrando-se no ANEXO 5, para 

cada um dos três subtestes, a discriminação das estatísticas por item. A inspecção dos índices infit 

máximos (QUADRO 6.29) mostra tendência geral para o ajustamento (valores máximos menores do que 

1.5) à excepção da categoria de cotação 0 dos subtestes de Semelhanças e Compreensão, embora 

também aí os valores não se afastem muito desse critério; e as médias dos infit situam-se próximas de 

1.00, embora com ligeiros desvios em relação à unidade, sendo pouco numerosos os itens em que os 
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índices de outfit ultrapassam os critérios (1.5 e 2.0). A consideração das medidas médias por categoria 

(ver ANEXO 5, average measure) revela ordenação adequada das categorias de classificação em cada 

item, em 83% dos itens de Vocabulário, em todos os itens de Semelhanças e em 93% dos itens de 

Compreensão (no conjunto dos três subtestes, apenas seis itens apresentam algum tipo de inversão 

das categorias de classificação, geralmente entre as categorias 0 e 1).  Assim, parece razoável concluir 

favoravelmente em relação ao ajustamento global das repostas – classificadas com recurso aos 

critérios de classificação e exemplos de respostas revistos na sequência do estudo antes descrito –  ao 

Modelo Politómico de Crédito Parcial. 

 

6.5.2.  Estudos de Precisão 

1. ABORDAGEM CLÁSSICA 

O estudo da precisão no âmbito do Ensaio Experimental centrou-se na clássica análise da 

consistência interna das medidas com recurso a duas técnicas, a bipartição e a determinação do 

coeficiente Alfa de Cronbach, e na estimação da precisão pela aplicação de análise de Rasch. Na 

aplicação do método de bipartição par/impar, os itens foram subdivididos de acordo com três critérios 

diferentes – a ordenação dos itens original, a ordenação dos itens da versão portuguesa baseada nas 

percentagens de respostas correctas (índices de dificuldade dos itens), e a ordenação dos itens da 

versão portuguesa baseada nos respectivos parâmetros determinados pela aplicação do modelo de 

Rasch20; em qualquer dos casos, os índices obtidos foram devidamente corrigidos pela aplicação da 

fórmula de Spearman-Brown. Os coeficientes Alfa de Cronbach foram determinados em duas 

subamostras distintas quanto à idade – 16-29 anos (n=145) e 30-7821 (n=80) – bem como na amostra 

total, seguindo uma metodologia inspirada nos estudos metrológicos com a versão original do teste. No 

QUADRO 6.30 encontram-se os coeficientes de bipartição corrigidos obtidos na amostra total e no 

QUADRO 6.31 constam os coeficientes Alfa para as duas subamostras etárias e para a amostra 

completa. A maioria dos coeficientes de bipartição corrigidos, muito próximos nas três subdivisões 

ensaiadas, evidencia um bom nível global de consistência interna dos subtestes (cerca de 10 subtestes 

dos 12 sob estudo com índices iguais ou superiores a .80). Os subtestes de Informação, Memória de 

Dígitos, Aritmética e Matrizes apresentam os índices mais altos e o subteste de Composição de 

Objectos o mais baixo. No mesmo sentido vão os coeficientes Alfa (QUADRO 6.31), embora o nível geral 

dos índices seja ligeiramente mais baixo neste caso, muito em particular na subamostra mais jovem. 

De facto, alguns índices que nessa subamostra se mostram limitados (Completamento de Gravuras ou 

                                                
20

 Método de estimação da consistência interna adoptado nos estudos de precisão da versão original da WAIS-III 
(Wechsler, 1997b, p.47). 
21 Subdivisão semelhante à adoptada na aferição francesa (Wechsler, 2000), posto que a dimensão da amostra não 
permitia uma subdivisão etária mais fina, como a efectuada na amostra de aferição americana (Wechsler, 1997b). 
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Semelhanças, por exemplo) apresentam valores de bom nível quer na subamostra de mais idade, quer 

na amostra conjunta. De novo, é o subteste de Composição de Objectos o que apresenta coeficientes 

 
QUADRO 6.30 

 EE: WAIS-III - 12 SUBTESTESa 

Coeficientes de Bipartição corrigidosb 
N=225 

 
Coeficientes de bipartição 

Subtestes  

Nº de 
itensc 

Ordenação  
original 

Ordenação índices 
de dificuldade 

Ordenação 
parâmetros de 

Rasch 

VOCABULÁRIO  30 .87 .86 .85 

SEMELHANÇAS  14 .82 .85 .86 

ARITMÉTICA  15 .90 .89 .89 

MEMÓRIA DE DIGITOS  12 .91 .91 .91 

INFORMAÇÃO  23 .91 .91 .92 

COMPREENSÃO  15 .83 .84 .81 

ORDENAÇÃO DE  
LETRAS E NÚMEROS  7 .85 .85 .85 

COMPLETAMENTO DE 
GRAVURAS  20 .80 .81 .83 

CUBOS  10 .90 .86 .86 

MATRIZES  23 .91 .90 .91 

DISPOSIÇÃO DE 
GRAVURAS  11 .78 .78 .80 

COMPOSIÇÃO DE 
OBJECTOS  5 .65 .65 .65 

a Omitidos os subtestes de Código:Dígito-Símbolo e de Pesquisa de Símbolos por serem testes de velocidade. 
b Correcção pela fórmula de Spearman-Brown. 
c Sublinhados os subtestes em que o número total de itens é superior ao indicado, porque neste estudo não foram 
aplicados os itens de inversão.  
 
 

repetidamente mais fracos e o subteste de Informação o que os apresenta mais elevados. De uma 

maneira geral, os índices obtidos nesta amostra acompanham o nível dos que foram determinados com 

a edição original da prova22, embora o subteste de mais elevado nível de precisão não seja na amostra 

                                                
22 Na amostra de aferição americana (Wechsler, 1997b, p.50), os índices de consistência interna situaram-se entre .93 
(Vocabulário) e .70 (Composição de Objectos).  
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portuguesa, como é habitual nas escalas de Wechsler, o de Vocabulário, o que chama a atenção para 

a necessidade de revisão futura deste subteste. 

 
QUADRO 6.31 

EE: WAIS-III - 12 SUBTESTESa 

Coeficientes Alfa de Cronbach estandardizados. 

 
Coeficientes Alfa de Cronbach estandardizados 

Subtestes  
Nº de 
itens b 

16-29 anos 
n=145 

30-79 anos 
n=80 

Amostra Total 
N=225 

VOCABULÁRIO  30 .79 .86 .82 

SEMELHANÇAS  14 .69 .88 .82 

ARITMÉTICA  15 .85 .89 .85 

MEMÓRIA  DE DIGITOS  12 .79 .88 .83 

INFORMAÇÃO  23 .89 .94 .91 

COMPREENSÃO  15 .75 .85 .81 

ORDENAÇÃO DE LETRAS 
E NÚMEROS  7 .68 .76 .73 

COMPLETAMENTO DE 
GRAVURAS  20 .54 .85 .81 

CUBOS  10 .80 .85 .85 

MATRIZES  23 .78 .92 .90 

DISPOSIÇÃO DE 
GRAVURAS  11 .70 .77 .78 

COMPOSIÇÃO DE 
OBJECTOS  5 .57 .71 .69 

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, porque neste estudo não foram 
aplicados os itens de inversão. 
 

2. ABORDAGEM DE TRAÇO LATENTE 

A análise no âmbito dos modelos de traço latente, mais especificamente no âmbito do modelo 

de Rasch, fornece também índices de precisão das medidas. O tradicional coeficiente de consistência 

interna (Alfa de Cronbach ou Kuder-Richardson), geralmente interpretado na teoria clássica como um 

índice de precisão das medidas proporcionadas por determinada técnica diferencial, corresponde 

aproximadamente à “precisão dos indivíduos” (person reliability), o que se entende por consistir na 

estimação do quociente entre a variância verdadeira e a variância observada nos indivíduos de uma 

determinada amostra, e num determinado conjunto de itens; trata-se de “precisão dos indivíduos de 
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uma amostra” e não de “precisão do teste”, como é correntemente interpretado (precisão significando 

replicação da ordenação dos indivíduos); e trata-se de um índice baseado nos resultados brutos, ou 

apenas linearmente transformados, por meio de uma estandardização (Alfa estandardizado). Os 

coeficientes de precisão nos modelos de traço latente não são baseados nos resultados brutos mas 

sim nos resultados expressos na escala logit (“measure based”, não “raw-score based”) e tendem a 

subestimar o nível de precisão, ao contrário do coeficiente Alfa, que tende a sobrestimá-la (Linacre, 

2006). 

 
QUADRO 6.32 

EE: WAIS-III - 12 SUBTESTESa 
Análise de Rasch (Modelo de Crédito Parcial): Coeficientes de precisão. 

Coeficientes Alfa de Cronbach, de precisão real, 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=225 

Coeficiente de Precisão  

SUJEITOS 

Erro-Padrão 
(Medidas dos Itens)  

(logit) 

Subtestes  
Nº de 
itens b 

 Alfa de 
Cronbach Real Modelo 

ITENS 
(Real) Min Máx m dp 

VOCABULÁRIO  30 .83 .83 .85 .99  .08 .33 .14 .06 

SEMELHANÇAS  14 .82 .77 .80 .98 .10 .52 .16 .12 

ARITMÉTICA  16 .86 .82 .85 .98 .16 1.04 .30 .28 

MEMÓRIA DE DIGITOS 12 .78 .82 .86 .99 .12 .32 .19 .06 

INFORMAÇÃO  23 .91 .84 .85 .98 .17 .31 .20 .04 

COMPREENSÃO  15 .82 .78 .80 .98 .10 .19 .12 .03 

ORDENAÇÃO DE 
LETRAS E NÚMEROS  7 .66 .80 .84 .99 .11 .57 .28 .18 

COMPLETAMENTO DE 
GRAVURAS  20 .81 .65 .68 .97 .15 .48 .22 .08 

CUBOS  10 .79 .60 .66 .98  .20 .81 .39 .22 

MATRIZES  23 .91 .83 .85 .98 .16 .67 .26 .13 

DISPOSIÇÃO DE 
GRAVURAS  11 .78 .66 .68 .98 .08 .60 .14 .14 

COMPOSIÇÃO DE 
OBJECTOS  5 .49 .34 .45 .98 .14 .29 .18 .06 

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). 
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O método proporciona, além disso, outras informações sobre a precisão das medidas, para 

além do coeficiente Alfa de Cronbach, das quais se retêm de seguida a “precisão real” (real reliability) e 

a “precisão reportada ao modelo” (model reliability), que constituem, respectivamente, os limites inferior 

e superior do intervalo dentro do qual se situa o valor verdadeiro do coeficiente de precisão, a “precisão 

dos itens”, que fornece informação sobre o grau de adequação da dimensão da amostra ao 

estabelecimento de comparações entre os itens e à obtenção de parâmetros estáveis do modelo, e os 

erros-padrão associados aos itens e aos sujeitos. Note-se que na análise de traço latente o erro-padrão 

da medida não diz respeito ao conjunto de toda a medida mas associa-se a cada item, em função do 

respectivo parâmetro ou nível de dificuldade, pelo que é mais estreito nos itens de nível de dificuldade 

intermédio (onde a função de informação é máxima) e mais amplo nos itens de dificuldade extrema, 

muito fáceis ou muito difíceis (onde a função de informação do teste é menor)23. Todos estes índices, 

relativos aos 14 subtestes em estudo, são apresentados no QUADRO 6.32. 

Os coeficientes de consistência interna clássicos (Alfa), relativos aos sujeitos da amostra, 

aproximam-se, como se poderia esperar, dos coeficientes Alfa que foram atrás apresentados. Situam-

se de uma maneira geral acima de .80, estando abaixo desse limiar os dos subtestes de Composição 

de Objectos, Ordenação de Letras e Números, Memória de Dígitos e Cubos, embora este já muito 

próximo dele. Mais importantes no modelo de Rasch são, contudo, os dois coeficientes “modelo” e 

“real”, ambos relativos à precisão dos sujeitos mas neste caso baseados nas medidas do modelo e não 

nos resultados brutos. O coeficiente do modelo assume que todos os desvios dos  dados  eram  

esperados,  de  acordo  com  o  modelo e, por ser a estimativa mais favorável da precisão, é 

geralmente considerado o mais adequado para comparação directa com o coeficiente Alfa de 

Cronbach: diferenças acentuadas entre os coeficientes do modelo e Alfa, como as que  se observam  

sobretudo  nos subtestes de  Completamento de Gravuras,  Cubos e  Disposição de Gravuras, 

acontecem em geral devido a resultados extremos (outliers) ou a elevada percentagem de respostas 

omissas, factores que contribuem para aumentar a precisão baseada nos resultados brutos, ao mesmo 

tempo que diminui a precisão baseada nas medidas do modelo. Existem, contudo, nestes resultados 

discrepâncias de sentido oposto, mas sempre em subtestes de reduzido número de itens – Memória de 

Dígitos e Ordenação de Letras e Números – as quais parecem mostrar que, no cálculo do coeficiente 

de precisão, esses subtestes beneficiaram mais do que os restantes do assumir do pressuposto da 

conformação das medidas ao modelo. 

                                                
23 O mesmo raciocínio é ainda aplicável aos sujeitos, em função do nível de competência: erros-padrão mais estreitos para 
os sujeitos com nível de competência próximo da média e mais largos para os de competência extrema, muito alta ou muito 
baixa. Opta-se por apresentar apenas os erros-padrão associados aos itens (QUADRO 6.32) e remete-se para publicação 
posterior a exposição de dados relativos aos sujeitos desta amostra.  
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 A comparação entre os índices real e do modelo mostra que em muitos subtestes os dois 

valores são muito próximos, o que significa que as notas foram pouco afectadas por “ruído” (outras 

fontes de variabilidade); quando as fontes contraditórias de ruído são reduzidas, o valor verdadeiro da 

precisão aproxima-se do coeficiente do modelo, e daí que quanto menor o intervalo entre coeficientes 

do real e do modelo, mais exacta seja a estimação deste coeficiente. As maiores discrepâncias 

observam-se nos subteste de Composição de Objectos e de Cubos, pelo que as respectivas 

estimativas do coeficiente de precisão têm baixo grau de exactidão. Tomando os coeficientes reais, 

verifica-se que tendem a ser mais elevados na parte Verbal, onde cinco coeficientes são iguais ou 

superiores a .80 e os restantes dois são apenas ligeiramente inferiores a esse valor, do que na parte de 

Realização, onde apenas o subteste de Matrizes ultrapassa esse critério, estando os restantes 

coeficientes todos abaixo de .70. Passando aos coeficientes relativos à precisão dos itens, situam-se 

entre .97 e .99, pelo que revelam que a amostra foi muito adequada para a estimação dos parâmetros 

do modelo e legitimou as avaliações e comparações de índices dos itens, efectuadas no quadro da 

presente análise. Por fim, a inspecção dos erros-padrão dos itens mostra que são estreitos, sendo os 

mais largos, que expressam mais deficiente precisão, os dos subtestes de Cubos e Aritmética. 

  

6.5.3. Estudo da Estrutura Interna das Medidas 

Abordam-se neste tópico os estudos de validação intra-conceito, designadamente, os estudos 

da estrutura interna das medidas com recurso às técnicas de análise factorial exploratória e 

confirmatória. A análise factorial exploratória foi aplicada ao nível dos itens e ao nível dos resultados 

totais dos subtestes e procurou sobretudo averiguar a presença de um factor geral comum a toda a 

WAIS-III, de acordo com a concepção teórica de Wechsler. A análise factorial confirmatória foi aplicada 

apenas ao nível dos resultados totais e teve principalmente o propósito de testar o ajustamento dos 

dados obtidos com a forma experimental portuguesa à estrutura original da prova. O estudo da 

dimensionalidade proporcionado pela Análise de Rasch (estudo dos contrastes) foi ainda efectuado em 

complemento a estas técnicas, posto que fornece informações adicionais pertinentes para a avaliação 

metrológica das medidas proporcinadas pela WAIS-III. 

 

1. ANÁLISE FACTORIAL EXPLORATÓRIA 

Começa por se apresentar resumidamente os resultados da análise factorial exploratória dos 

itens da WAIS-III.  Há que reconhecer desde logo a limitação da dimensão da amostra em relação ao 

número de variáveis introduzidas neste estudo (179); mesmo assim, apesar do levantamento grosseiro 

que um tal estudo pode proporcionar, foi importante como ponto de partida para a exploração das 
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medidas, constituindo ao mesmo tempo uma transição da análise de itens para a análise de resultados 

totais e compósitos. 

Na análise factorial dos itens foi aplicado o método dos Eixos Principais, o método geralmente 

adoptado no estudo das escalas de Wechsler (ver, por exemplo, Wechsler, 1997b, 2003), e optou-se 

pela rotação Varimax dos factores com valor próprio (eigenvalue) superior à unidade. Note-se que 

foram excluídos  da análise  não só os  itens  de  inversão, por não terem sido aplicados, como os itens  

 
QUADRO 6.33 

EE: WAIS-III - ITENS DA ESCALA COMPLETA (179) 

Análise Factorial Exploratória 
Saturações no Factor I (antes da rotação) 

N=225 

 
Saturações no Factor I 

F  (%) 
de itens com saturações: 

Subtestes  
Nº de 
itens a 

Min. Máx. ≥ .40 ≥ .50 

VOCABULÁRIO  29 -.06 .54 4  (13.8) 2  (6.9) 

SEMELHANÇAS  13 .14 .59 9  (69.2) 5  (38.5) 

ARITMÉTICA  16 .11 .56 9  (56.3) 2  (12.5) 

MEMÓRIA DE DIGITOS  9 .15 .57 3  (33.3) 2  (22.2) 

INFORMAÇÃO  23 .24 .71 15  (65.2) 11  (47.8) 

COMPREENSÃO  15 .00 .48 7  (46.7) 0   (.0) 

ORDENAÇÃO DE LETRAS 
E NÚMEROS  6 .22 .56 2  (33.3) 2  (33.3) 

COMPLETAMENTO DE 
GRAVURAS  20 .12 .54 6  (20.0) 1  (5.0) 

CUBOS  10 .20 .68 7  (70.0) 4  (40.0) 

MATRIZES  23 .10 .64 17  (60.7) 9  (39.1) 

DISPOSIÇÃO DE 
GRAVURAS  11 .00 .58 8  (72.7) 5  (45.5) 

COMPOSIÇÃO DE 
OBJECTOS  5 .06 .49 2  (40.0) 0   (.0) 

a 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 (9 itens 
com 100% de acertos). 
 
que registaram variância zero (no total, 9 itens em toda a bateria). A medida de Kaiser-Meyer-Olkin 

(.625) sugeriu a adequação da amostragem à aplicação de metodologia factorial e o teste de 

esfericidade de Bartlett forneceu um resultado muito significativo (χ2 ≈26985.247,  gl=15931, sig. <.000) 
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que concedeu legitimidade à opção pelo método factorial para o tratamento das correlações entre os 

itens. 

Partindo dos 179 itens retidos para esta análise, provenientes de 12 subtestes24 que integram a 

WAIS-III, foram isolados 55 factores com lambda (valor próprio) superior a 1.00, os quais explicam 

76.5% da variância total (19 com lambda superior a 2, representando 47.6% da variância total). O 

primeiro factor destaca-se por explicar sozinho 17.5% da variância total (λ=31.28) sendo que o factor 

seguinte explica apenas 3,74% (λ =6.70). Ao observar as saturações dos subtestes neste factor, antes 

da rotação, verifica-se que tendem a ser positivas, 49.7% iguais ou superiores a .40 e 24.0% iguais ou 

superiores a .50. O QUADRO 6.33 resume as saturações dos subtestes no Factor I, antes da rotação: 

em todos os subtestes se encontram saturações no primeiro factor iguais ou superiores a .40 e na 

maioria identificam-se saturações iguais ou superiores a .50. Os subtestes de Informação, Disposição 

de Gravuras, Cubos, Matrizes e Semelhanças apresentam as maiores percentagens de saturações 

mais elevadas, mas em termos absolutos são os subtestes de Informação e Matrizes que se destacam 

por conterem maior número de itens com saturações significativas. Estes resultados no seu conjunto 

sugerem a presença de um factor geral, partilhado por todos os subtestes da WAIS-III, versão 

experimental portuguesa, o que constitui uma evidência favorável, do ponto de vista da validação de 

construto, à luz da concepção de inteligência global de Wechsler.  

Após a rotação dos eixos, o Factor I aparece claramente definido pelos itens dos subtestes 

Matrizes (12 itens, 52.2%, com saturações ≥.40 e 10 itens, 43.5%, com saturações superiores a .50) e 

Cubos (4 itens, 40.0%, com saturações ≥.40 e 3 itens, 30.0%, com saturações superiores a .50). O 

Factor II define-se sobretudo por itens do subteste de Informação (16, 69.6%, com saturações ≥.40, 14, 

60.9%, com saturações superiores a .50). O Factor III é definido por itens do subteste de Aritmética (9, 

56.3%, com saturações ≥.40 e 6, 37.5%, com saturações superiores a .50). O Factor IV regista apenas 

duas saturações muito elevadas (.86 e .71), de itens do subteste de Ordenação de Letras e Números. 

O Factor V define-se por quatro itens do subteste de Vocabulário com saturações superiores a .40 

(itens de nível elevado de dificuldade). E o Factor VI aparece sobretudo ligado a dois itens do subteste 

de Composição de Objectos (40%) com saturações elevadas nesse factor (.67 e .84). A partir do Factor 

VII as saturações diluem-se e dispersam-se, sendo difícil identificar um padrão significativo de 

correlações entre os itens e os factores. Estes seis factores, que após a rotação têm lambdas 

superiores a 2.5, representam 22.5% da variância total dos resultados: o primeiro envolve itens de 

visualização espacial e organização perceptiva; o segundo, itens de informação ou conhecimento 

declarativo; o terceiro comporta tarefas de cálculo mental, sendo importante assinalar que os itens de 

Memória de Dígitos e de Ordenação de Letras e Números não apresentam saturações assinaláveis 

                                                
24 Omitidos os subtestes de velocidade, Código:Dígito-Símbolo e Pesquisa de Símbolos.  
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neste factor, pelo que parece não envolver a memória de trabalho mas antes o raciocínio numérico; o 

quarto volta a ser um factor ligado à organização perceptiva e à visualização espacial; o quinto volta a 

ser um factor de natureza verbal; e o sexto parece envolver em certa medida a memória de trabalho. 

Deste modo, ao nível dos itens parece esboçar-se uma estrutura que inclui os principais domínios de 

funcionamento que a escala pretende contemplar: organização perceptiva, compreensão verbal, 

raciocínio e memória de trabalho. 

 
QUADRO 6.34 

EE: WAIS-III - 14 SUBTESTES 

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=225 

 
Estatísticas descritivas dos resultados brutos 

Subtestes  
RB 

máximoa Min. Máx. M m dp EPm 

VOCABULÁRIO  60 18 58 38.00 35.57 8.07 .54 

SEMELHANÇAS  28 0 27 19.00 18.87 5.39 .36 

ARITMÉTICA  18 2 18 10.00 9.82 4.18 .28 

MEMÓRIA DE DIGITOS  30 8 30 17.00 17.35 4.38 .29 

INFORMAÇÃO  24 1 24 16.00 14.80 5.88 .39 

COMPREENSÃO  30 3 29 19.00 18.24 5.58 .37 

ORDENAÇÃO DE LETRAS 
E NÚMEROS  21 2 21 11.00 11.39 2.94 .20 

 COMPLETAMENTO DE 
GRAVURAS  20 0 20 16.00 15.13 3.52 .24 

CÓDIGO: 
DÍGITO-SÍMBOLO 133 9 126 78.00 75.83 20.50 1.37 

CUBOS  60 1 60 39.00 36.64 12.93 .86 

MATRIZES  23 1 23 17.00 16.11 5.06 .34 

DISPOSIÇÃO DE 
GRAVURAS  22 0 22 15.00 13.93 5.20 .35 

PESQUISA DE SÍMBOLOS 60 4 57 32.00 32.23 9.68 .65 

COMPOSIÇÃO DE 
OBJECTOS  52 11 51 34.00 33.05 8.91 .61 

a Sublinhados os subtestes em que a pontuação máxima possível é superior à indicada neste estudo, por não terem sido 
aplicados os itens de inversão. 
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A técnica de análise factorial exploratória foi aplicada também ao nível dos resultados dos 

subtestes. Antes de se passar à análise factorial,  apresentam-se as estatísticas descritivas relativas 

aos resultados brutos dos subtestes, bem como a matriz de intercorrelações. Os resultados do QUADRO 

6.34 mostram que, em muitos subtestes, as duas medidas de tendência central são próximas; nos 

casos em que há discrepâncias, contudo, elas devem-se à existência de outliers25 no extremo inferior 

das distribuições, os quais afectam a média mas não a mediana (médias inferiores às medianas). A 

presença destes outliers compreende-se se atendermos a que, em consequência do nível de 

escolaridade relativamente alto desta amostra, as distribuições apresentam configuração 

tendencialmente assimétrica negativa. Este facto é também evidenciado pelos resultados máximos 

observados, geralmente encostados ao limite superior das pontuações possíveis, ao contrário dos 

resultados mínimos possíveis que, ou não se observaram, ou surgiram com pouca frequência. Embora 

estes resultados, acrescidos de alguns valores de assimetria e curtose menos ajustados à distribuição 

Normal, tenham levado a equacionar a hipótese de normalizar as distribuições dos subtestes antes da 

aplicação de métodos paramétricos, a opção acabou por ir no sentido da utilização dos resultados 

brutos, quer por ser esse o método adoptado nas escalas de Wechsler em geral, quer por a dimensão 

da amostra legitimar a invocação do Teorema do Limite Central26. Acresce que os desvios das 

distribuições relativamente à curva Normal são coerentes com as características da amostra, como 

atrás assinalado, de onde decorre poder supor-se que esses desvios não dizem respeito às curvas de 

distribuição das variáveis em estudo na população, apenas sendo expressão do enviesamento 

amostral antes descrito (cf. p.359). 

O QUADRO 6.35 apresenta a matriz de intercorrelações dos 14 subtestes da WAIS-III 

experimental portuguesa. Todas as correlações são positivas e significativas denunciando alguma 

redundância compatível com a concepção de que os diversos subtestes constituem diferentes medidas 

de um mesmo construto latente, a inteligência. Por outro lado, uma inspecção atenta dos valores das 

correlações permite verificar que das vinte e uma correlações superiores a .60, apenas se observam 

duas entre um subteste verbal e um subteste de realização (Informação e Disposição de Gravuras, e 

Semelhanças e Disposição de Gravuras), situando-se todas as restantes dentro dos quadrantes 

respeitantes ou aos subtestes  verbais, ou aos subtestes  de realização. As correlações mais elevadas 

registam-se entre os subtestes de Semelhanças e Informação, Vocabulário e Informação e Memória de 

                                                
25 Todos os outliers foram revistos e foi devidamente descartada a possibilidade de erro de classificação, cotação ou registo. 
26 O Teorema do Limite Central postula que a distribuição de uma média tende a aproximar-se da curva de Laplace-Gauss à 
medida que N aumenta, ou, por outras palavras, a soma de um grande número de observações independentes retiradas de 
uma mesma distribuição tende a assumir uma distribuição Normal. Assim, mesmo que a distribuição sob observação não 
seja Normal, a sua média seguirá invariavelmente essa distribuição de probabilidade, desde que o número de casos seja 
suficientemente elevado, segundo alguns autores, superior a 30, segundo outros, superior a 60 (ver, por exemplo, Howell, 
2007; Maroco, 2003). 
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Dígitos e Ordenação de Letras e Números (parte Verbal) e entre os subtestes de Cubos e Matrizes, 

Código e Pesquisa de Símbolos, Cubos e Composição de Objectos, Cubos e Pesquisa de Símbolos, 

Matrizes e  Disposição de Gravuras,  e   Completamento de Gravuras e Matrizes (parte de Realização).  

 
QUADRO 6.35 

EE: WAIS-III - 14 SUBTESTES 
Matriz de intercorrelações**. 

N=217a 
 

V S A MD I C O  CG Cd Cb M DG PS 

S .64              

A .57 .55             

MD .38 .40 .47            

I .68 .72 .61 .44           

C .60 .64 .51 .39 .63          

O .46 .49 .59 .66 .54 .49         

               

CG .36 .55 .44 .40 .49 .49 .51        

CDS .44 .48 .36 .39 .52 .53 .45  .52      

Cb .40 .59 .49 .41 .54 .52 .46  .63 .57     

M .40 .60 .52 .43 .54 .52 .52  .66 .60 .73    

DG .45 .61 .50 .41 .66 .54 .52  .56 .57 .66 .69   

PS .33 .46 .40 .39 .48 .47 .48  .59 .72 .68 .63 .63  

CO .39 .58 .46 .37 .57 .49 .47  .56 .46 .71 .59 .56 .51 

a As correlações foram calculadas na amostra que completou todos os subtestes (8 dos 225 participantes não responderam 
ao subteste de Composição de Objectos). 
 

** Todas as correlações são muito significativas (p<.001).  
 
O padrão de correlações emergente articula-se desde logo com a estrutura original da prova, 

esboçando-se a subdivisão clássica Verbal / Realização e, na parte Verbal, uma dimensão de 

compreensão verbal e outra de memória de trabalho e, na parte de Realização, uma dimensão de 
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organização perceptiva e outra de velocidade de processamento. Daí a pertinência da aplicação da 

metodologia factorial exploratória, tendo em vista a identificação da estrutura interna das medidas 

(Afonso, 2004e,f; 2005d;  2006b). 

Assim, foi aplicada uma análise factorial em eixos principais (principal axis analysis), o método 

geralmente utilizado nos estudos nacionais e internacionais com as escalas de Wechsler (Wechsler, 

1997b; 2000; 2003; Seabra-Santos, 1998) (Afonso, 2004f, 2005d, 2006b). Previamente à análise, 

verificou-se que a matriz de intercorrelações dos 14 subtestes é significativamente diferente de uma 

matriz identidade (teste de esfericidade de Bartlett: χ2=2062.375, p<.000, gl=91) e que a amostragem é 

muito adequada à aplicação do método de análise factorial (medida de Kaiser-Meyer-Olkin =.93).  

A selecção dos factores efectuou-se de acordo com o critério de Kaiser (λ>1.00), mas foram 

também ensaiadas soluções a três e a quatro factores, sugeridas quer pela inspecção do scree-plot, 

quer pela estrutura que fundamenta os resultados factoriais das versões recentes das escalas de 

Wechsler (Wechsler, 1997b; 2003). De acordo com a aplicação do critério de Kaiser, foram extraídos 

dois factores (que explicam 64.8% de variância total), o primeiro dos quais, sendo responsável por 

56.0% da variância total dos resultados, apresenta na matriz factorial não rodada saturações que se 

situam entre .46 e .72. Pode considerar-se estar na presença de um factor geral, partilhado por todos 

os subtestes, no qual aparecem mais saturados os subtestes de Cubos, Informação, Matrizes e 

Semelhanças. A acentuada discrepância entre os valores próprios dos dois primeiros factores extraídos 

(7.85 e 1.22), ou entre as percentagens de variância total que explicam (56.0% e 8.7%), constitui 

também um forte indício favorável à identificação de um factor geral subjacente à estrutura das 

medidas.  

No QUADRO 6.36 é apresentada a matriz factorial após rotação Varimax. Verifica-se que o 

primeiro factor se define a partir dos subtestes da parte de Realização, com saturações entre .79  

(Cubos e Pesquisa de Símbolos) e .60 (Composição de Objectos) e o segundo factor se define pelos 

subtestes da parte Verbal, com saturações entre .78 (Vocabulário) e .46 (Memória de Dígitos). Embora 

estes resultados legitimem em larga medida a tradicional subdivisão da WAIS em parte Verbal e parte 

de Realização, na amostra examinada o factor definido pela parte de Realização explica maior 

proporção da variância dos resultados do que o factor verbal, um resultado contrário ao obtido no 

estudo original de aferição (Wechsler, 1997b) e nos estudos com as escalas de Wechsler em geral. A 

interpretação deste resultado não pode, contudo, perder de vista a homogeneidade do nível 

educacional da presente amostra, que poderá ter concorrido para a redução mais acentuada da 

variabilidade dos resultados, relativamente à população geral, na parte Verbal do que na parte de 

Realização.  
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As saturações mais baixas dos subtestes de Memória de Dígitos e de Ordenação de Letras e 

Números no factor verbal sugerem o interesse do ensaio de uma solução factorial de três factores. 

Uma estrutura deste tipo foi, aliás, identificada na análise factorial da aferição portuguesa da Escala de 

Inteligência de Wechsler para Crianças (WISC-III)  (Wechsler, 2003). O terceiro factor identificado 

representa um acréscimo de apenas 6.5% de variância explicada (71.3% de variância total explicada 

pelos três factores), e o seu valor próprio aproxima-se da unidade (.91), o que legitima a sua retenção.  

  
QUADRO 6.36 

EE: WAIS-III - 14 SUBTESTES 
                  Análise Factorial em Eixos Principais (critério de Kaiser: λ>1.00) 

Matriz dos factores rodada (rotação Varimax) 
N=217 

 
Subtestes  

 
Factor I 

 

 
Factor II 

 

 
h2 

VOCABULÁRIO .17 .78 .64 

SEMELHANÇAS .43 .69 .66 

ARITMÉTICA .32 .66 .54 

MEMÓRIA DE DÍGITOS .36 ..46 .34 

INFORMAÇÃO .38 .76 .73 

COMPREENSÃO .40 .63 .56 

ORDENAÇÃO DE LETRAS E NÚMEROS .44 .55 .49 

COMPLETAMENTO DE GRAVURAS .67 .34 .56 

CÓDIGO:DÍGITO-SÍMBOLO .65 .34 .53 

CUBOS .79 .33 .73 

MATRIZES .75 .37 .70 

DISPOSIÇÃO DE GRAVURAS .65 .46 .63 

PESQUISA DE SÍMBOLOS .79 .23 .67 

COMPOSIÇÃO DE OBJECTOS .60 .40 .62 

% de Variância Total 31.44 27.90  

% de Variância comum 52.98 47.02  

NOTA: Assinaladas a negro as saturações superiores a .50 (r>.55). 
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O QUADRO 6.37 apresenta a matriz factorial rodada relativa à solução de três factores. O 

primeiro factor define-se na Parte de Realização, com as saturações mais elevadas dos subtestes de 

Cubos, Matrizes e Pesquisa de Símbolos; o segundo factor define-se na parte Verbal, com as 

saturações mais expressivas dos subtestes de Vocabulário e Informação; e o terceiro factor é definido 

pelos subtestes Memória de Dígitos e Ordenação de Letras e Números, os dois que envolvem 

sobretudo  a  memória  de  trabalho,  sendo  que  a  Aritmética tem  também uma saturação assinalável  

 
QUADRO 6.37 

EE: WAIS-III - 14 SUBTESTES 
Análise Factorial em Eixos Principais (critério: 3 factores) 

Matriz dos factores rodada (rotação Varimax) 
N=217 

 
Subtestes 

 
Factor I 

 

 
Factor II 

 

 
Factor III 

 
h2 

VOCABULÁRIO .16 .77 .23 .67 

SEMELHANÇAS .44 .69 .18 .70 

ARITMÉTICA .29 .53 .42 .54 

MEMÓRIA DE DÍGITOS .27 .25 .61 .51 

INFORMAÇÃO .38 .73 .26 .75 

COMPREENSÃO .40 .60 .23 .57 

ORDENAÇÃO DE LETRAS E NÚMEROS .31 .29 .83 .86 

COMPLETAMENTO DE GRAVURAS .65 .26 .28 .56 

CÓDIGO:DÍGITO-SÍMBOLO .63 .29 .22 .53 

CUBOS .79 .30 .18 .75 

MATRIZES .73 .31 .26 .70 

DISPOSIÇÃO DE GRAVURAS .64 .41 .23 .64 

PESQUISA DE SÍMBOLOS .77 .16 .24 .67 

COMPOSIÇÃO DE OBJECTOS .60 .36 .20 .53 

% de Variância Total 29.37 21.80 12.90  

% de Variância comum 45.84 34.03 20.13  

NOTA: Assinaladas a negro as saturações superiores a .50 (r>.53). 
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neste factor (.42). O ensaio da solução de quatro factores radica, por sua vez, na estrutura factorial 

identificada em diversas edições da WAIS-III (Wechsler, 1997b; 1999b; 2000). A percentagem de 

variância total explicada com o acréscimo do quarto factor (76.2%) representa um aumento de apenas 

4.9%, sendo o valor próprio deste factor já muito baixo (.69). 

 

 
QUADRO 6.38 

EE: WAIS-III - 14 SUBTESTES 
Análise Factorial em Eixos Principais (critério: 4 factores) 

Matriz dos factores rodada (rotação Varimax) 
N=217 

 
Subtestes  

 
Factor I 

 

 
Factor II 

 

 
Factor III 

 
Factor IV 

 
h2 

VOCABULÁRIO .11 .78 .22 .17 .70 

SEMELHANÇAS .46 .67 .19 .13 .72 

ARITMÉTICA .32 .52 .43 .05 .55 

MEMÓRIA DE DÍGITOS .22 .24 .61 .17 .51 

INFORMAÇÃO .36 .71 .26 .19 .74 

COMPREENSÃO .33 .59 .22 .27 .58 

ORDENAÇÃO DE LETRAS E 
NÚMEROS .26 .30 .83 .17 .86 

COMPLETAMENTO DE GRAVURAS .59 .24 .29 .27 .56 

CÓDIGO:DÍGITO-SÍMBOLO .34 .29 .19 .75 .80 

CUBOS .79 .25 .19 .26 .79 

MATRIZES .67 .28 .27 .31 .70 

DISPOSIÇÃO DE GRAVURAS .57 .39 .24 .32 .63 

PESQUISA DE SÍMBOLOS .55 .15 .24 .59 .73 

COMPOSIÇÃO DE OBJECTOS  .65 .33 .21 .12 .59 

% de Variância Total 23.26 20.70 13.00 10.58  

% de Variância comum 34.44 30.65 19.25 15.66  

NOTA: Assinaladas a negro as saturações superiores a .50 (r>.52). 
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O QUADRO 6.38 apresenta  a  matriz  factorial  rodada  relativa  à solução de  quatro factores. 

Nesta solução, os subtestes de Código: Dígito-Símbolo e de Pesquisa de Símbolos desagregam-se da 

estrutura da restante parte de Realização e saturam no quarto factor. Os restantes factores mantêm 

genericamente a estrutura antes identificada, o primeiro definido pelos subtestes da parte de 

Realização, o segundo pelos subtestes da parte Verbal e o terceiro pelos subtestes de memória de 

trabalho, com uma saturação expressiva do subteste de Aritmética. Esta estrutura factorial tem paralelo 

na que está subjacente aos quatro índices factoriais, da WAIS-III original e de adaptações europeias da 

prova: COMPREENSÃO VERBAL, ORGANIZAÇÃO PERCEPTIVA, MEMÓRIA DE TRABALHO e VELOCIDADE DE 

PROCESSAMENTO (Wechsler, 1997b; 1999b, 2000). 

 

2.  ANÁLISE DA DIMENSIONALIDADE 

 Ainda que a análise factorial exploratória constitua o mais clássico método de estudo da 

dimensionalidade das medidas, porque permite discernir as dimensões latentes que explicam a 

variância dos resultados, as análises derivadas da Teoria da Resposta ao Item (TRI) proporcionam 

uma abordagem complementar, posto que se baseiam no pressuposto da unidimensionalidade, ou 

seja, de que o resultado de cada indivíduo depende da sua localização numa única variável latente, 

razão por que são também conhecidos como “modelos de traço latente”; o teste da 

unidimensionalidade faz por isso parte integrante da avaliação do ajustamento ao modelo, uma vez que 

uma baixa percentagem de variância explicada pelo modelo significa que as medidas dependem de 

outras fontes de variação que não a dimensão linear para que reporta o modelo. Para além das 

informações provenientes da aplicação do Modelo de Crédito Parcial tratadas na análise de itens, e dos 

dados relativos à precisão introduzidos no respectivo tópico, mostra-se agora pertinente analisar as 

evidências respeitantes à unidimensionalidade. Assim, no QUADRO 6.39 são apresentados os índices 

relativos aos subtestes27 e no QUADRO 6.42 os índices determinados para cada uma das combinações 

de resultados dos subtestes – partes Verbal e de Realização e factores de Compreensão Verbal, 

Organização Perceptiva e Memória de Trabalho28. Os QUADROS 6.40 e 6.41 apresentam, 

respectivamente, as estatísticas de ajustamento e as estatísticas descritivas relativas aos resultados 

compósitos, os quais fundamentam a análise do QUADRO 6.42. 

É importante assinalar que os propósitos e a interpretação da Análise em Componentes 

Principais aplicada aos resíduos estandardizados numa análise de traço latente não são equivalentes 

aos de uma análise factorial, efectuada a partir das correlações ou covariâncias entre um conjunto de 

variáveis: primeiro, porque na análise de traço latente o método é aplicado para confirmar a 

                                                
27 Excluídos, como anteriormente, os subtestes Código:Dígito-Símbolo e Pesquisa de Símbolos, não analisáveis com esta 
metodologia por serem testes de velocidade. 
28 Excluído o Factor de Velocidade de Processamento pela mesma razão da nota anterior. 
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unidimensionalidade do modelo, ao contrário da análise factorial que, regra geral, procura explorar a 

multidimensionalidade subjacente à variância partilhada pelas variáveis; segundo, porque, a encontrar-

se variância significativa explicada pelos contrastes (os “factores” da análise de Rasch), a exploração  

  
QUADRO 6.39  

 EE: WAIS-III - 12 SUBTESTES 
Análise de Rasch (Modelo de crédito parcial): 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 e 2 (VEC) 

N=225 

VE VNE        VEC 

Subtestes 

VT 
V 

% 
(% m) b 

V 
% 

(% m) b 
C V c 

%  
VT 

% VNE 

VOCABULÁRIO 265.9 235.9 88.7 
(88.6) 

30.0 11.3 
(11.4) 

1 
2 

2.4 
1.7 

.9 

.7 
7.9 
5.8 

SEMELHANÇAS 132.7 118.7 89.5 
(89.0) 

14.0 10.5 
(11.0) 

1 
2 

1.6 
1.4 

1.2 
1.1 

11.2 
10.0 

ARITMÉTICA 3287.5 3271.5 99.5 
(99.6) 

16.0 .5 
(.4) 

1 
2 

1.7 
1.6 

.1 

.0 
10.5 
9.9 

MEM. DIGITOS 188.6 176.6 93.6 
(93.5) 

12.0 6.4 
 (6.5) 

1 
2 

1.8 
1.3 

1.0 
.7 

15.1 
11.2 

INFORMAÇÃO 96.0 73.0 76.0 
(75.1) 

23.0 24.0 
(24.9) 

1 
2 

2.1 
1.7 

2.1 
1.7 

9.0 
7.2 

COMPREENSÃO 53.4 38.4 71.9 
(73.6) 

15.0 28.1 
(26.4) 

1 
2 

1.6 
1.4 

2.9 
2.7 

10.5 
9.4 

ORD. LET. NUM. 1037.7 1030.7 99.3 
(99.4) 

7.0 .7 
(.6) 

1 
2 

1.5 
1.4 

.1 

.1 
20.8 
19.6 

COMP. GRAV. 51.5 31.5 61.1 
(58.9) 

20.0 38.9 
(41.1) 

1 
2 

1.7 
1.5 

3.4 
2.9 

8.7 
7.4 

CUBOS 600.1 590.1 98.3 
(98.4) 

10.0 1.7 
(1.6) 

1 
2 

1.8 
1.5 

.3 

.2 
18.2 
14.6 

MATRIZES 252.2 229.2 90.9 
(90.9) 

23.0 9.1 
(9.1) 

1 
2 

1.7 
1.6 

.7 

.6 
7.3 
7.1 

DISP- GRAV. 61.5 50.5 82.1 
(82.0) 

11.0 17.9 
(18.0) 

1 
2 

1.4 
1.3 

2.3 
2.1 

13.0 
11.9 

COMP. OBJ. 14.7 10.7 72.8 
(69.0) 

4.0 27.2 
(31.0) 

1 
2 

1.6 
1.4 

10.9 
9.3 

40.0 
34.0 

a Retidos apenas os primeiros dois contrastes (C: 1 e 2). 
b Entre parêntesis (%m) percentagem prevista se os dados fossem perfeitamente ajustados ao modelo.. 
c Variância dos contrastes ou lambda (valor próprio). 
 
do seu significado e natureza não repousa na inspecção do que há de comum entre as variáveis com 

saturações muito elevadas, positivas ou negativas (o procedimento típico numa análise factorial), mas 

antes na pesquisa do que há de contrastante entre as variáveis (os itens) que apresentam saturações 

opostas, muito elevadas e muito baixas (positivas e negativas), no segundo contraste, o que leva a 
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delimitar a natureza da segunda dimensão em relação à primeira que, por definição, é a representada 

pelo modelo, prosseguindo a análise pela aplicação sucessiva do mesmo método ao terceiro, quarto, 

etc. contrastes, enquanto os contrastes se mostrarem representativos (Linacre, 2006). 

Os índices apresentados no QUADRO 6.39 expressam as proporções de variância total 

explicada pelo modelo (VE), de variância não explicada pelo modelo (VNE), e de variância explicada 

pelos primeiros dois contrastes (VEC) (optou-se por apresentar apenas os primeiros dois contrastes 

porque a partir do terceiro o decréscimo é muito pequeno e os contrastes não têm expressão 

significativa neste conjunto de dados). 

Em todos os subtestes, a percentagem de variância total que é explicada pelo modelo (VE) é 

superior ao critério mínimo convencionado para que se aceite a hipótese de unidimensionalidade (.60), 

e em geral é mesmo muito mais alta, atingindo proporções da variância superiores a .90. Esse valor é, 

além disso, em nove subtestes, superior a quatro vezes a percentagem de variância não explicada pelo 

modelo, o que constitui um indicador de um bom nível de precisão. Cada subteste da WAIS-III parece, 

assim, medir uma única variável latente, satisfazendo, por consequência, um dos pressupostos da 

análise de Rasch, o da unidimensionalidade. Por outro lado, praticamente em todos os subtestes as 

percentagens de variância total explicada (VE) e não explicada (VNE) não se afastam muito das 

percentagens que ocorreriam no caso de haver perfeito ajustamento das medidas ao modelo de Rasch. 

Uma vez que a variância explicada pelo modelo representa sempre uma percentagem elevada da 

variância total, não é de surpreender que a variância explicada pelos contrastes seja reduzida em 

termos percentuais, consequência dos baixos valores próprios ou lambdas dos contrastes. De facto, 

em nenhum dos subtestes o segundo contraste atinge um lambda de 3.0, o valor mínimo para que se 

possa encarar a possibilidade de subdivisão do teste tendo em vista medir duas dimensões separadas; 

os contrastes explicam percentagens pouco expressivas de variância total e mesmo da variância não 

explicada.  

A unidimensionalidade, assim identificada nos subtestes, é compatível com a noção de que 

medem essencialmente uma dimensão geral, a inteligência global. Mas subsiste a questão de saber se 

ao serem tomados em conjunto, vários subtestes continuam a medir uma única dimensão global, como 

pretendia Wechsler quando construiu as suas escalas de inteligência e, em particular, a WAIS. Para 

abordar esta questão, foi efectuada uma análise de Rasch tomando em conjunto os itens de vários 

subtestes que contribuem para um mesmo resultado total ou compósito; na linha da metodologia 

descrita no CAPÍTULO 4 (cf. p.312), os resultados compósitos retidos foram os que emergiram na análise 

factorial exploratória, que correspondem, globalmente, à estrutura original da prova.  

Antes da análise da unidimensionalidade, importa verificar o grau de ajustamento das medidas 

ao modelo de Rasch e apreciar as estatísticas descritivas dos sujeitos e dos itens. O QUADRO 6.40 
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apresenta os índices de ajustamento infit e outfit relativos aos resultados compósitos. As médias dos 

índices de ajustamento rondam a unidade e os valores máximos do infit em geral são inferiores a 2.00 

(com excepção dos índices   relativos   aos  sujeitos,  na  Compreensão  Verbal e  na  Memória de 

Trabalho),  e  em  quatro subtestes inferiores a 1.5; o número de itens desajustados do modelo é em 

geral pequeno, se atendermos ao número total de itens com que algumas destas análises lidaram, e as  

 

 QUADRO 6.40 
EE: WAIS-III – RESULTADOS COMPÓSITOS 

Análise de Rasch (Modelo de crédito parcial): Índices de ajustamento ao modelo.  
N=225 

MNSQ (Mean Square)  
 
Resultado 
Compósito 
(nº itens analisados) 

  

Média dp Máx. 
> 1.5 
n   (%) 

> 2.0 
n  (%) 

Infit 1.00 .14 1.47   
ITENS 

Outfit 1.00 .31 2.26 7  (6.4) 2  (1.8) 

Infit 1.03 .18 1.89   

VERBAL 
(110) a 

SUJEITOS 
Outfit 1.00 .41 3.80 14 (6.2) 5  (2.2) 

Infit 1.00 .15 1.44   
ITENS 

Outfit .95 .34 1.94 3  (4.7) 0 (0.0) 

Infit 1.05 .25 1.94   
REALIZAÇÃO 
(64) 

SUJEITOS 
Outfit .98 .65 5.55 23 (10.2) 12 (5.3) 

Infit 1.00 .13 1.60   
ITENS 

Outfit .98 .30 2.26 9  (5.2) 2  (1.1) 

Infit 1.04 .16 1.90   

 
ESCALA COMPLETA 
(174) a 
 SUJEITOS 

Outfit .98 .33 3.33 13  (5.8) 7  (3.1) 

Infit 1.00 .15 1.42   
ITENS 

Outfit 1.02 .36 2.17 5  (7.5) 3  (4.5) 

Infit 1.03 .25 2.68   

COMPREENSÃO 
VERBAL 
(67) a 

SUJEITOS 
Outfit 1.02 .58 4.75 19 (8.4) 10 (4.4) 

Infit 1.00 .12 1.30   
ITENS 

Outfit .92 .31 1.70 2  (3.8) 0  (0.0) 

Infit 1.00 .19 1.77   

ORGANIZAÇÃO 
PERCEPTIVA 
(53) 

SUJEITOS 
Outfit .92 .55 4.76 18  (8.0) 9  (4.0) 

Infit 1.00 .16 1.55   
ITENS 

Outfit .97 .34 2.22 2  (5.7) 1  (2.9) 

Infit 1.00 .36 2.65   

 
MEMÓRIA DE 
TRABALHO 
(35) a SUJEITOS 

Outfit .96 .69 6.41 24 (10.7) 15 (6.7) 
a Eliminados alguns itens (um a quatro) de subtestes verbais, por terem variância 0 (100% respostas correctas).  
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respectivas percentagens são, por isso, pequenas (0.0 a 4.5). Já as percentagens de sujeitos com 

respostas desajustadas do modelo são maiores, como é habitual, ainda assim não muito elevadas: 

entre 5.8% (Escala Completa)  e  10,7% (Memória de Trabalho).  Pode-se,  por consequência,  concluir 

 

 
QUADRO 6.41 

EE: WAIS-III – RESULTADOS COMPÓSITOS 
  Análise de Rasch (Modelo de crédito parcial): Estatísticas descritivas das pontuações na escala logit  

 N=225 

Estatísticas das pontuações (logits) 

Correlação a 

 
 
Subtestes 

 

Min. Máx. média. dp EPmédia 
Min. Máx. 

ITENS -4.99 3.02 .00 1.46 .14 -.03 .62 

VERBAL 

SUJEITOS -1.32 3.25 .73 .79 .05 .11 .65 

ITENS -3.88 3.31 .00 1.61 .20 -.06 .68 

REALIZAÇÃO 

SUJEITOS -2.61 4.21 1.58 1.03 .07 .14 .67 

ITENS -4.71 3.22 .00 1.49 .11 -.12 .62 
ESCALA 
COMPLETA 

SUJEITOS -1.07 3.29 1.01 .75 .05 .23 .63 

ITENS -2.60 3.22 .00 1.40 .17 .10 .65 
COMPREENSÃO 
VERBAL 

SUJEITOS -1.50 3.49 .79 .87 .06 -.03 .74 

ITENS -3.96 3.75 .00 1.73 .24 .02 .68  
ORGANIZAÇÃO 
PERCEPTIVA 
 SUJEITOS -2.92 4.34 1.85 1.25 .08 .15 .67 

ITENS -5.61 4.13 .00 2.35 .40 .09 .71 
MEMÓRIA DE 
TRABALHO 

SUJEITOS -3.00 5.24 .63 1.28 .09 .25 .81 

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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favoravelmente em relação ao ajustamento global das medidas ao modelo de um parâmetro de Rasch, 

ainda  que  reconhecendo  que algumas correcções futuras poderão beneficiar o ajustamento. 

No QUADRO 6.41, encontram-se as estatísticas descritivas das pontuações nos resultados 

compósitos, expressas na escala logit. A tendência para a média dos sujeitos ser superior à dos itens, 

que já se tinha manifestado a nível dos subtestes,  manifesta-se   agora,  naturalmente,  ao  nível  dos  

resultados  compósitos,  bem   como   a superioridade dos resultados máximos e mínimos dos sujeitos, 

quando comparados com os dos itens,  o  que  significa  que  existe  algum  desajuste  entre  o nível de 

dificuldade das várias partes da bateria e o nível de competência desta amostra (média dos sujeitos 

sempre superior à média dos itens), desajuste mais nítido na parte de Realização e no factor de 

Organização Perceptiva. O elevado nível de escolaridade da amostra aliado ao seu baixo nível etário 

pode em parte contribuir para este padrão de resultados, o primeiro factor eventualmente contribuindo 

para subir a média dos resultados em geral, o segundo para subir a média na parte de Realização e na 

Organização Perceptiva, as que se ligam mais directamente às aptidões fluidas (ambas incluem, por 

exemplo, o subteste de Matrizes). Dado que os desvios dos resultados parecem coerentes com as 

características das amostras, pode-se supor que o nível global de dificuldade da bateria, bem como de 

cada uma das partes que a constituem, sejam adequados à população geral portuguesa. 

Uma vez verificado o relativo ajustamento dos resultados compósitos da WAIS-III portuguesa 

ao modelo de Rasch, será agora oportuno passar à questão que vinha a ser tratada, a da 

dimensionalidade das medidas. Recorde-se que está em causa avaliar se, ao serem reunidos em 

escalas compósitas, de acordo com a subdivisão emergente da aplicação de metodologia factorial, os 

itens se organizam linearmente em medidas de uma única dimensão, sendo diminuta e pouco 

expressiva a parte de variância que não é explicada pelo modelo. Pode, de facto, questionar-se qual a 

utilidade, ou mesmo a legitimidade, de subdividir os itens em índices de medida separados, se o que 

está a ser medido é sempre, de maneiras diferentes, uma única dimensão psicológica, a inteligência. 

Esta questão é tanto mais pertinente quanto nas últimas décadas a utilização clínica das escalas de 

Wechsler tem vindo a dar maior relevo à análise de resultados parciais (índices factoriais, perfis de 

subtestes) do que o que à partida Wechsler considerava teoricamente fundamentado (Kaufman & 

Lichtenberger, 1999; Grégoire, 2004).  

No QUADRO 6.42 apresenta-se a análise de contrastes no âmbito do modelo de Rasch, a qual 

proporciona uma forma de aproximação a esta questão. Em primeiro lugar há que assinalar que a 

percentagem de variância total explicada pelo modelo (VE) é sempre superior a 60%, o critério mínimo 

consensualmente estabelecido para que seja aceite a hipótese de que a medida é unidimensional (as 

percentagens de variância explicada são mesmo bastante expressivas, entre 73.8 e 94.7). Além disso, 

quando comparadas as percentagens de variância explicada com as percentagens que seriam 
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esperadas no caso de o ajustamento ao modelo ser perfeito, os valores observados não se afastam 

muito, chegando  a  ser  coincidentes  ou mesmo superiores aos teóricos. Estes resultados no conjunto 

  
QUADRO 6.42 

EE: WAIS-III – RESULTADOS COMPÓSITOS 
Análise de Rasch (Modelo de Crédito Parcial): 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=225 

VE VNE        VEC  
 
Resultado 
Compósito 

VT 
V 

% 
(% m) b 

V 
% 

(% m) b 
C V c 

%  
VT 

% VNE 

VERBAL 588.3 478.3 
81.3 

(81.3) 
110.0 

18.7 

(18.7) 

1 

2 

3 

4.6 

3.7 

3.4 

.8 

.6 

.6 

4.1 

3.4 

3.1 

REALIZAÇÃO 278.0 214.0 
77.0 

(76.0) 
64.0 

23.0 

(24.0) 

1 

2 

3 

2.8 

2.3 

2.3 

1.0 

 .8 

.8 

4.3 

3.6 

3.6 

ESCALA 
COMPLETA 763.0 589.0 

 77.2 

(76.7) 
174.0 

22.8 

(23.3) 

1 

2 

3 

6.3 

5.2 

4.1 

.8 

.7 

.5 

3.6 

3.0 

2.4 

COMPREENSÃO 
VERBAL 426.0 359.0 

84.3 

(84.6) 
67.0 

15.7 

(15.4) 

1 

2 

3 

4.0 

2.9 

2.3 

.9 

.7 

.5 

6.0 

4.4 

3.5 

ORGANIZAÇÃO 
PERCEPTIVA 202.1 149.1 

73.8 

(71.8) 
53.0 

26.2 

(28.2) 

1 

2 

3 

2.5 

2.3 

2.0 

1.2 

1.1 

1.0 

4.7 

4.3 

3.9 

MEMÓRIA DE 
TRABALHO 655.6 620.6 

94.7 

(94.4) 
35.0 

5.3 

(5.6) 

1 

2 

3 

2.9 

1.8 

1.6 

8.3 

5.3 

4.9 

8.3 

5.3 

4.9 

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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não podem senão ser interpretados como fortemente consistentes com a hipótese de Wechsler de que 

os subtestes constituem formas diversas de medida da inteligência como construto global, sendo a este 

respeito particularmente importantes os resultados obtidos com os itens da Escala Completa. Contudo, 

importa atentar também à análise dos contrastes; de facto, na Escala Completa, na Parte Verbal e no 

factor de Compreensão Verbal existem contrastes cujo valor próprio ultrapassa as 3 unidades, isto é, 

que têm uma “força” superior a 3 itens, o limiar comum para a identificação de uma dimensão  a  

merecer  medição  em separado.  Na Escala  Completa,  aliás,  todos   os  contrastes  são superiores a 

esse valor29, o que é indicativo da possibilidade de presença de outras dimensões nos dados. Esses 

contrastes explicam, contudo, fracções reduzidas da variância total: mesmo o primeiro contraste   da  

Escala Completa,  com  uma  força  de  6.3   itens,  um  valor habitualmente considerado elevado, 

acaba por não ter impacto significativo, por representar menos de 1% da variância total (0.8%), o 

mesmo se aplicando ao primeiro contraste da parte Verbal, que com uma força de quase 5 itens, 

representa também apenas 0.8% da variância total, e da Compreensão Verbal, com uma força de 4 

itens, mas explicando apenas 0.9% da variância total dos resultados. Estas percentagens pouco 

expressivas de variância explicada pelos contrastes não impõem a análise das saturações nos 

contrastes, para identificação dos itens opostos; mas não deixa de ser oportuno assinalar que a 

inspecção do primeiro contraste na Escala Completa faz emergir a oposição entre itens (ajustados, pelo 

que meramente assinalam um efeito local na dimensão do modelo) dos subtestes de Informação e 

Vocabulário (e alguns de Semelhanças e Compreensão) e itens dos subtestes de Cubos, Matrizes e 

Completamento de Gravuras, um contraste que apoia a tradicional subdivisão da escala, sendo 

coerente com os dois primeiros factores isolados na análise factorial exploratória, e lembrando a hoje já 

clássica distinção entre inteligência cristalizada e inteligência fluida. 

No conjunto, os dados provenientes quer da análise factorial exploratória, quer da análise da 

dimensionalidade no quadro do modelo de Rasch, parecem apoiar a noção de Wechsler de que a 

WAIS-III mede a inteligência como construto global; mas não deixam de apontar também a possível 

existência de outras dimensões que, se bem que de importância consideravelmente menor (recorde-se 

a diferença entre o valor próprio dos dois primeiros factores na análise factorial exploratória e a 

importância diminuta dos contrastes na análise de Rasch), se apresentam com suficiente significado e 

coerência para que mereçam ser equacionados enquanto dimensões no estudo da bateria. Deste ponto 

de vista, tornar-se-ia pertinente comparar estruturas alternativas, desde a estrutura da prova sem 

qualquer subdivisão, até à estrutura mais fina, baseada nas quatro dimensões factoriais emergentes na 

solução de quatro factores, e equivalente à organização original da prova. A técnica de análise factorial 
                                                
29 Omitem-se no quadro, por uma questão de síntese e uniformidade, os quarto e quinto contrastes que, no entanto, 
apresentam ainda valores próprios superiores a 3 (em ambos os casos, 3.3). 
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confirmatória serve precisamente este propósito, ao proceder ao exame do grau de ajustamento da 

estrutura das variáveis a modelos conceptuais alternativos (ver no CAPÍTULO 4, p.310, a caracterização 

geral da técnica). 

 

3. ANÁLISE FACTORIAL CONFIRMATÓRIA 

À semelhança do que é habitual em estudos factoriais da WAIS-III, a análise factorial 

confirmatória (Afonso, 2004f, 2005d, 2006b) foi efectuada excluindo o subtestes de Composição de 

Objectos (Wechsler, 1997b; Ward, Ryan & Axelrod., 2000). Tratando-se de um subteste que passou a 

opcional na última edição da WAIS, apresenta também os coeficientes de consistência interna mais 

baixos, quer na versão original do teste quer na versão experimental portuguesa, situados claramente 

abaixo dos coeficientes dos restantes subtestes (cf. QUADROS 6.30, 6.31 e 6.32 do presente capítulo, 

pp.371-373) (Afonso, 2005d, 2006b). Além disso, e também em respeito pela metodologia adoptada no 

estudo realizado com os dados da amostra de estandardização americana (Ward Ryan & Axelrod, 

2000), assumiu-se a existência de correlações entre os factores, que foram deixadas como parâmetros 

livres, e nas soluções com menos de quatro factores permitiu-se que as variâncias de erro dos 

subtestes Código:Dígito-Símbolo e Pesquisa de Símbolos, e de Memória de Dígitos e Ordenação de 

Letras e Números, fossem correlacionadas, contemplando assim a variância comum decorrente da 

semelhança de método.  

Foram testados seis modelos, que se identificam na TABELA 6.1, os quais incluem entre um e 

quatro factores, e se baseiam quer na concepção global de inteligência de Wechsler (Modelo 1) e na 

subdivisão em duas partes que o autor introduziu nas suas escalas (Modelo 2A), quer na estrutura 

actual das escalas de Wechsler (Modelos 3A e 4), que amplia a concepção subjacente ao introduzir 

formalmente a medida da memória de trabalho e da velocidade de processamento. Os Modelos 2B e 

3B constituem alternativas aos modelos de dois e de três factores, respectivamente. 

O QUADRO 6.43 apresenta um resumo das estatísticas de ajustamento obtidas com o método 

de “máxima verosimilhança” (maximum likelihood) (Arbuckle, 2005; Bacher, 1987, 1988; Dickes & Kop, 

2001). Observa-se desde logo que os modelos com dois factores produzem estruturas claramente mais 

ajustadas aos dados do que o modelo de factor único, havendo uma menor distância entre os índices 

de ajustamento dos modelos com mais do que um factor. Contudo, quando estabelecida a comparação 

de cada um dos modelos com o Modelo 1 (índice TLI) verifica-se o melhor ganho no Modelo 3B, aquele 

que regista também globalmente os melhores índices de ajustamento - χ2/gl<2.00, RMSR�.00, 

RMSEA<.08 e CFI>.90. A única estatística de ajustamento mais favorável a outro modelo, ao Modelo  

2A,  é o índice PGFI que, apesar de assumir um valor relativamente baixo (.63), sugere ser esse o 

modelo mais parcimonioso,  ainda que não o melhor ajustado aos dados. Os índices PGFI relativos aos 
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                                                                          TABELA 6.1 

EE: WAIS-III - SUBTESTES 
Análise Factorial Confirmatória: Modelos 

 
Modelo  

1 
 

Um Factor: Geral (G) G: Todos os subtestes 

Modelo 
2A 

Dois Factores:  
Verbal (V) e Realização (R)  

V: Vocabulário, Semelhanças, Aritmética, Memória 
de Dígitos, Informação, Compreensão e 
Ordenação de Letras e Números 

 
R: Completamento de Gravuras., Código:Dígito-

Símbolo, Cubos, Matrizes, Disposição de 
Gravuras e Pesquisa de Símbolos 

Modelo 
2B 

Dois Factores:  
Compreensão Verbal (CV) e 
Realização (R) 

CV: Vocabulário, Semelhanças, Informação, 
Compreensão 

 
R: Completamento de Gravuras, Código:Dígito-

Símbolo, Cubos, Matrizes, Disposição de 
Gravuras, Pesquisa de Símbolos, Aritmética, 
Memória de Dígitos e Ordenação de Letras e 
Números 

Modelo 
3A 

Três Factores:  
Compreensão Verbal (CV), 
Organização Perceptiva (OP) e 
Liberdade de Distracção (LD) 

CV: Vocabulário, Semelhanças, Informação, 
Compreensão 

 
OP: Completamento de Gravuras, Cubos, Matrizes e 

Disposição de Gravuras 
 
LD: Aritmética, Memória de Dígitos, Ordenação de 

Letras e Números, Código: Dígito-Símbolo e 
Pesquisa de Símbolos 

Modelo 
3B 

 
Três Factores:  
Compreensão Verbal (CV), 
Organização Perceptiva (OP) e 
Memória de Trabalho (MT) 
 

CV: Vocabulário, Semelhanças, Informação, 
Compreensão 

 
OP: Completamento de Gravuras, Cubos, Matrizes, 

Disposição de Gravuras, Código:Dígito-Símbolo e  
Pesquisa de Símbolos 

 
MT: Aritmética, Memória de Dígitos, Ordenação de 

Letras e Números  

Modelo  
4 

Quatro Factores:  
Compreensão Verbal (CV), 
Organização Perceptiva (OP) 
Memória de Trabalho (MT) e 
Velocidade de Processamento (VP) 

CV: Vocabulário, Semelhanças, Informação, 
Compreensão 

 
OP: Completamento de Gravuras, Cubos, Matrizes, 

Disposição de Gravuras 
 
MT: Aritmética, Memória de Dígitos, Ordenação de 

Letras e Números 
 
VP: Código: Dígito-Símbolo e Pesquisa de Símbolos 
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vários  modelos multifactoriais não se distanciam, aliás, de forma muito clara, e o Modelo 3B apresenta 

ainda um índice de .61.  

 No conjunto, os resultados da análise confirmatória parecem apoiar nesta amostra uma 

estrutura de três factores – Compreensão Verbal, Organização Perceptiva e Memória de Trabalho – 

que contudo não se distancia  de  forma  muito  expressiva  de  outras  estruturas  ou  modelos. Esta 

estrutura emergiu também como bastante plausível, em alternativa à estrutura de quatro factores, numa 

 
 

Quadro 6. 43 
EE: WAIS-III – 13 SUBTESTES  
Análise Factorial Confirmatória: 

Índices de ajustamentoa b para os seis modelos testados c 

N=225 

Índices de Ajustamento Comparação d  
 

Modelo χ
2
 gl χ

2/gl AGFI RMR RMSEA CFI PGFI 
χ

2
 gl TLI 

 
1 
 

276.58 63 4.39 .70 .06 .15 .89 .55    

 
2A 
 

133.14 62 2.15 .88 .05 .07 .96 .63 143.44 1 .66 

 
2B 
 

166.19 62 2.68 .84 .06 .09 .95 .61 110.39 1 .50 

 
3A 
 

153.95 60 2.57 .85 .05 .08 .95 .60 122.63 3 .54 

 
3B 
 

110.39 60 1.84 .90 .04 .06 .97 .61 166.19 3 .75 

 
4 
 

134.45 59 2.28 .87 .05 .07 .96 .60 142.13 4 .62 

a  Índices de Ajustamento: χ2/gl; AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index); RMSR (Root Mean Square Residual); RMSEA 
(Root Mean Square Error of Approximation); CFI ( Comparative Fit Index); PGFI (Parsimony Goodness of Fit Index); TLI 
(Tucker-Lewis Index). 
b  Assinalados a negro os índices de ajustamento mais favoráveis. 
c Modelos: 1: factor geral; 2A: factores Verbal e Realização; 2B: Compreensão Verbal (Vocabulário, Semelhanças, 
Informação e Compreensão) e Realização; 3A e 3B: factores Compreensão Verbal, Organização Perceptiva e Liberdade de 
Distracção (no modelo 3A os subtestes de Código:Dígito-Símbolo e de Pesquisa de Símbolos saturam no factor Liberdade 
de Distracção e no modelo 3B saturam no factor Organização Perceptiva); 4: factores de Compreensão Verbal, 
Organização Perceptiva, Memória de Trabalho e Velocidade de Processamento. 
d Comparação com o Modelo 1. 
p < .001 para todos os testes χ2  
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análise confirmatória dos resultados da amostra de estandardização (Ward et al., 2000). E aproxima-se 

ainda da que Cohen havia já identificado na primeira edição da WAIS: três factores que designou de 

Compreensão Verbal, Organização Perceptiva e Memória (Cohen, 1957 citado em Wechsler, 1981; 

Marques, 1963). 

A estrutura de quatro factores em que se apoiam os índices factoriais da WAIS-III (Wechsler, 

1997) implica a separação conceptual da velocidade de processamento em relação aos restantes 

factores; qualquer dos modelos de três factores supõe, por seu lado, que a velocidade de 

processamento deve ser interpretada no âmbito de outro factor, da Liberdade de Distracção (Modelo 

3A) ou da Organização Perceptiva (Modelo 3B). Nesta última estrutura (Modelo 3B), que parece ser 

nesta amostra a mais apoiada pela análise factorial confirmatória, são de assinalar as elevadas 

correlações entre os factores (as correlações entre factores foram deixadas como parâmetros livres): 

.85 entre Compreensão Verbal e Memória de Trabalho, .79 entre Organização Perceptiva e Memória 

de Trabalho e .77 entre Compreensão Verbal e Organização Perceptiva. Considerou-se assim 

pertinente ensaiar um modelo adicional (Modelo 3H, hierárquico), que postula uma variável latente  

subjacente  aos factores,  designada  g.  Um modelo hierárquico foi também testado numa reanálise 

dos dados da amostra de estandardização americana: apresentou bons índices de ajustamento, e de 

forma consistente nos treze níveis etários em que foi subdividida a amostra (Taub, McGrew & Witta, 

2004). A FIGURA 6.1 representa o diagrama e as estatísticas de ajustamento relativas a este modelo 

que, de todos os testados no presente estudo, foi o que apresentou o melhor ajustamento global e o 

maior incremento relativamente ao Modelo 1. 

A análise factorial confirmatória evidenciou, assim, um menor ajustamento da estrutura dos 

dados empíricos a um modelo apenas de factor geral do que a modelos multifactoriais, de dois, três e 

quatro factores. O modelo de três factores que oferece o ajustamento mais adequado é o que admite a 

saturação dos subtestes de Código:Dígito-Símbolo e de Pesquisa de Símbolos no factor de 

Organização Perceptiva, esbatendo-se deste modo a presença do factor de Velocidade de 

Processamento na estrutura geral, à semelhança do que aconteceu na análise factorial exploratória. O 

ensaio de um modelo hierárquico, sugerido pelas elevadas correlações entre os factores do modelo 3B, 

permitiu obter os melhores índices de ajustamento e uma estrutura que, ao incluir g, encontra 

enquadramento nas concepções hierárquicas de inteligência, a mais recente e completa das quais 

consiste na Teoria dos Três Estratos (Carroll, 2003)(ver p.47). 

A maior importância do factor Organização Perceptiva, por comparação com o de 

Compreensão Verbal, e o menor relevo do factor de Velocidade de Processamento, parecem ser as 

características que mais distanciam os resultados obtidos nesta amostra dos que são apresentados 

nos manuais da versão original e da edição francesa da WAIS-III (Wechsler, 1997b; Wechsler, 2000). 
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Ao interpretar estes resultados há que ponderar, contudo, as características desta amostra (cf. p.357): 

por um lado, a homogeneidade cultural decorrente do nível de escolaridade relativamente elevado 

(70% com escolaridade igual ou superior a 12 anos) poderá ter reduzido de modo mais significativo a 

variabilidade   da  parte  Verbal  do  que  a  da  parte  de  Realização,  em  relação  à  população  geral,  

 

     *****************  

FIGURA 6.1 

WAIS-III: Diagrama do Modelo 3H:  

coeficientes de regressão 

Estatísticas de ajustamento: χ2 = 106.53, gl=60, χ2/gl=1.78; AGFI=.90; RMR=.04  ; RMSEA=.06; CFI=.98; PGFI = .62 

Comparação com o modelo 1: χ2 = 170.04, gl 3, TLI = .77 

 

 

diminuindo consequentemente o seu peso na variância total; por outro lado, a homogeneidade etária 

(amplitude de 16 a 78 anos, mas 50% com idade entre 20 e 29 anos; cerca de 68% com idade inferior a 

40 anos) poderá ter contribuído para a baixa variabilidade da velocidade de processamento, factor que 

a investigação mostra estar ligado à idade (Kaufman, 2001), reduzindo consideravelmente o seu relevo 
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na estrutura global das variáveis. Acresce que alguns autores (Ward et al., 2000) afirmam que os 

subtestes de velocidade de processamento foram retidos na WAIS-III sobretudo devido à sua 

sensibilidade, empiricamente estabelecida, à organicidade, pelo que tenderão a emergir como factor 

separado apenas em amostras de pacientes com perturbação do funcionamento cerebral conhecida, e 

não em amostras da população geral. 

Na generalidade, os resultados das análises factorais mostraram-se consistentes com a 

concepção global de inteligência subjacente à WAIS-III, embora, à semelhança do que se passa 

noutras versões da prova, modelos  alternativos apresentem também alguma robustez e parcimónia na 

descrição da estrutura das medidas. Ainda que não possa reconhecer-se uma completa equivalência 

entre a versão original e a versão portuguesa agora testada, os dados parecem ser promissores, 

sobretudo se considerarmos tratar-se ainda de uma versão experimental do instrumento para 

investigação, a aperfeiçoar a partir do presente estudo. Finalmente, importa reconhecer que quer pela 

sua organização interna, quer pela natureza das variáveis latentes que emergiram neste estudo, a 

WAIS-III portuguesa (2002) revela-se representativa do paradigma diferencial de avaliação da 

inteligência, justificando a sua escolha no quadro da presente investigação.  

 

6.5.4. Estatísticas Descritivas e Comparações de Resultados Compósitos 

Confirmada a estrutura interna das medidas e a legitimidade de agrupar os resultados dos 

subtestes, na amostra deste estudo, de acordo com a organização original da WAIS-III, a análise de 

resultados do Ensaio Experimental é concluída com a apresentação das estatísticas descritivas dos 

resultados compósitos e respectivos índices de consistência interna para a amostra total, e a análise 

dos resultados compósitos em subamostras de interesse para o estudo diferencial dos resultados, 

identificadas a partir das variáveis demográficas idade, sexo e nível de escolaridade. 

O QUADRO 6.44 apresenta as estatísticas descritivas dos resultados compósitos. Antes de 

serem somados, os resultados dos subtestes foram padronizados para terem igual ponderação nos 

totais compósitos. Por conveniência de interpretação, a distribuição das somas30 foi por sua vez 

padronizada, com média 100 e desvio-padrão 15. Todos estes resultados reportam-se, assim, aos 

parâmetros da própria amostra sob estudo e não reflectem qualquer comparação com a população, 

razão por que são evitadas as designações clássicas dos resultados compósitos (QIs). Na análise do 

                                                
30 RESULTADOS COMPÓSITOS: 
  VERBAL: Vocabulário+Semelhanças+Aritmética+Memória de Dígitos+Informação+Compreensão 
  REALIZAÇÃO: Completamento de Gravuras+Código:Dígito-Símbolo+Cubos+Matrizes+Disposição de Gravuras 
  ESCALA COMPLETA: VERBAL+ REALIZAÇÃO 
  COMPREENSÃO VERBAL: Vocabulário+Semelhanças+Informação 
  ORGANIZAÇÃO PERCEPTIVA: Completamento de Gravuras+Cubos+Matrizes 
  MEMÓRIA DE TRABALHO: Aritmética+Memória de Dígitos+Ordenação de Letras e Números 
  VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO: Código:Dígito-Símbolo+Pesquisa de Símbolos. 
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QUADRO 6.44 observa-se que os valores da mediana são sempre superiores à média (100), o que 

consubstancia, a nível dos resultados totais, a tendência geral que se esboçou na análise dos 

subtestes (cf. QUADRO 6.34, p.378), no sentido de as distribuições serem assimétricas negativas, a qual 

pode ser em parte atribuída ao enviesamento da amostra quanto à escolaridade (percentagem elevada 

de participantes com escolaridade igual ou superior ao 12º ano). Passando aos coeficientes de 

precisão, determinados a partir da fórmula das combinações lineares (Guilford, 1954; Nunnally, 1978), 

verifica-se que atestam elevado nível de precisão dos resultados compósitos nesta amostra, sendo 

francamente encorajadores se atendermos à fase experimental em que se encontra ainda o 

instrumento sob estudo. 

  
QUADRO 6.44 

EE: WAIS-III - RESULTADOS COMPÓSITOS 
Estatísticas descritivas dos resultados padronizados (m 100, dp 15): 

 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (Amp.) e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 
Coeficientes de Precisão. 

Amostra Total 

N=225 

 
Estatísticas descritivas 

 Resultados padronizados – m=100; dp=15 

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Nº de 
subtestes Min. Máx. Amp. 

25 50 75 

Coeficiente 
de 

Precisão a c  

VERBAL  6 60 134 74 91.60 101.72 111.16 .96 

REALIZAÇÃO  5 46 126 80 93.85 103.41 110.24 .95 

ESCALA 
COMPLETA  11 52 132 80 93.90 102.91 110.04 .97 

COMPREENSÃO 
VERBAL  3 56 129 73 90.72 101.93 110.56 .94 

ORG. PERCEPTIVA  3 47 120 73 94.94 103.37 110.72 .94 

MEMÓRIA DE 
TRABALHO 3 62 145 83 88.92 100.73 111.24 .91 

VEL. DE  
PROCESSAMENTO  2 50 135 85 93.80 101.90 109.45 -- b 

a Índices obtidos pela fórmula das combinações lineares (Guilford, 1954; Nunnally, 1978) a partir dos coeficientes alfa de 
Cronbach estandardizados dos subtestes. 
b Não é possível determinar, por não se dispor de uma estimação do coeficiente de precisão do subteste de Pesquisa de 
Símbolos. 
c O índice de estabilidade temporal do subteste de Código:Dígito-Símbolo, obtido no estudo da estabilidade temporal (ver 
pp.349-354), substituiu o coeficiente de consistência interna no cálculo relativo à parte de Realização e ao Índice de 
Organização Perceptiva (procedimento idêntico ao adoptado com a versão original do teste (Wechsler, 1997b). 
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Os resultados que constam nos QUADROS 6.45 e  6.46 dizem respeito às duas subamostras 

etárias, 16-29 anos e 30-69 anos31. A inspecção das médias e das medianas da amostra mais jovem 

mostra que se encontram em todos os resultados compósitos acima da média da amostra total (100) de 

forma  mais  marcada   na   parte  de  Realização,   na  Organização  Perceptiva  e  na  Velocidade   de  

  
QUADRO 6.45 

 EE: WAIS-III - RESULTADOS COMPÓSITOS 
Estatísticas descritivas dos resultados padronizados: 

 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (Amp.), média (m), desvio-padrão (dp)  
e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 

Coeficientes de Precisão. 
Grupo etário: 16-29 anos 

n=145 

 
Estatísticas descritivas 
 Resultados padronizados 

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Min. Máx. Amp. m dp 
25 50 75 

Coeficiente 
de Precisão 

a c  

VERBAL  70 125 55 102.08 12.40 94.64 102.45 111.66 .94 

REALIZAÇÃO  72 126 54 106.06 8.99 101.63 107.23 112.63 .88 

ESCALA 
COMPLETA  74 125 51 104.23 10.65 97.83 105.45 112.41 .96 

COMPREENSÃO 
VERBAL  71 125 54 101.58 12.55 93.69 103.68 110.14 .90 

ORG. PERCEPTIVA  62 121 59 105.74 9.26 101.63 107.20 112.27 .84 

MEMÓRIA DE 
TRABALHO 75 145 70 102.48 13.21 92.19 103.35 111.82 .89 

VEL. DE  
PROCESSAMENTO  81 135 54 105.94 9.89 99.03 105.84 112.66 -- b 

a Índices obtidos pela fórmula das combinações lineares (Guilford, 1954; Nunnally, 1978) a partir dos coeficientes alfa de 
Cronbach estandardizados dos subtestes. 
b Não é possível determinar, por não se dispor de uma estimação do coeficiente de precisão do subteste de Pesquisa de 
Símbolos. 
c O índice de estabilidade temporal do subteste de Código:Dígito-Símbolo, obtido no estudo da estabilidade temporal (ver 
pp.349-354), substituiu o coeficiente de consistência interna no cálculo relativo à parte de Realização e ao Índice de 
Organização Perceptiva. 

 
 

Processamento, resultados que são coerentes com o que se poderia esperar, já que a investigação tem 

demonstrado serem precisamente esses os resultados que declinam mais acentuadamente com a 

idade (Kaufman, 2001; Kaufman & Lichtenberger, 1999). Ao observar as médias e medianas da 

subamostra de maior idade, no QUADRO 6.46, são exactamente esses os resultados em que se 

                                                
31 O desequilíbrio da amostra em função da idade impossibilitou uma subdivisão mais fina, pelo que se optou pela 
subdivisão apenas em dois grupos, à semelhança da utilizada na aferição francesa (Wechsler, 2000). 
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encontram os valores mais baixos. Paralelamente, são essas as variáveis em que na amostra mais 

jovem se registam os desvios-padrão mais baixos, o que evidencia menor variabilidade inter-individual.  

Em ambos os quadros pode também verificar-se que os índices de precisão são em geral entre 

bons   e   excelentes,  sendo  os  mais  baixos  os  obtidos  na  parte  de  Realização e  na Organização  

  
QUADRO 6.46 

EE: WAIS-III - RESULTADOS COMPÓSITOS 
Estatísticas descritivas dos resultados padronizados: 

 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (amp.), média (m) e desvio-padrão (dp)  
e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 

Coeficientes de Precisão. 
Grupo etário: 30-69 anos 

n=80 

 
Estatísticas descritivas 
 Resultados padronizados 

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Min. Máx. amp. m dp 
25 50 75 

Coeficiente 
de Precisão 

a c 

VERBAL  60 134 74 96.24 18.31 81.51 97.54 109.42 .97 

REALIZAÇÃO  46 126 79 89.02 17.35 74.62 92.56 101.70 .96 

ESCALA 
COMPLETA  52 132 80 92.34 18.42 76.96 95.59 105.17 .98 

COMPREENSÃO 
VERBAL  56 129 73 97.14 18.38 82.54 99.72 111.96 .96 

ORG. PERCEPTIVA  47 120 73 89.60 17.65 75.69 94.73 100.19 .95 

MEMÓRIA DE 
TRABALHO 62 138 76 95.51 16.98 83.59 95.13 109.77 .93 

VEL. DE  
PROCESSAMENTO  50 131 81 89.24 16.67 76.92 92.98 101.09 -- b 

a Índices obtidos pela fórmula das combinações lineares (Guilford, 1954; Nunnally, 1978) a partir dos coeficientes alfa de 
Cronbach estandardizados dos subtestes. 
b Não é possível determinar, por não se dispor de uma estimação do coeficiente de precisão do subteste de Pesquisa de 
Símbolos. 
c O índice de estabilidade temporal do subteste de Código:Dígito-Símbolo, obtido no estudo da estabilidade temporal (ver 
pp.349-354), substituiu o coeficiente de consistência interna no cálculo relativo à parte de Realização e ao Índice de 
Organização Perceptiva. 
 
 
Perceptiva, no grupo mais jovem. Estes resultados são reflexo principalmente do baixo nível de 

consistência interna de um dos subtestes, Completamento de Gravuras, nesta subamostra  (cf. 

QUADRO 6.31, p.372), em grande medida fruto da concentração de alguns padrões de respostas 

inesperadas (outliers) no extremo inferior da distribuição. Na subamostra com mais idade (QUADRO 

6.46) os coeficientes de precisão chegam a atingir níveis excelentes, entre .96 e .98 para os resultados 

compósitos tradicionais, e entre .93 e .96 para os índices factorais. 
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Os resultados relativos aos dois grupos etários em que se subdividiu a amostra levam a 

questionar a existência de diferenças estatisticamente significativas entre eles. Essa comparação, com 

recurso ao teste t de Student, é apresentada no QUADRO 6.47. Apesar de as médias do grupo com mais 

idade serem sempre inferiores às médias do grupo mais jovem, nem sempre as diferenças se 

apresentam significativas estatisticamente. De facto, na Compreensão Verbal a diferença não permite 

rejeitar a hipótese de igualdade dos valores médios, e no resultado Verbal, apenas permite rejeitá-la ao 

nível de significância de .05. Já nos restantes resultados, e muito expressivamente na parte de 

Realização,  no factor  de  Organização  Perceptiva   e   no factor de Velocidade de Processamento, as 

diferenças são muito significativas, ao nível de significância de .01, e favoráveis ao grupo mais jovem.  

  
QUADRO 6.47 

EE: WAIS-III - RESULTADOS COMPÓSITOS 
Teste de comparação de médias: IDADE 
16-29 anos (n=145) / 30-69 anos (n=80) 

 Grupo etário  

 16 -  29 anos 30 - 69 anos  

Resultados  
Compósitos  

m dp m dp t a 

VERBAL  102.08 12.40 96.24 18.31 2.55 * 

REALIZAÇÃO  106.06 8.99 89.02 17.35  8.20 ** 

ESCALA COMPLETA  104.23 10.65 92.34 18.42  5.31 ** 

COMPREENSÃO VERBAL  101.58 12.55 97.14 18.38   1.92           

ORGANIZAÇÃO 
PERCEPTIVA  105.74 9.26 89.60 17.65 7.62 ** 

MEMÓRIA DE TRABALHO 102.48 13.21 95.51 16.98 3.18 ** 

VELOCIDADE  DE  
PROCESSAMENTO  105.94 9.89 89.24 16.67 8.20 ** 

a Não assumindo igualdade das variâncias. Amostras independentes, teste bilateral. 
* p < .05   ** p < .01 
 
Estes resultados estão de acordo com o padrão que a investigação tem demonstrado (menor perda 

com a idade nas aptidões cristalizadas do que nas aptidões fluidas), embora importe assinalar também 

a variabilidade muito superior do grupo mais velho, sobretudo se comparada com a variabilidade no 

grupo mais novo, que poderia fazer supor a existência de sobreposição das distribuições; ainda assim, 

os dados relativos aos quartis revelam que, sobretudo nas variáveis em que se registam mais claras 

diferenças, o percentil 75 do grupo com mais de 29 anos com frequência situa-se abaixo do percentil 

25 do grupo com idade inferior a 30 anos. Evidências empíricas semelhantes terão levado Wechsler a 

sugerir a sua curva de desenvolvimento da inteligência, há mais de sessenta anos.  
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QUADRO 6.48 

EE: WAIS-III - RESULTADOS COMPÓSITOS 
Estatísticas descritivas dos resultados padronizados: 

 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (amp.), média (m) e desvio-padrão (dp)  
e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 

Sexo MASCULINO 
n=104 
Estatísticas descritivas 
 Resultados padronizados 

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Min. Máx. amp. m dp 
25 50 75 

VERBAL  60 134 74 103.70 14.25 95.22 104.20 113.66 

REALIZAÇÃO  54 126 72 103.67 12.54 100.04 106.87 112.46 

ESCALA COMPLETA  62 132 70 103.95 13.31 98.02 106.14 113.67 

COMPREENSÃO 
VERBAL  56 130 73 102.56 13.67 95.52 105.25 111.24 

ORG. PERCEPTIVA  59 120 61 104.10 12.22 99.76 107.16 112.41 

MEMÓRIA DE 
TRABALHO 65 145 80 104.42 15.52 92.63 105.39 114.82 

VEL. DE  
PROCESSAMENTO  53 131 78 101.15 13.43 95.56 102.56 108.84 

 

 

QUADRO 6.49 
 EE: WAIS-III - RESULTADOS COMPÓSITOS  

Estatísticas descritivas dos resultados padronizados: 
 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (amp.), média (m) e desvio-padrão (dp)  

e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 
Sexo FEMININO 

n=121 
Estatísticas descritivas 
 Resultados padronizados 

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Min. Máx. Amp. m dp 
25 50 75 

VERBAL  63 126 63 96.82 14.95 87.89 98.03 108.69 

REALIZAÇÃO  46 126 80 96.85 16.23 91.59 101.37 107.40 

ESCALA COMPLETA  52 124 72 96.60 15.58 89.18 100.19 108.67 

COMPREENSÃO 
VERBAL  63 126 63 97.80 15.78 85.98 99.85 109.35 

ORG. PERCEPTIVA  47 120 73 96.48 16.27 88.41 100.21 107.57 

MEMÓRIA DE 
TRABALHO 62 128 66 96.20 13.48 86.03 95.73 105.89 

VEL. DE  
PROCESSAMENTO  50 135 85 99.01 16.22 90.78 101.46 109.80 
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Uma segunda variável demográfica de interesse em investigação da inteligência humana é 

habitualmente a variável sexo. Baseando-se no pressuposto, e na evidência empírica, da não 

existência de diferenças significativas entre os sexos quanto à inteligência geral, muitos testes de 

inteligência são construídos e aperfeiçoados com o propósito explícito de não favorecer nenhum dos 

sexos, quer suprimindo itens que são mais fáceis/difíceis para um dos sexos, quer equilibrando o 

número  de  itens  favoráveis  a  cada  um. Este  critério  de  aperfeiçoamento  das  medidas  tem como 

desvantagem que esses testes não façam emergir diferenças que, contudo, poderiam constituir 

manifestação de distinções expressivas de funcionamento cognitivo entre os sexos. Este é um dilema 

metodológico inevitável em investigação diferencial da inteligência que requer grande prudência na 

interpretação dos resultados  deste  tipo  de estudos. Na  análise  da  dificuldade  dos itens na presente 

amostra verificou-se que alguns subtestes mostram sensibilidade diferencial à variável sexo (muitos 

itens com nível de dificuldade inferior para o sexo masculino) (cf. QUADRO 6.23, p.362). Mostrou-se, 

assim, interessante proceder à análise do impacto dessa sensibilidade diferencial dos itens nos 

resultados   compósitos. No   QUADRO 6.48   encontram-se   as   estatísticas   descritivas   relativas  aos 

resultados do sexo masculino e no QUADRO 6.49, as mesmas estatísticas, relativas ao sexo feminino.  

As médias do sexo masculino situam-se, em todos os resultados compósitos, acima da média da 

amostra total (100) e os desvios padrão são em geral um pouco inferiores aos da amostra global. As 

medianas, situadas em geral acima das médias, denunciam também as distribuições com tendência à 

assimetria negativa já identificada na amostra global. Passando aos dados do QUADRO 6.49, relativos 

ao sexo feminino, verifica-se que as médias são ligeiramente inferiores à média geral e os desvios-

padrão tendem  a  mostrar  maior  variabilidade  na  amostra  feminina. Ao  contrário  do que aconteceu 

nas amostras etárias, nas subamostras feminina e masculina verifica-se importante sobreposição das 

distribuições, ao comparar os valores dos quartis. 

No QUADRO 6.50, encontram-se os resultados da comparação entre médias, com recurso ao 

teste t de Student. Com excepção da Velocidade de Processamento, em que a diferença não é 

significativa,  e  da  Compreensão Verbal,  em  que  é  significativa  apenas  ao  nível  de .05,  todas  as  

diferenças são estatisticamente significativas ao nível de probabilidade de .01 e favoráveis ao sexo 

masculino. Confirma-se, assim, o impacto da sensibilidade diferencial dos itens nos resultados globais 

da prova o qual exige uma particular atenção nas fases posteriores de aperfeiçoamento e estudo 

empírico. Será  importante   verificar  o  grau  de replicação  desta  tendência  de  resultados  em novas 

amostras, sobretudo recolhidas de modo a evitar alguns enviesamentos que poderão estar na base 

destes resultados. Por exemplo, nesta amostra, verifica-se que as percentagens de participantes do 

sexo masculino são sempre superiores às do sexo feminino em níveis de escolaridade mais elevados 

(acima do 9º ano), embora com uma excepção no nível de licenciatura e superior, em que, como se viu, 
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o número de efectivos é, contudo, reduzido; e, paralelamente, o número de participantes feminino é 

superior nos níveis de escolaridade mais baixa (inferior ao 6º ano). Esta distribuição das amostras pode 

em parte justificar as diferenças estatisticamente significativas identificadas. 

  
QUADRO 6.50 

EE: WAIS-III: RESULTADOS COMPÓSITOS 
Teste de comparação de médias: SEXO 
Masculino (n=104) / Feminino (n=121) 

 Grupo etário  

 Masculino Feminino  

Resultados  
Compósitos  

m dp m dp t a 

VERBAL  103.70 14.25 96.82 14.95 3.53 ** 

REALIZAÇÃO  103.67 12.54 96.85 16.23 3.55 ** 

ESCALA COMPLETA  103.95 13.31 96.60 15.58 3.82 ** 

COMPREENSÃO VERBAL  102.56 13.67 97.80 15.78 2.42 * 

ORGANIZAÇÃO 
PERCEPTIVA  104.10 12.22 96.48 16.27 4.00 ** 

MEMÓRIA DE TRABALHO 104.42 15.52 96.20 13.48 4.21 ** 

VELOCIDADE  DE  
PROCESSAMENTO  101.15 13.43 99.01 16.22     1.09          

a Não assumindo igualdade das variâncias. Amostras independentes, teste bilateral. 
* p < .05   ** p < .01 
 
 

O nível de escolaridade representa, precisamente, uma das variáveis de maior interesse de 

entre as que é possível tomar neste estudo para comparação entre grupos. Por um lado, a ligação 

entre o sucesso escolar ou o nível de escolaridade e a inteligência medida constitui um clássico em 

investigação da inteligência (Neisser, Boodoo, Bouchard, Boykin, Brody, Ceci et al., 1996); por outro 

lado, quer a utilização da medida da inteligência para predição do sucesso escolar, quer a utilização do 

sucesso escolar como critério de validação da medida da inteligência desde cedo estabeleceram uma 

estreita ligação, até no plano conceptual, entre o que a escola exige e o que os testes medem. Esta 

ligação, que leva alguns autores (como se viu no CAPÍTULO 3, a propósito de Sternberg) a denunciar o 

ciclo fechado que conduziu os testes de inteligência no sentido da avaliação de uma gama limitada de 

competências (ver, por exemplo, Sternberg, 1997a), continua a suscitar aceso debate no âmbito da 

medida da inteligência, o que só por si justificaria a sua abordagem a partir dos presentes dados. 

Acresce  que,  em  alguns  pontos  do  comentário  aos  resultados  desta  amostra, foi  feita alusão aos  
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QUADRO 6.51 
EE: WAIS-III - RESULTADOS COMPÓSITOS 

Estatísticas descritivas dos resultados padronizados: 
 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (amp.), média (m) e desvio-padrão (dp)  

e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 
Escolaridade: < 12 anos 

n=67 
Estatísticas descritivas 
 Resultados padronizados 

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Min. Máx. Amp. m dp 
25 50 75 

VERBAL  60 119 59 87.05 14.85 73.94 88.13 97.73 

REALIZAÇÃO  46 116 70 86.61 17.59 71.31 90.79 100.76 

ESCALA COMPLETA  52 115 63 85.88 16.02 71.21 86.70 98.70 

COMPREENSÃO 
VERBAL  56 119 63 87.07 15.07 74.03 85.71 99.42 

ORG. PERCEPTIVA  47 115 68 87.81 17.74 75.00 91.37 101.19 

MEMÓRIA DE 
TRABALHO 62 126 64 89.66 14.40 81.11 86.18 99.54 

VEL. DE  
PROCESSAMENTO  50 119 69 87.58 16.79 73.49 87.55 101.46 

 

 QUADRO 6.52 
EE: WAIS-III - RESULTADOS COMPÓSITOS 

Estatísticas descritivas dos resultados padronizados: 
 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (amp.), média (m) e desvio-padrão (dp)  

e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 
Escolaridade: 12 a 16 anos (12º ano / Curso médio) 

n=122 
Estatísticas descritivas 
 Resultados padronizados 

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Min. Máx. Amp. m dp 
25 50 75 

VERBAL  78 128 49 103.82 10.70 95.81 104.07 112.50 

REALIZAÇÃO  72 126 54 105.87 8.73 101.39 107.05 111.67 

ESCALA COMPLETA  74 125 51 105.12 9.27 98.82 105.59 112.31 

COMPREENSÃO 
VERBAL  78 124 46 103.50 10.32 95.46 104.51 110.43 

ORG. PERCEPTIVA  62 120 58 105.30 9.36 100.25 106.69 112.22 

MEMÓRIA DE 
TRABALHO 78 145 67 103.87 12.57 93.62 103.85 112.58 

VEL. DE  
PROCESSAMENTO  78 135 57 106.02 10.07 99.22 106.02 112.38 
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 QUADRO 6.53 

EE: WAIS-III - RESULTADOS COMPÓSITOS 
Estatísticas descritivas dos resultados padronizados: 

 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (amp.), média (m) e desvio-padrão (dp)  
e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 

Escolaridade: ≥ 17 anos (licenciatura+) 
n=36 

 
Estatísticas descritivas 
 Resultados padronizados 

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Min. Máx. amp. m dp 
25 50 75 

VERBAL  91 134 43 111.17 11.31 103.43 110.94 119.73 

REALIZAÇÃO  74 126 52 105.03 10.21 99.86 104.80 113.20 

ESCALA COMPLETA  88 132 44 108.91 10.00 102.18 109.11 116.94 

COMPREENSÃO 
VERBAL  83 129 46 112.22 11.29 103.69 113.40 123.35 

ORG. PERCEPTIVA  69 120 51 104.73 11.75 98.69 106.67 113.64 

MEMÓRIA DE 
TRABALHO 79 139 60 106.11 14.40 95.33 105.00 116.56 

VEL. DE  
PROCESSAMENTO  79 131 52 102.71 11.33 96.90 101.52 108.97 

 

enviesamentos amostrais relativos à variável escolaridade para ajudar a compreender o sentido desses 

resultados, enviesamentos que só se pode supor terem significativo impacto nos resultados se for 

demonstrado que a escolaridade é, pelo menos nesta amostra, uma variável que faz emergir diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos contrastados  nos resultados compósitos da WAIS-III. 

Assim, nos QUADROS 6.51, 6.52 e 6.53 encontram-se as estatísticas descritivas relativas  a três 

subamostras delimitadas a partir do nível de escolaridade: <12 anos, 12 a 16 anos e ≥17 anos32. Quer 

as médias, quer as medianas dos três grupos revelam um progressivo crescimento com o nível de 

escolaridade: no primeiro grupo, com escolaridade inferior ao 12º ano, algumas médias situam-se 

quase um desvio-padrão abaixo da média da amostra total (100) enquanto é nos grupos de 

escolaridade  superior  que  elas  superam  a  média  geral. Ao  mesmo  tempo  verifica-se  muito  mais 

acentuada sobreposição das distribuições, como se poderia esperar, entre os dois níveis de 

escolaridade superiores do que entre qualquer destes e o nível inferior ao 12º ano. 

Ao testar as diferenças entre as médias em função da escolaridade aplicou-se o teste não 

paramétrico de Kruscal-Wallis, atendendo à discrepância numérica entre as subamostras, uma das 
                                                
32 O nível elevado de escolaridade em que se situam os pontos de corte para identificação destas subamostras justifica-se 
pelo nível de escolaridade relativamente elevado da amostra. Nos níveis mais baixos, o número reduzido de efectivos 
tornaria as subamostras ainda mais discrepantes quanto à sua dimensão. 
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quais contendo um número reduzido de efectivos. Como se pode comprovar pelo QUADRO 6.54, em 

todos os resultados compósitos se rejeita a hipótese de que as três subamostras provenham de uma 

mesma população. Com excepção da parte de Realização e do resultado da Velocidade de 

Processamento, em que os resultados mais altos não se registam no grupo de mais elevada 

escolaridade, em todos os outros resultados há um aumento regular das ordens médias com a 

escolaridade. A aplicação de testes post-hoc33 revelou, aliás, que enquanto as diferenças entre o 

primeiro grupo, de escolaridade mais baixa, e cada um dos outros são sempre muito significativas 

(p<.000), apenas se observam diferenças significativas entre os dois grupos de escolaridade mais alta 

nos resultados Verbal (p<.01) e de Compreensão Verbal (p<.000).  

 
QUADRO 6.54  

EE: WAIS-III – RESULTADOS COMPÓSITOS 
 Teste Kruskal-Wallis: ESCOLARIDADE   

Ordens Médias e estatística de teste (χ2 
) 

Escolaridade: <12 anos (n=67), 12-16 (n=122) e ≥ 17 anos (n=36) 
    Ordens médias  

Resultados 
Compósitos 

< 12 anos 12 – 16 anos ≥ 17 anos χ
2 gl ns 

VERBAL  61.22 127.61 159.83 67.17 2 ** 

REALIZAÇÃO  61.09 136.20 130.97 60.85 2 ** 

ESCALA COMPLETA  57.46 132.14 151.50 71.91 2 ** 

COMPREENSÃO VERBAL  61.65 125.15 167.39 71.08 2 ** 

ORG. PERCEPTIVA  64.20 133.60 134.00 53.62 2 ** 

MEMÓRIA DE TRABALHO 68.50 130.31 137.15 44.90 2 ** 

VEL. DE  PROCESSAMENTO  65.38 137.82 117.50 53.77 2 ** 

** p < .01. 
 

Os estudos comparativos com as subamostras identificadas a partir das variáveis idade, sexo e 

escolaridade apresentam, em suma, um padrão global de resultados compatível com as características 

das amostras e coerente com algumas tendências globais de resultados da investigação psicológica, 

ainda que suscitem a necessidade de atenção particular em futuros trabalhos de adaptação e 

aperfeiçoamento da prova (em particular, no que se refere ao impacto diferencial da variável sexo). 

O conjunto de resultados obtido no Ensaio Experimental permitiu proceder a uma avaliação 

preliminar da versão experimental portuguesa da WAIS-III,  tendo em vista decidir se havia que revê-la 

e modificá-la antes de a utilizar no Estudo Principal. Não deixando de reconhecer os aspectos em que 

                                                
33

 Teste de Mann-Whitney, duas amostra independentes, teste bilateral. 
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a prova se mostrou menos adequada, e que poderão ser posteriormente atendidos num esforço de 

aperfeiçoamento, concluiu-se que os resultados do Ensaio Experimental foram globalmente favoráveis 

ao prosseguimento da sua utilização no quadro da presente investigação. Considerou-se ainda que 

seria precoce proceder a alterações no conteúdo ou na ordenação dos itens, sobretudo tendo em conta 

a necessidade de replicação dos resultados em outras amostras, em particular em amostras contendo 

menores enviesamentos relativamente à população. Assim, em face do nível global dos resultados 

deste Ensaio Experimental, optou-se por não alterar a prova antes do Estudo Principal, que constituiu, 

assim, uma segunda oportunidade de ensaio, numa nova amostra da população portuguesa. 

 

6.6. ESTUDO PRINCIPAL: ANÁLISE METROLÓGICA DA WAIS-III 

 

OBJECTIVOS:  

o Proceder ao estudo metrológico da versão experimental portuguesa da WAIS-III na 

amostra do Estudo Principal; 

o Apreciar o grau em que os índices metrológicos obtidos na amostra do Ensaio 

Experimental são replicados numa nova amostra da população portuguesa. 

 

AMOSTRA: 

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%. 

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 
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de Lisboa, e implicar assinalável investimento de tempo (cerca de 3 horas e meia) 

por parte dos participantes. 

 

RESULTADOS: 

No planeamento do Estudo Principal houve necessidade de definir qual a configuração da 

prova que iria ser utilizada; note-se que a aplicação da versão completa, incluindo 14 subtestes, que foi 

aplicada no Ensaio Experimental, seria inviável no Estudo Principal, que se planeava envolver a 

aplicação de duas técnicas diferenciais, WAIS-III e STAT-R (H), aos mesmos participantes, dentro do 

possível numa única sessão, com um curto intervalo entre si. Na sequência dos resultados obtidos no 

conjunto dos estudos efectuados com a WAIS-III experimental portuguesa, e atrás apresentados, 

optou-se por abandonar a aplicação do subteste de Composição de Objectos, por ser o menos robusto 

metrologicamente e ao mesmo tempo um dos mais longos e exigentes quanto à aplicação, bem como 

os subtestes de Ordenação de Letras e Números e de Pesquisa de Símbolos, apenas necessários para 

determinação dos índices factoriais Memória de Trabalho e Velocidade de Processamento, como se 

viu, os de mais reduzida importância na estrutura factorial da versão portuguesa da WAIS-III.  

A adopção da versão mais clássica do teste – subtestes que na utilização comum da WAIS-III 

permitem a obtenção de QIs – em vez da versão factorial – subtestes que na utilização comum da 

WAIS-III permitem a obtenção dos quatro índices factoriais – impôs-se também perante a natureza do 

problema e das hipóteses da presente investigação (cf. CAPÍTULO 4), que envolvem a pesquisa da 

presença de g na variabilidade dos resultados. Os resultados da análise factorial, exploratória como 

confirmatória, e da análise da unidimensionalidade no quadro da análise de Rasch, no  Ensaio 

Experimental, ao confirmarem a estrutura interna das medidas da WAIS-III, conferiram fundamento à 

consideração do resultado compósito para toda a prova, bem como à sua subdivisão mais clássica, nas 

partes Verbal e de Realização. O conjunto de subtestes que proporcionam os resultados compósitos 

mais clássicos (Verbal, Realização e Escala Completa) fornece ainda os dados necessários ao 

apuramento dos índices factoriais de Compreensão Verbal e Organização Perceptiva, os que têm mais 

expressão no conjunto da estrutura interna da versão portuguesa da WAIS-III. 

Assim, no Estudo Principal foram aplicados 11 subtestes da WAIS-III34 e apurados dados 

relativos a cinco resultados compósitos, os três clássicos acrescidos dos dois índices factoriais mais 

importantes na estrutura interna das medidas. Os subtestes foram aplicados de acordo com o 

procedimento previsto no Manual, ou seja, foram administrados os itens de inversão sempre que o 

examinado não alcançava sucesso em ambos os itens iniciais e até alcançar dois sucessos 

                                                
34 PARTE VERBAL: Vocabulário, Semelhanças, Aritmética, Memória de Dígitos, Informação e Compreensão.  
    PARTE DE REALIZAÇÃO: Completamento de Gravuras, Código:Dígito-Símbolo, Cubos, Matrizes e Disposição de 
Gravuras. 
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consecutivos, e assumiu-se como sucessos os restantes itens de inversão, de nível de dificuldade 

inferior. Foram também respeitados os critérios de paragem da aplicação e assumidos como 

insucessos todos os itens para lá da paragem da aplicação de cada subteste. 

Apesar de na amostra do Estudo Principal poderem ser replicados todos os estudos antes 

efectuados no Ensaio Experimental, não se procederá à apresentação exaustiva desses dados, para 

evitar sobrecarregar a exposição dos resultados com a repetição das mesmas análises35. Retêm-se 

apenas os resultados mais significativos para a caracterização do funcionamento da WAIS-III na 

amostra do Estudo Principal em que serão testadas as hipóteses nucleares da presente investigação. 

Assim, procede-se de seguida à apresentação 1) da análise de itens no quadro de um modelo de traço 

latente (Rasch), 2) do estudo da consistência interna e 3) das estatísticas descritivas dos subtestes e 

dos resultados compósitos, na amostra total e em subamostras distinguidas quanto à idade, quanto ao 

sexo e quanto ao nível de escolaridade. A análise da dimensionalidade e da estrutura interna serão, 

naturalmente, remetidas para o CAPÍTULO 8, pela sua pertinência no teste das hipóteses da presente 

investigação. 

 

6.6.1. Análise de Itens 

ABORDAGEM DE TRAÇO LATENTE 

Por uma questão de síntese, optou-se por apresentar o estudo dos itens na amostra do Estudo 

Principal com recurso a uma única técnica, a análise no quadro da abordagem de traço latente com 

recurso ao Modelo de Crédito Parcial, a extensão do modelo de Rasch para itens politómicos. Nos 

QUADROS 6.55 e 6.56 encontra-se um resumo das estatísticas de ajustamento de cada subteste ao 

modelo de Crédito Parcial e nos QUADROS 6.57 e 6.58 constam as principais estatísticas das 

pontuações dos itens e dos sujeitos na escala logit. Os.mapas dos sujeitos e dos itens podem ser 

consultados no ANEXO 3.  

O QUADRO 6.55 mostra que os itens da maioria dos subtestes verbais se ajusta suficientemente 

ao modelo, uma vez que os valores máximos de infit dos itens apenas superam o critério 1.5 num 

subteste, Vocabulário (2.6), sendo o número de itens desajustado reduzido (apenas um); ainda assim, 

a curta extensão de alguns subtestes implica que as percentagens de itens desajustados (outfit) sejam 

por vezes elevadas (subteste de Memória de Dígitos). Já os índices de infit dos sujeitos denunciam 

desajustamento de alguns sujeitos relativamente ao modelo, posto que em todos os subtestes verbais 

ultrapassam o critério 2.0. A inspecção dos índices outfit revela aliás desajuste de um número 

apreciável de sujeitos, devido a respostas inesperadas à luz do modelo, embora a máxima 

                                                
35 Os dados destinam-se a ser objecto de futuras publicações. 
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percentagem de sujeitos desajustados seja de cerca de 10%, nos subtestes de Vocabulário e 

Informação,  uma  percentagem   ligeiramente   inferior   à   correspondente   percentagem   no   Ensaio  

  
QUADRO 6.55 

EP: WAIS-III – SUBTESTES VERBAIS 
Análise de Rasch (Modelo de crédito parcial): Índices de ajustamento ao modelo.  

N=250 

MNSQ (Mean Square)  
 
Subtestes 
(nº itens analisados) 

  

Média dp Máx. 
> 1.5 
F   (%)  

> 2.0 
F  (%) 

Infit .99 .11 2.6   
ITENS 

Outfit 1.05 .44 3.28 1  (3.0) 1  (3.0) 

Infit 1.00 .32 2.36   

VOCABULÁRIO 
(33) 

SUJEITOS 
Outfit .99 .85 9.90 26  (10.4) 11  (4.4) 

Infit 1.01 .06 1.12   
ITENS 

Outfit .95 .14 1.22 0  (0.0) 0  (0.0) 

Infit 1.01 .10 2.7   

SEMELHANÇAS 
(15) 

SUJEITOS 
Outfit .93 1.01 9.90 22  (8.8) 13  (5.2) 

Infit 1.01 .12 1.22   
ITENS 

Outfit 1.55 2.24 9.90 1  (6.7) 1  (6.7) 

Infit .90 .47 3.00   

 
ARITMÉTICA 
(15) 
 SUJEITOS 

Outfit .84 .86 9.90 25 (10.0) 15  (6.0) 

Infit 1.00 .11 1.18   
ITENS 

Outfit 1.64 2.32 9.90 2 (14.3) 2 (14.3) 

Infit 1.00 .69 4.95   

MEMÓRIA DE 
DÍGITOS  
 (14) 

SUJEITOS 
Outfit .94 1.49 9.90 26 (10.4) 17 (6.8) 

Infit 1.00 .11 1.21   
ITENS 

Outfit .90 .28 1.57 1  (4.2) 0  (0.0) 

Infit 1.00 .33 2.11   

 
INFORMAÇÃO 
(24) 

SUJEITOS 
Outfit .91 .92 9.78 26 (10.4) 14  (5.6) 

Infit 1.01 .11 1.27   
ITENS 

Outfit .94 .23 1.32 0  (0.0) 0  (0.0) 

Infit 1.02 .36 2.10   

 
COMPREENSÃO 
(16) 

SUJEITOS 
Outfit .93 .63 8.28 19  (7.6) 4  (1.6) 

a O número de itens é em geral inferior ao número total de itens do subtestes porque alguns itens foram eliminados da 
análise, ou por terem número insuficiente de respostas (itens de inversão) ou por terem variância igual a zero (100% de 
sucessos). 
 
Experimental. Passando aos subtestes de Realização, o QUADRO 6.56 mostra um bom ajustamento dos 

itens de todos os subtestes, sendo os valores de infit dos itens inferiores a 1.5; além disso, em dois dos 

quatro subtestes de Realização, mesmo os índices de outfit se situam aquém desse critério, sem que 
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seja identificado item algum desajustado do modelo, aparecendo apenas um pequeno número de itens 

desajustados  nos  outros  dois  subtestes,  Cubos  (dois itens)  e  Matrizes  (três itens).  Já a análise do  

  
QUADRO 6.56 

 EP: WAIS-III – SUBTESTES DE REALIZAÇÃO 
Análise de Rasch (Modelo de crédito parcial): Índices de ajustamento ao modelo.  

 N=250 

MNSQ (Mean Square)  
 
Subtestes 
(nº itens analisados)a 

  

Média dp Máx. 
> 1.5 
F   (%)  

> 2.0 
F  (%) 

Infit .99 .09 1.12   
ITENS 

Outfit .89 .28 1.31 0  (0.0) 0  (0.0) 

Infit 1.00 .38 2.09   

COMPLETAMENTO 
DE GRAVURAS 
(23) 

SUJEITOS 
Outfit .88 .93 6.69 24 (9.6) 14 (5.6) 

Infit .97 .16 1.29   
ITENS 

Outfit 1.49 1.73 6.23 2 (22.2) 1 (11.1) 

Infit .92 .72 4.18   
CUBOS 
(9) 

SUJEITOS 
Outfit .84 1.71 9.90 10 (4.0) 6 (2.4) 

Infit 1.00 .08 1.18   
ITENS 

Outfit 1.08 .46 2.51 3 (13.6) 1  (4.5) 

Infit .98 .28 1.76   

 
MATRIZES 
(22) 
 SUJEITOS 

Outfit 1.00 1.11 9.90 27 (10.8) 19 (7.6) 

Infit 1.00 .14 1.25   
ITENS 

Outfit .97 .24 1.25 0  (0.0) 0  (0.0) 

Infit .97 .39 2.20   

DISPOSIÇÃO DE 
GRAVURAS 
(11) 

SUJEITOS 
Outfit .92 1.04 9.90 25 (10.0) 14 (5.6) 

a O número de itens é em geral inferior ao número total de itens do subtestes porque alguns itens foram eliminados da 
análise, ou por terem número insuficiente de respostas (itens de inversão) ou por terem variância igual a zero (100% de 
sucessos). 
 
ajustamento dos indivíduos permite identificar alguns casos de padrões inesperados de respostas de 

que decorreu desajustamento ao modelo em 4 a 11% dos sujeitos da amostra; o subteste de Matrizes 

foi aquele em que se registou maior número de desajustamentos deste tipo. Os dados revelam, assim, 

um grau de ajustamento que, embora não sendo perfeito, é ainda assim bastante satisfatório: dos 179 

itens que compõem a totalidade da escala, apenas cerca de 7% (13), no conjunto de todos os 

subtestes, apresentam algum problema de desajuste; por outro lado, cerca de 90% ou mais de sujeitos, 

em cada subteste, apresentou também um padrão de respostas consistente com a modelização 

prevista pelo Modelo de Crédito Parcial. A consulta do QUADRO 6.57, eventualmente complementada 

com os Mapas dos sujeitos e dos itens que constam no ANEXO 3, mostra a relação entre o nível de 
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competência da amostra do Estudo Principal e o nível de dificuldade dos itens. A média dos sujeitos, 

nos  subtestes  verbais,  situa-se  sempre  acima da média dos itens, o que pode significar que os itens  

 
não estão bem calibrados para o nível de competência desta amostra. De assinalar também que, no 

mesmo sentido, as pontuações máximas dos sujeitos superam sempre a dificuldade máxima dos itens, 

 
QUADRO 6.57 

EP: WAIS-III – SUBTESTES VERBAIS 
Análise de Rasch (Modelo de crédito parcial): Estatísticas descritivas das pontuações na escala logit  

 N=250 

Estatísticas das pontuações (logits) 

Correlação a 

 
 
Subtestes 

 

Min. Máx. média. dp EPmédia 
Min. Máx. 

ITENS -2.19 2.50 .00 1.33 .23 .17 .58 

VOCABULÁRIO 

SUJEITOS - .74 3.72 1.02 .74 .05 -.03 .85 

ITENS -4.15 2.12 .00 1.77 .47 .10 .54 

SEMELHANÇAS 

SUJEITOS -1.29 4.18 1.10 .99 .06 .09 .91 

ITENS -7.72 3.56 .00 2.54 .68 -.03 .67  
ARITMÉTICA 
 

SUJEITOS -5.39 5.00 .42 1.94 .12 -.10 1.00 

ITENS -6.67 4.65 .00 3.58 .99 -.02 .69 
MEMÓRIA DE 
DÍGITOS  

SUJEITOS -5.27 5.45 .33 1.71 .11 .00 1.00 

ITENS -5.46 3.04 .00 2.07 .43 .10 .59  
INFORMAÇÃO 
 

SUJEITOS -3.43 4.28 1.16 1.43 .09 .07 .95 

ITENS -5.16 1.97 .00 1.73 .45 .10 .62  
COMPREENSÃO 
 

SUJEITOS -2.58 4.38 .85 .94 .06 -.19 .84 

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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algo que é também visível na observação dos mapas dos sujeitos e dos itens (ANEXO 3). Convém não 

esquecer  que,  à  semelhança  da  amostra  do  Ensaio  Experimental,  a  amostra  do Estudo Principal  

apresenta significativo enviesamento relativamente à população geral no que respeita o nível de 

escolaridade (percentagem elevada de participantes com mais do que o 12º ano de escolaridade), o 

que implica que as distribuições   de  resultados  tendam   a   ser   assimétricas   negativas  e  a   

distribuição  dos  sujeitos relativamente aos itens tendam a concentrar-se na parte superior da escala 

logit. A dispersão dos itens, sempre superior à dispersão dos sujeitos significa também que nesta 

amostra se observou tendência para a homogeneidade quanto ao nível de competência, mais do que 

nos itens dos subtestes quanto ao nível de dificuldade (ver duas primeiras colunas do QUADRO 6.57), 

pelo que se concentrou numa faixa relativamente estreita, quando comparada com a amplitude dos 

itens. 

 
QUADRO 6.58 

EP: WAIS-III – SUBTESTES DE REALIZAÇÃO 
Análise de Rasch (Modelo de crédito parcial): Estatísticas descritivas das pontuações na escala logit.  

 N=250 

Estatísticas das pontuações (logits) 

Correlação a 

 
 
Subtestes 

 

Min. Máx. média. Dp EPmédia 
Min. Máx. 

ITENS -4.01 4.01 .00 1.87 .40 .15 .50 
COMPLETAMENTO 
DE GRAVURAS 

SUJEITOS -2.33 4.50 2.32 1.18 .08 -.07 .73 

ITENS -4.03 4.01 .00 2.65 .94 .17 .73 

CUBOS 

SUJEITOS -2.68 3.98 1.99 1.72 .19 -.20 .86 

ITENS -3.51 3.66 .00 1.73 .38 .19 .55 
MATRIZES 
 

SUJEITOS -3.83 4.20 1.37 1.52 .10 -.20 .88 

ITENS -5.27 1.49 .00 1.80 .57 .06 .64 
DISPOSIÇÃO DE 
GRAVURAS  

SUJEITOS -2.75 2.65 .82 .91 .06 .05 1.00 

a Correlações bisseriais entre o resultado do item (ou do 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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Passando ao QUADRO 6.58, a tendência geral de resultados mantém-se nos subtestes de 

Realização: as médias dos sujeitos superiores às médias dos itens, os resultados máximos dos sujeitos 

superiores ao nível de dificuldade máximo dos itens (à excepção do subteste de Cubos), e a amplitude 

dos sujeitos menor do que a amplitude dos itens, o que se reflecte também nos desvios-padrão. A 

coerência do padrão de resultados obtidos no conjunto de todos os subtestes, e sobretudo a sua 

compatibilidade com as características da amostra, permite admitir que os itens da versão experimental 

portuguesa da WAIS-III estejam relativamente bem calibrados para a população geral portuguesa, 

ainda que possam vir a beneficiar de alguns aperfeiçoamentos guiados quer pelos resultados obtidos 

nesta análise de itens, quer pelos resultados da análise de itens baseada no modelo clássico. 

 

6.6.2. Estudo da Precisão 

1.ABORDAGEM CLÁSSICA 

Tal como no Ensaio Experimental, também no Estudo Principal a estimação da precisão das 

medidas baseou-se na análise da consistência interna a partir da aplicação da técnica mais clássica de 

bipartição, a que ainda hoje é utilizada nos estudos de aferição das escalas de Wechsler, e no 

apuramento do coeficiente Alfa de Cronbach. Dado dispor-se também de informação proveniente da 

aplicação da análise de Rasch, são ainda apresentados os coeficientes determinados a partir da 

aplicação dessa técnica.  

No QUADRO 6.59, encontram-se os coeficientes de bipartição determinados a partir da 

subdivisão dos itens de cada subteste de acordo com três critérios: a subdivisão par-impar baseada na 

ordenação original dos itens, a subdivisão par-impar baseada na ordenação dos itens decorrente das 

percentagens de sucesso na amostra em estudo e ainda a subdivisão par-impar com os itens 

ordenados a partir dos parâmetros dos itens no modelo de Rasch. Em qualquer dos casos, os 

coeficientes obtidos foram corrigidos pela aplicação da fórmula de Spearman-Brown. Verifica-se que os 

coeficientes se situam predominantemente acima de .70, um pouco mais de metade acima de .80, pelo 

que podem ser considerados de nível adequado para utilização da prova em investigação. Os mais 

elevados registam-se, como anteriormente, nos subtestes de Informação e Matrizes e o mais baixo no 

subteste de Completamento de Gravuras ou de Disposição de Gravuras.  

Os coeficientes Alfa de Cronbach, que constam no QUADRO 6.60 foram determinados por grupo 

etário, como é habitual nos estudos de precisão das escalas de Wechsler, e para a amostra total. Os 

mais elevados e mais baixos encontram-se nos mesmo subtestes, embora se acrescente, tal como 

acontecera na amostra do Ensaio Experimental, o subteste de Completamento de Gravuras, com 

consistência interna baixa, sobretudo no grupo de idade inferior a 30 anos.  
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QUADRO 6.59 

 EP: WAIS-III - 10 SUBTESTESa 

Coeficientes de Bipartição corrigidosb 
N=250 

 
Coeficientes de bipartição 

Subtestes  

Nº de 
itens 

Ordenação  
original 

Ordenação índices 
de dificuldade 

Ordenação 
parâmetros de 

Rasch 

VOCABULÁRIO  33 .82 .82 .82 

SEMELHANÇAS  19 .76 .72 .78 

ARITMÉTICA  20 .86 .85 .86 

MEMÓRIA DE DÍGITOS  8 .89 .89 .89 

INFORMAÇÃO  7 .85 .88 .89 

COMPREENSÃO  18 .75 .77 .75 

COMPLETAMENTO DE 
GRAVURAS  25 .79 .71 .74 

CUBOS  14 .87 .87 .87 

MATRIZES  26 .85 .88 .88 

DISPOSIÇÃO DE 
GRAVURAS  11 .67 .75 .69 

a Omitido o subteste de Código:Dígito-Símbolo por ser um teste de velocidade. 
b Correcção pela fórmula de Spearman-Brown. 
 

Ao atender aos coeficientes Alfa da totalidade da amostra, os valores rondam os obtidos 

através do método de bipartição e situam-se entre cerca de .70 e .86, o que, apesar de ligeiramente 

mais baixo do que os resultados do Ensaio Experimental e da aferição americana (entre .70 e .93 – 

Wechsler, 1997b, p.50), situa as medidas num bom nível de consistência interna para utilização da 

prova em investigação.  

 

2. ABORDAGEM DE TRAÇO LATENTE 

Finalmente, no QUADRO 6.61 encontram-se os índices de precisão obtidos na aplicação da 

análise no quadro de um modelo de traço latente – Crédito Parcial. Recorde-se que por não serem 

baseados nos resultados brutos mas sim nos resultados expressos na escala logit (“measure based”, 

não “raw-score based”), os coeficientes de precisão tendem neste tipo de análise a subestimar o nível 

de precisão, ao contrário do coeficiente Alfa, que tende a sobrestimá-lo (Linacre, 2006). Importa, assim,  
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QUADRO 6.60 

EP: WAIS-III - 10 SUBTESTESa 

Coeficientes Alfa de Cronbach 

 
Coeficientes Alfa de Cronbach estandardizados 

Subtestes  
Nº de 
itens b 

16-29 anos 
n=154 

30-64 anos 
n=96 

Amostra Total 
N=250 

VOCABULÁRIO  32 .79 .84 .81 

SEMELHANÇAS  13 .72 .78 .74 

ARITMÉTICA  14 .84 .84 .83 

MEMÓRIA DE DÍGITOS  14 .77 .82 .77 

INFORMAÇÃO  24 .84 .88 .86 

COMPREENSÃO  15 .75 .78 .75 

COMPLETAMENTO DE 
GRAVURAS  21 .61 .79 .75 

CUBOS  10 .73 .79 .80 

MATRIZES  22 .76 .88 .86 

DISPOSIÇÃO DE 
GRAVURAS  10 .59 .70 .69 

a Omitido o subteste de Código:Dígito-Símbolo por ser um teste de velocidade. 
b Sublinhados os subtestes em que o número total de itens é superior ao indicado, por omissão dos itens com variância 
zero (100% de sucessos). 
 
comparar os índices obtidos nesta análise com os coeficientes de Cronbach, admitindo que o 

“verdadeiro” coeficiente de consistência interna das medidas se encontrará situado entre os dois 

valores. No quadro QUADRO 6.61 constam, para além do coeficiente Alfa de Cronbach determinado pela 

aplicação do Modelo de Crédito Parcial, que é um coeficiente de consistência inter-indivíduos e não 

inter-itens, como sublinham os especialistas na aplicação desta técnica (Linacre, 2006), os coeficientes 

de “precisão real” (real reliability)  e de “precisão reportados ao modelo” (model reliability), o coeficiente 

de “precisão dos itens”, um índice sem paralelo na abordagem clássica da precisão baseada na Teoria 

do Resultado Verdadeiro, e ainda os Erros-Padrão das medidas dos itens na escala logit.  

Apesar de algumas diferenças pouco importantes nos índices Alfa obtidos pelo programa de 

análise de traço latente (WINSTEPS) e pelo programa de análise estatística dos dados (SPSS), 

provavelmente decorrentes de diferentes critérios de exclusão de itens para análise e dos graus de 

arredondamento considerados, os subtestes mantêm genericamente a sua posição relativa e os índices 

situam-se globalmente num nível que pode ser considerado adequado à investigação, embora os 
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subtestes de Completamento de Gravuras e de Disposição de Gravuras suscitem alguma prudência, 

uma vez que, de forma consistente nas várias estimações da precisão, apresentam os coeficientes 

mais baixos. 

 
QUADRO 6.61 

EP: WAIS-III - 10 SUBTESTESa 
Coeficientes de precisão baseados no Modelo de Crédito Parcial: 

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=250 

Coeficiente de Precisão  

SUJEITOS 

Erro-Padrão 
(Medidas dos Itens)  

(logit) 

Subtestes  
Nº de 
itens b 

 Alfa de 
Cronbach Real Modelo 

ITENS 
(Real) Min Máx m dp 

VOCABULÁRIO  33 .79 .75 .78 .99 .09 .25 .14 .05 

SEMELHANÇAS  15 .77 .70 .74 .98 .09 .71 .17 .16 

ARITMÉTICA  15 .82 .73 .75 .98 .16 1.03 .24 .21 

MEMÓRIA DE DIGITOS 14 .72 .77 .82 .99 .12 1.02 .29 .26 

INFORMAÇÃO  24 .92 .73 .76 .98 .16 1.02 .25 .17 

COMPREENSÃO  16 .76 .71 .75 .97 .09 1.01 .18 .22 

COMPLETAMENTO DE 
GRAVURAS  23 .77 .49 .54 .96 .16 1.02 .30 .20 

CUBOS  10 .72 .59 .65 .98 .30 1.04 .52 .23 

MATRIZES  22 .86 .77 .79 .98 .16 .45 .21 .07 

DISPOSIÇÃO DE 
GRAVURAS  11 .72 .54 .57 .97 .08 1.02 .18 .27 

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). 
 

Há que assinalar que, de uma maneira geral, os coeficientes do Estudo Principal são 

ligeiramente inferiores aos obtidos no Ensaio Experimental, o que em parte poderá resultar da inclusão 

dos primeiros itens, itens de inversão, no presente estudo. Embora o número de itens seja superior ao 

do Ensaio Experimental, o que poderia contribuir para o aumento da consistência interna, os itens 

acrescentados têm elevadas taxas de sucesso e registam, por isso, baixas correlações com os 

resultados totais (são os menos discriminativos em cada subteste) e baixas correlações inter-itens; se 

atendermos ao nível de escolaridade relativamente elevado da amostra, compreende-se que no 
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conjunto de cada subteste o acrescento desses itens resulte em redução, não em aumento, da 

consistência interna. Aliás, ao tomar os parâmetros dos itens obtidos na análise de Rasch do Ensaio 

Experimental (ver QUADROS 6.27 e 6.28), e na correspondente análise no Estudo Principal (ver 

QUADROS 6.57 e 6.58), verifica-se que em todos os subtestes, com excepção do subteste de 

Vocabulário, no Estudo Principal foram obtidos parâmetros mínimos dos itens inferiores aos do Ensaio 

Experimental.  Ora, se neste último estudo se tinha já concluído que o teste era relativamente fácil para 

o nível de competência da amostra, e mantendo a amostra do Estudo Principal o mesmo tipo de 

enviesamento quanto a variáveis como escolaridade e profissão (proporção elevada de estudantes), 

facilmente se reconhece que na sua versão completa, aplicada no Estudo Principal, a extensão da 

prova no nível inferior tenha contribuído para mais a desajustar do nível de competência global da 

amostra (para reduzir a calibragem da prova às características da amostra). 

Os elevados índices de consistência interna dos itens (no âmbito do modelo) revelam a muito 

boa adequação da amostra para a estimação dos parâmetros do modelo de Crédito Parcial e a 

legitimidade das estimações e análises efectuadas no quadro desse modelo a partir dos dados desta 

amostra. Por fim, a consideração dos erros-padrão das medidas dos itens na escala logit corrobora em 

geral o nível de precisão das medidas, com excepção do subteste de Cubos, em que os erros-padrão 

mínimo e médio se destacam dos restantes. 

 

6.6.3. Estatísticas Descritivas e Comparações de Resultados Compósitos 

Uma vez que a estrutura interna das medidas na amostra do Estudo Principal será objecto 

privilegiado do CAPÍTULO 8, termina-se a apreciação global dos resultados da WAIS-III experimental 

portuguesa, na amostra do Estudo Principal, pela apresentação das estatísticas descritivas dos 

subtestes e dos resultados compósitos e pela replicação dos estudos comparativos efectuados no 

Ensaio Experimental (variáveis idade, sexo e escolaridade). 

Nos QUADROS 6.62 e 6.63  encontram-se as estatísticas descritivas relativas, respectivamente, 

aos resultados dos subtestes e aos resultados compósitos obtidos no Estudo Principal. A inspecção 

dos resultados mínimo e máximo desde logo confirma a tendência para os resultados apresentarem 

uma distribuição mais concentrada nos valores mais altos (assimétrica negativa), sendo que os 

resultados máximos se aproximam em geral do máximo possível, enquanto o resultado mínimo em 

nenhum caso da amostra atingiu o mínimo possível (zero). No mesmo sentido, as medianas tendem a 

ser superiores às médias, com excepção dos subtestes de Aritmética, Memória de Dígitos e 

Código:Dígito-Símbolo, embora as diferenças entre medianas e médias sejam menos acentuadas do 

que no Ensaio Experimental, o que evidencia distribuições com maior grau de simetria. As médias mais 

elevadas do Estudo Principal, em comparação com as do Ensaio Experimental, decorrem do maior 
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número de itens aplicado; e porque no Estudo Principal os subtestes foram aplicados na sua 

configuração original, é possível uma comparação global com os resultados da amostra americana, 

razão por que se registam, na última coluna do QUADRO 6.62, os resultados brutos médios  do Grupo 

de Referência (idade entre 20 e 34 anos) da amostra de aferição americana36. Na maioria dos 

subtestes, as médias dos resultados da amostra nacional aproxima-se muito da média americana, 

mostrando alguma tendência para a superar nos subtestes de Vocabulário, Informação, Cubos e 

Matrizes e para ser ligeiramente inferior a ela nos subtestes de Memória de Dígitos, Completamento de 

Gravuras e Disposição de Gravuras. Assim, observa-se alguma correspondência entre os resultados 

médios desta amostra portuguesa, recorde-se que com sobrerepresentação dos níveis superiores de 

escolaridade, e a amostra de aferição representativa da população geral americana. 

  
QUADRO 6.62 

EP: WAIS-III - 11 SUBTESTES 

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=250 

 
Estatísticas descritivas dos resultados brutos 

Subtestes  
RB  

máximo Min. Máx. M m dp EPm 

Média 
USA a 

VOCABULÁRIO  66 23 64 43.00 42.97 7.45 .47 38-42 

SEMELHANÇAS  33 11 32 22.00 21.92 4.87 .31 22-23 

ARITMÉTICA  22 6 21 12.00 12.51 3.84 .24 12-13 

MEMÓRIA DE DÍGITOS  30 6 28 15.50 15.59 3.86 .24 17-18 

INFORMAÇÃO  28 5 28 18.00 17.75 4.88 .31 14-15 

COMPREENSÃO  33 5 32 20.00 19.72 4.77 .31 19-20 

COMPLETAMENTO DE 
GRAVURAS  25 6 25 20.00 19.62 3.17 .20 20-21 

CÓDIGO: 
DÍGITO-SÍMBOLO 133 31 123 76.00 76.10 14.48 .92 76-80 

CUBOS  68 12 68 46.00 44.38 11.68 .74 40-43 

MATRIZES  26 5 26 20.00 18.68 4.52 .29 16-17 

DISPOSIÇÃO DE 
GRAVURAS  22 2 22 14.00 13.65 4.54 .29 15-16 

a Resultados médios do Grupo de Referência (20-34 anos) da amostra de aferição americana (Wechsler, 1997a, p.194). 
 

                                                
36 Note-se que os resultados americanos para que se remete neste quadro foram objecto de normalização e padronização, 
enquanto os da amostra portuguesa apenas foram padronizados, com média 10 e desvio-padrão 3. 
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Por conveniência de apresentação e interpretação, as estatísticas descritivas respeitantes aos 

resultados compósitos são apresentadas, no QUADRO 6.63, na forma de resultados padronizados 

(Média=100 e desvio-padrão=15). Os resultados de cada subteste começaram por ser padronizados, 

para que tivessem igual ponderação nos resultados compósitos, e os somatórios foram de novo 

transformados através do procedimento de padronização, com média 100 e desvio-padrão 15. Note-se 

que os resultados aparentemente baixos, a julgar pelos resultados mínimos e pelos percentis 25, 

devem-se a que a padronização não envolveu qualquer comparação com a população geral, mas foi 

efectuada a partir dos parâmetros da própria amostra, parâmetros elevados e exigentes, em 

consequência do referido enviesamento amostral nas variáveis escolaridade e profissão.  

  
QUADRO 6.63 

EP: WAIS-III - RESULTADOS COMPÓSITOS 
Estatísticas descritivas dos resultados padronizados (m 100, dp 15): 

 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (amp.) e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 
Coeficientes de Precisão. 

Amostra Total 

N=250 

 
Estatísticas descritivas 

 Resultados padronizados – m=100; dp=15 

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Nº de 
subtestes Min. Máx. amp. 

25 50 75 

Coeficiente 
de 

Precisão a b  

VERBAL  6 61 136 75 89.11   99.95 110.43 .94 

REALIZAÇÃO   5 52 131 79 93.26 102.72 110.91 .92 

ESCALA 
COMPLETA  11 54 137 82 89.88 101.44 111.13 .95 

COMPREENSÃO 
VERBAL  3 61 136 75 88.48   99.41 111.07 .91 

ORGANIZAÇÃO 
PERCEPTIVA  3 52 125 73 92.28 102.78 110.97 .90 

a Índices obtidos pela fórmula das combinações lineares (Guilford, 1954; Nunnally, 1978) a partir dos coeficientes Alfa de 
Cronbach estandardizados dos subtestes. 
b O índice de estabilidade temporal do subteste de Código:Dígito-Símbolo, obtido no estudo de estabilidade temporal, 
substituiu o coeficiente de consistência interna no cálculo relativo à parte de Realização (procedimento idêntico ao adoptado 
com a versão original do teste (Wechsler, 1997b). 
 

Ainda no QUADRO 6.63 apresentam-se os coeficientes de precisão dos resultados compósitos; 

note-se que a composição dos resultados globais repousou na estrutura original, em larga medida 

apoiada pelo estudo da estrutura interna das medidas na amostra do Ensaio Experimental (adiante, no 

CAPÍTULO 8, serão também apresentados resultados equivalentes, relativos à amostra do Estudo 

Principal). Os coeficientes de precisão dos resultados compósitos, determinados mais uma vez com 
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recurso à técnica aplicada na versão original do teste (fórmula das combinações lineares aconselhada 

por Guilford, 1954, Nunnally, 1978), situam-se todos num nível considerado excelente, entre.90 e .95. 

À semelhança da análise de resultados compósitos do Ensaio Experimental, procedeu-se 

também ao estudo diferencial tomando subamostras distinguidas quanto às variáveis idade, sexo e 

escolaridade. Nos QUADROS 6.64 e 6.65 encontram-se as estatísticas descritivas relativas aos grupos 

etários 16-29 anos e 30-69 anos, respectivamente. As médias do primeiro grupo tendem a ser sempre 

superiores à média geral dos resultados (100), verificando-se que no segundo grupo os resultados são 

de  sentido  oposto.  Quando   se  atende   aos  índices   de  variabilidade,   contudo,   verifica-se  maior  

  
QUADRO 6.64 

 EP: WAIS-III - RESULTADOS COMPÓSITOS 
Estatísticas descritivas dos resultados padronizados: 

 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (amp.), média (m), desvio-padrão (dp)  
e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 

Coeficientes de Precisão. 
Grupo etário: 16-29 anos 

n=154 

 
Estatísticas descritivas 
 Resultados padronizados 

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Min. Máx. amp. m dp 
25 50 75 

Coeficiente 
de Precisão a b   

VERBAL  64 135 71 100.43 14.08 90.44 101.33 110.13 .93 

REALIZAÇÃO  73 131 58 106.65 10.13 99.63 107.04 113.24 .85 

ESCALA 
COMPLETA  65 137 71 103.76 12.71 95.38 104.62 112.54 .94 

COMPREENSÃO 
VERBAL  61 127 66 100.11 14.04 89.66 100.76 110.85 .90 

ORG. PERCEPTIVA  68 125 57 105.44 10.85 99.61 106.36 112.59 .83 

a Índices obtidos pela fórmula das combinações lineares (Guilford, 1954; Nunnally, 1978) a partir dos coeficientes alfa de 
Cronbach estandardizados dos subtestes. 
b O índice de estabilidade temporal do subteste de Código:Dígito-Símbolo, obtido no estudo de estabilidade temporal, substituiu 
o coeficiente de consistência interna no cálculo relativo à parte de Realização (procedimento idêntico ao adoptado com a 
versão original do teste (Wechsler, 1997b). 
 
uniformidade na amostra mais jovem, com desvios-padrão em geral claramente inferiores ao desvio-

padrão da amostra global (15) do que na amostra mais velha, em que os desvios-padrão são 

sistematicamente superiores a esse valor. A observação dos índices de precisão, por seu lado, revela o 

nível elevado de consistência dos resultados compósitos, já que se situam sempre acima de .80 e, no 

grupo de maior idade, todos acima de .90. Os índices de consistência interna mais baixos foram 

observados,  tal  como  no  Ensaio Experimental  (cf. QUADRO 6.45),  no  grupo  mais  novo  na parte de  
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QUADRO 6.65 
EP: WAIS-III - RESULTADOS COMPÓSITOS 

Estatísticas descritivas dos resultados padronizados: 
 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (amp.), média (m) e desvio-padrão (dp)  

e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 
Coeficientes de Precisão. 
Grupo etário: 30-69 anos 

n=96 

 
Estatísticas descritivas 
 Resultados padronizados 

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Min. Máx. amp. m dp 
25 50 75 

Coeficiente 
de Precisão a b  

VERBAL  61 136 75 99.31 16.42 86.23 99.42 111.03 .95 

REALIZAÇÃO  52 119 67 89.32 15.41 78.21 92.04 101.63 .92 

ESCALA 
COMPLETA  54 128 74 93.97 16.43 81.05 93.95 107.64 .96 

COMPREENSÃO 
VERBAL  68 136 68 99.83 16.50 86.41 98.07 113.40 .93 

ORG. PERCEPTIVA  52 119 67 91.27 16.58 78.32 95.31 103.86 .91 

a Índices obtidos pela fórmula das combinações lineares (Guilford, 1954; Nunnally, 1978) a partir dos coeficientes alfa de 
Cronbach estandardizados dos subtestes. 
b O índice de estabilidade temporal do subteste de Código:Dígito-Símbolo, obtido no estudo de estabilidade temporal, substituiu 
o coeficiente de consistência interna no cálculo relativo à parte de Realização (procedimento idêntico ao adoptado com a versão 
original do teste (Wechsler, 1997b). 
 
  

QUADRO 6.66 
EP: WAIS-III - RESULTADOS COMPÓSITOS 

Teste de comparação de médias: IDADE 
16-29 anos (n=154) / 30-69 anos (n=96) 

 Grupo etário  

 16 -  29 anos 30 - 69 anos  

Resultados  
Compósitos  

m dp m dp t a 

VERBAL  100.43 14.08 99.31 16.42         .56 

REALIZAÇÃO  106.65 10.13 89.32 15.41 9.78 ** 

ESCALA COMPLETA  103.76 12.71 93.97 16.43 4.98 ** 

COMPREENSÃO VERBAL  100.11 14.04 99.83 16.50         .14 

ORGANIZAÇÃO 
PERCEPTIVA  105.44 10.85 91.27 16.58 7.44 ** 

a Não assumindo igualdade das variâncias. Amostras independentes, teste bilateral. 
** p < .01 
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Realização e no índice de Organização Perceptiva, o que se compreende ao se considerar o mais 

baixo nível de consistência interna do subteste de Completamento de Gravuras no grupo de idade mais 

baixa (cf. QUADROS 6.60 e 6.61). Este padrão de resultados, que replica o que se manifestara já no 

Ensaio Experimental (cf. QUADRO 6.31), sugere a necessidade de especial atenção ao estudo mais 

aprofundado deste subteste, principalmente nos grupos etários mais baixos. 

No QUADRO 6.66 procede-se à apresentação do teste de comparação das médias dos dois 

grupos etários sob estudo. Verifica-se que são estatisticamente muito significativas as diferenças entre 

as médias da parte de Realização e do índice de Organização Perceptiva, bem como da Escala 

Completa, não se mostrando significativas estatisticamente as diferenças na parte Verbal e no índice 

de Compreensão Verbal. Mais uma vez, estes resultados mostram-se coerentes com o que se poderia 

esperar à luz da investigação empírica no domínio da inteligência, apresentando uma configuração 

próxima da que foi encontrada no Ensaio Experimental (cf. QUADRO 6.47, p.402). Ao procurar averiguar 

o grau em que se observa sobreposição das distribuições em função da idade, verifica-se sobreposição 

apreciável nas distribuições dos resultados da Escala Completa, situando-se o percentil 75 do grupo 

mais velho entre a mediana e o percentil 75 do grupo mais jovem, mas menor sobreposição das 

distribuições relativas aos resultados da parte de Realização e do índice de Organização Perceptiva, já 

que em ambas o percentil 75 do grupo de mais idade situa-se pouco acima do percentil 25 do grupo 

mais novo. 

  
QUADRO 6.67 

EP: WAIS-III - RESULTADOS COMPÓSITOS 
Estatísticas descritivas dos resultados padronizados: 

 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (Amp.), média (m) e desvio-padrão (dp)  
e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 

Sexo MASCULINO 
n=114 

 
Estatísticas descritivas 
 Resultados padronizados 

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Min. Máx. Amp. m dp 
25 50 75 

VERBAL  67 136 69 105.18 15.75 92.99 106.16 117.57 

REALIZAÇÃO  58 129 70 102.64 14.10 94.94 105.09 112.73 

ESCALA COMPLETA  65 137 71 104.60 14.74 93.79 106.19 115.42 

COMPREENSÃO 
VERBAL  68 136 68 103.26 15.83 89.66 103.83 117.50 

ORG. PERCEPTIVA  61 125 64 103.55 14.01 96.92 105.23 112.66 
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Os QUADROS 6.67 a 6.69 dizem respeito à análise comparativa dos resultados compósitos em 

função da variável sexo: nos dois primeiros pode-se consultar as respectivas estatísticas descritivas  e 

no último os resultados da aplicação do teste t de comparação de médias.  

 
QUADRO 6.68 

 EP: WAIS-III - RESULTADOS COMPÓSITOS  
Estatísticas descritivas dos resultados padronizados: 

 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (amp.), média (m) e desvio-padrão (dp)  
e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 

Sexo FEMININO 
n=136 

 
Estatísticas descritivas 
 Resultados padronizados 

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Min. Máx. Amp. m dp 
25 50 75 

VERBAL  61 122 61 95.66 12.88 86.22 96.76 105.75 

REALIZAÇÃO  52 131 79 97.79 15.42 91.46 100.29 109.01 

ESCALA COMPLETA  54 126 71 96.14 14.15 87.16 97.95 106.78 

COMPREENSÃO 
VERBAL  61 127 66 97.27 13.74 86.95 96.42 108.58 

ORG. PERCEPTIVA  52 123 71 97.03 15.21 89.24 100.21 107.42 

 

 
QUADRO 6.69 

WAIS-III: RESULTADOS COMPÓSITOS 
Teste de comparação de médias: SEXO 
Masculino (n=114) / Feminino (n=136) 

 Grupo etário  

 Masculino Feminino  

Resultados  
Compósitos  

m dp m dp t a 

VERBAL  105.18 15.75 95.66 12.88 5.17 ** 

REALIZAÇÃO  102.64 14.10 97.79 15.42 2.59 ** 

ESCALA COMPLETA  104.60 14.74 96.14 14.15 4.61 ** 

COMPREENSÃO VERBAL  103.26 15.83 97.27 13.74 3.16 ** 

ORGANIZAÇÃO 
PERCEPTIVA  103.55 14.00 97.03 15.21 3.52 ** 

a Não assumindo igualdade das variâncias. Amostras independentes, teste bilateral. 
* p < .05   ** p < .01 
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Tal como na amostra do Ensaio Experimental, verifica-se que as médias do sexo masculino 

superam, em todos os resultados compósitos, a média da amostra global (100) e, concomitantemente, 

as médias do sexo feminino são inferiores a esse valor. Também a observação dos resultados 

máximos e mínimos (Máx. e Min.) mostra que em geral foi no sexo masculino que foram atingidos os 

resultados mais altos e no sexo feminino que foram atingidos os mais baixos, sendo contudo 

ligeiramente superior a variabilidade no grupo masculino. O teste de comparação de médias, 

apresentado no QUADRO 6.69, mostra que todas as diferenças observadas são estatisticamente muito 

significativas, ao nível de significância de .01 e favoráveis ao sexo masculino. Embora não tenha sido 

apresentada, relativamente à amostra do Estudo Principal, a análise da sensibilidade diferencial dos 

itens, pode ser adiantado que se repete em alguma medida o padrão de resultados que emergiu no 

Ensaio Experimental (número significativo de itens mais fáceis para o sexo masculino). Em todo o caso, 

importa também manter presente que o enviesamento amostral a favor do nível de escolaridade 

elevado não é independente da variável sexo: com efeito, todos os participantes com escolaridade 

superior a licenciatura são, nesta amostra, do sexo masculino (n=6) sendo do sexo feminino 54% dos 

participantes com escolaridade inferior ao 12º ano (46 F e 39 M). Ainda assim, nos níveis de 

escolaridade intermédios, a distribuição dos dois sexos é equilibrada, pelo que o enviesamento 

amostral não constitui justificação suficiente para a expressiva tendência de resultados descrita e que 

replica, como se viu, a que foi identificada no Ensaio Experimental.  

Em face da importância da variável escolaridade para a compreensão dos resultados do 

presente estudo, apresenta-se nos QUADROS 6.70 a 6.72 as estatísticas descritivas para três níveis de 

escolaridade: inferior ao 12º ano, de 12 a 16 anos de escolaridade e 17 ou mais anos de 

escolaridade37. Verifica-se que as médias do grupo de menor escolaridade se situam sempre abaixo da 

média da amostra global (100), sendo opostos os resultados relativos às amostras de escolaridade 

igual ou superior ao 12º ano. Por outro lado, e como se poderia esperar, a variabilidade inter-individual 

é superior no grupo de menor escolaridade do que nos grupos de nível mais elevado, podendo-se 

pensar que o prolongamento da escolaridade concorre no sentido de alguma uniformização quanto ao 

nível geral de competência cognitiva numa população. 

No QUADRO 6.73 encontram-se os resultados da aplicação de um teste de comparação dos 

grupos de escolaridade, o teste de Kruscal-Wallis38. Em todos os resultados compósitos, as diferenças  

                                                
37 À semelhança do que se passou no Ensaio Experimental, o nível elevado em que se situam os pontos de corte da 
amostra decorre do nível elevado de escolaridade da própria amostra e da falta de efectivos em número suficiente nos 
níveis de escolaridade mais baixos. 
38

 A opção por um teste não paramétrico justifica-se por a dimensão de uma das amostras ser, neste caso, inferior a 60, o 
número considerado por alguns autores mínimo para que seja aplicável o Teorema do Limite Central e possa admitir-se que 
a distribuição se aproxima de uma curva gaussina, legitimando a aplicação de métodos paramétricos. Apesar disso, e num 
propósito meramente exploratório, foi aplicada uma ANOVA cujos resultados foram equivalentes aos que se apresentam.  
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 QUADRO 6.70 
EP: WAIS-III - RESULTADOS COMPÓSITOS 

Estatísticas descritivas dos resultados padronizados: 
 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (amp.), média (m) e desvio-padrão (dp)  

e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 
Escolaridade: < 12 anos 

n=85 

 
Estatísticas descritivas 
 Resultados padronizados 

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Min. Máx. Amp. m dp 
25 50 75 

VERBAL  61 124 63 91.32 13.81 81.73 89.22 98.94 

REALIZAÇÃO  52 118 66 92.34 16.24 81.02 95.55 104.35 

ESCALA COMPLETA  54 122 68 90.58 14.95 80.97 90.39 99.86 

COMPREENSÃO 
VERBAL  68 126 59 91.37 13.63 82.31 90.19 98.64 

ORG. PERCEPTIVA  52 124 73 93.44 17.56 82.46 95.87 106.94 

 
observadas entre as medianas dos três grupos de escolaridade foram muito significativas, ao nível de 

probabilidade de .01, o que significa que as três subamostras não são provavelmente provenientes de 

uma  mesma  população.  A aplicação  de  testes  post-hoc,  para  verificação  das  diferenças  entre os   

  
QUADRO 6.71 

EP: WAIS-III - RESULTADOS COMPÓSITOS 
Estatísticas descritivas dos resultados padronizados: 

 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (amp.), média (m) e desvio-padrão (dp)  
e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 

Escolaridade: 12 a 16 anos (12º ano / Curso médio) 
n=112 

 
Estatísticas descritivas 
 Resultados padronizados 

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Min. Máx. amp. m dp 
25 50 75 

VERBAL  64 132 68 100.71 12.38 93.22 101.91 109.49 

REALIZAÇÃO  58 129 71 103.77 12.63 98.43 105.64 111.79 

ESCALA COMPLETA  71 131 60 102.42 12.12 94.87 104.26 111.20 

COMPREENSÃO 
VERBAL  61 127 66 100.54 13.00 90.02 101.93 109.82 

ORG. PERCEPTIVA  61 125 64 102.87 12.07 97.17 104.01 111.76 
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QUADRO 6.72 

EP: WAIS-III - RESULTADOS COMPÓSITOS 
Estatísticas descritivas dos resultados padronizados: 

 resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (amp.), média (m) e desvio-padrão (dp)  
e Percentis 25, 50 (mediana) e 75. 

Escolaridade: ≥ 17 anos (licenciatura+) 
n=53 

 
Estatísticas descritivas 
 Resultados padronizados 

Percentil 
Resultados  
Compósitos  

Min. Máx. amp. m dp 
25 50 75 

VERBAL  81 136 55 112.41 12.70 104.15 111.21 123.07 

REALIZAÇÃO  70 131 61 104.33 12.85 95.77 105.15 112.20 

ESCALA COMPLETA  82 137 55 109.99 11.98 102.27 110.27 120.18 

COMPREENSÃO 
VERBAL  82 136 54 112.70 11.40 107.32 114.26 121.81 

ORG. PERCEPTIVA  67 124 57 104.45 12.64 98.28 108.78 113.10 

 

grupos dois a dois39 revelou que as diferenças entre o primeiro grupo e cada um dos outros dois foi 

muito significativa (p<.001) enquanto as diferenças entre os dois grupos  de  escolaridade mais elevada 

apenas  se  revelou  significativa  na   parte Verbal,  na   Compreensão Verbal   e   na  Escala Completa  

 
QUADRO 6.73  

EP: WAIS-III – RESULTADOS COMPÓSITOS 
 Teste Kruskal-Wallis: ESCOLARIDADE   

Ordens Médias e estatística de teste (χ2 
) 

Escolaridade: <12 anos (n=85), 12-16 (n=112) e ≥ 17 anos (n=53) 
    Ordens médias  

Resultados 
Compósitos 

< 12 anos 12 – 16 anos ≥ 17 anos χ
2 gl ns 

VERBAL  82.53 130.16 184.57 65.84 2 ** 

REALIZAÇÃO  90.53 143.75 143.02 30.12 2 ** 

ESCALA COMPLETA  81.84 135.88 173.58 56.74 2 ** 

COMPREENSÃO VERBAL  83.32 128.71 186.37 66.69 2 ** 

ORG. PERCEPTIVA  97.38 136.72 146.88 20.18 2 ** 

** p < .01. 

                                                
39

 Teste de Mann-Whitney, duas amostra independentes, teste bilateral. 
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(p<.001), não o sendo na parte de Realização e no índice de Organização Perceptiva. Estes 

resultados, semelhantes aos obtidos no Ensaio Experimental, parecem mostrar que, como se poderia 

esperar, o prolongamento da escolaridade contribui para a promoção do desenvolvimento das 

competências cristalizadas medidas pela WAIS-III mais do que das competências fluidas. 

Em suma, os resultados obtidos com a WAIS-III na amostra do Estudo Principal em larga 

medida confirmam os que foram recolhidos no Ensaio Experimental: se por um lado permitem concluir 

favoravelmente em relação à utilização da prova em contexto de investigação e, muito 

designadamente, no âmbito do presente estudo, não deixam de assinalar algumas limitações ou 

fragilidades que, ainda que coerentes com a investigação prévia ou com os enviesamentos amostrais, 

sublinham pontos específicos que requerem redobrados cuidados de aperfeiçoamento nas fases 

posteriores de desenvolvimento experimental da WAIS-III portuguesa.  

Acrescente-se que os resultados nucleares da presente investigação, a ser apresentados e 

discutidos no CAPÍTULO 8, constituem complemento imprescindível dos que acabam de se expor, posto 

que incidem na estrutura interna das medidas da WAIS-III (validação factorial) e na relação dessas 

medidas com outras, proporcionadas por uma outra técnica de avaliação da inteligência, o STAT-R (H)  

(validação convergente/discriminante). 


