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Estrutura do curso
Diferentes usos de tecnologias informáticas em testes 
psicológicos 
• Correção de testes 
• Aplicação no formato fixo  
• Interpretações iniciais de resultados 
• Testes adaptativos 
• Testes universais 
• Testes dinâmicos 
• Usos variados de ferramentas informatizadas na AP 
• Quais são seus interesses?



Correção de testes psicológicos
Principais motivos do uso de sistemas computacionais

• Alguns testes apresentam sistemas de pontuação muito 
elaborados ou extensos
• NEO-PI-R: 30 facetas em 5 fatores
• BFP: 17 facetas em 5 fatores
• levantamento do escore bruto, percentil, escore z, 

escalas de QI, EPN
• Realiza todo o processo de cálculo com rapidez e precisão

Cuidados especiais: revisar a consistência das 
informações fornecidas, atenção na escolha da tabela 
normativa



Correção de testes: exemplo BFP



Correção de testes: exemplo BFP



Correção de testes: exemplo BFP



Correção de testes psicológicos: exemplo



Correção de testes: exemplo BFP



Correção de testes psicológicos
Outras vantagens
• Permite o uso de estratégias inviáveis para 

levantamento manual: 
• resultados por TRI
• controle por aquiescência
• vinhetas-âncora, etc.

• Permite a utilização de múltiplas tabelas para 
interpretação. Exemplo PID-5 (grupo normativo e clínico)

• Viabiliza a ampliação das tabelas normativas



Aplicação em formato fixo
Principais motivos do uso
• Viabiliza o uso de mídias variadas: imagens, sons, 

animações, que podem ser usadas nas instruções 
ou nos itens

• Permite o monitoramento de informações muito 
detalhadas: tempo de reação, movimento ocular, 
“clicks" parciais e finais (mudanças nas decisões)

• O Raven Avançado tem uma versão nesse formato 
aprovada no SATEPSI



Exemplos de testes

Laboratório de Pesquisas sobre Inteligência 
Emocional, Prof. Dr. Fabiano Koich Miguel
http://www.psicologi.co/Default.aspx

• Percepção emocional (PEP)
• Memória de curto prazo
• Atenção dividida
• Raciocínio abstrato (adaptação de lápis e papel)

http://www.psicologi.co/Default.aspx


Teste de Percepção de Emoções



Memória de curto prazo



Atenção concentrada



Atenção dividida



Teste de Organização de Histórias 
Emocionais (TOHE)

• Avalia componentes 
intelectuais e 
emocionais 

Avalia:
• Organização coerente
• Sentido do desfecho
• Tempo de latência, tempo 

total no item, quantas 
vezes a pessoa clica, 
remove a figura, substitui 
por outra, etc.



Teste de Raciocínio Abstrato



Teste de Raciocínio Abstrato



Teste de Raciocínio Abstrato



Teste de Raciocínio Abstrato



Testes computadorizados adaptativos

• representam uma customização dos testes psicológicos 
em relação ao perfil psicológico do testando 

• muito utilizado internacionalmente, principalmente em 
contextos de alto impacto: 
• testes educacionais em larga escala 
• testes de certificação 
• testes de proficiência em línguas 
• no Brasil, o método tem sido estudado para versões 

futuras do ENEM e ENADE 
• começam a surgir testes adaptativos para avaliação 

psicológica. Exemplos: BAP e BPR-5



Sorteio de itens

Banco de itens: dificuldade

Respostas:
😀 😞😀 😞😞

• Dependem do uso da TRI para a equalização dos "formatos" 
• Testes mais breves 
• Maior precisão (próximo slide) 
• Individualizados (minimiza fraudes, aprendizagem, etc) 
• Maior validade aparente – plausibilidade 
• Podem ser utilizados em qualquer construto (até personalidade!!) 



Teoria de resposta ao item
• Com uso da tecnologia CAT, é possível a 

realização de testes curtos e precisos 
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Bateria Adaptativa de 
Personalidade - BAP

Informações gerais

• Avalia a personalidade a partir dos CGF com uso de um 
sistema computadorizado adaptativo 

• A versão original avaliava os cinco fatores amplos. Mais 
recentemente foi desenvolvida uma versão para a 
avaliação também das facetas 

• Formato de auto-relato em uma escala tipo Likert de 5 
pontos



Detalhamento da aplicação CAT

Banco de 
itens 

calibrados 
por TRI

Itens iniciais

Estimativa parcial do theta

Selecionar próximo 
item e aplicar

Critério de término  
alcançado?

Sim
Não

Estimativa final do theta 
Relatório dos resultados

Critérios para término

• Erro padrão (EPM) 
alcançou valor 
especificado

• EPM ficou estável
• Theta estável
• Nº determinado de itens 

aplicados
• Banco de itens exaurido 



Aplicação BAP -  
Telas iniciais

• Objetivos do projeto 
• Considerações éticas 
• Dados sociodemográficos e a variável-chave (e-

mail) 
• Instruções e itens de exemplo 
• Link para aplicação da BAP no site: 

lpap.paginas.ufsc.br

http://lpap.paginas.ufsc.br


Aplicação dos itens

Aqui há 5 CATs: 
E, S, R, N, A



Aplicação da BFI/BFI2

Também é aplicada 
uma versão da BFI



Relatório resumido



Módulos da BAP e 
algumas informações 

técnicas



Banco de itens
• ~ 500 itens. Está sendo realizado um trabalho para 

duplicação do banco 

• Calibrados usando o modelo  GRM (Samejima, 1997) 

• Cinco bancos de itens independentes com: 

• item_id, facet, active (T/F), a, b1, b2, b3, b4, pole, 
content, # of uses 

• O sistema pode ser utilizado como base para o uso de 
outros conjuntos de itens (outros testes)



Seleção e aplicação de itens
Seleção de itens

• Escolhe o item mais informativo do banco considerando o theta estimado 

• Balanceamento de conteúdo (facetas, pode facilmente ser ligado ou 
desligado) 

• Controle de exposição com fácil ajuste 

Aplicação de itens

• não aceita missing nos itens operacionais 

• nas primeiras 8 / 12 rodadas apresenta os 5 fatores. Depois ativa os critérios 
de término

Step Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5
1 E S R N A
2 E S R N A
…
9 E S R N S
10 S S R R N
…
12 N N N N N

“S" tem o 
maior erro de 

medida

“N" theta não 
convergiu 

ainda



BPR-5 adaptativa



BPR-5 adaptativa



BPR-5 adaptativa



Princípios do desenho universal para 
desenvolvimento e adaptação de testes 
Desenho Universal

• O projeto de produtos e ambientes para serem acessíveis a 
virtualmente todas as pessoas sem a necessidade de adaptação ou 
ajustes especiais

• Os princípios do desenho universal podem ser aplicados a testes 
psicológicos em variados formatos e em muitos momentos da 
construção e adaptação



Seven principles:
1) Equitable use: The design is useful to people with 

diverse abilities.

Source: Center for Universal Design: design.ncsu.edu/cud

http://design.ncsu.edu/cud


2) Flexibility in use: the design accommodates a wide range 
of individual preferences and abilities.



3) Simple and intuitive use: people with different knowledge, 
language skills and education level can use it. 



4) Perceptible information: The design communicates 
necessary information effectively to the user, regardless of 
ambient conditions or the user’s sensory abilities.



5) Tolerance for error: minimizes risks and adverse 
consequences of accidental or unintended action 



6) Minimum physical effort

How about a rounded knob?



7) Size and Space for Approach and Use: use regardless of 
user’s body size, posture, or mobility.



Method
Two studies:
1. Adaptation of a Computerized Personality 
Inventory to the principles of Universal 
Design.

2. Verification of equivalence of results of 
people with and without impairment.



Adaptation based on UT
Initial format of Personality Inventory



Adaptation based on UT
Initial format of Personality Inventory

White text and a dark background

Matrix of items

Scale labels

Radio butons Items with  
different colors



Drop-down matrix

Alternative formats



Results
Screen # and light background

Total number of items

Number of item

Drop-down

Banded rows

• Items that depend on accurate vision were eliminated 
• Terms like “above”, “horizontal”, “at beginning”, etc. were removed from instructions

Font type, size, color and background 
were selected for easy reading



Testes dinâmicos
• Envolve o processo dinâmico de avaliação e 

treinamento: pré-teste / treinamento / pós-teste 
• Permite avaliar

• desempenho máximo sem auxílio
• velocidade de processamento, latência 
• “reatividade" ao treinamento
• desempenho máximo com auxílio

• Treinos específicos podem ser oferecidos, se 
detectados padrões de erros 
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Testes dinâmicos
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Instruções iniciais: preparam 
à aplicação, tal qual testes 

"tradicionais"

Aplicação inicial

Treinamento genérico e/ou 
específico, dependendo dos 

resultados obtidos

Segunda aplicação

Δ

•Variação dos 
resultados em 
função do 
treinamento

• Desempenho 
máximo

• Tempo de latência
• Efetividade de 

diferentes tipos de 
treinos



Exemplo de Teste dinâmico
(Dra. Monalisa Muniz)

Teste para raciocínio indutivo para crianças de 7-11 anos

"Olá,
Você irá participar de um jogo de raciocínio, ou seja, em 
todas as tarefas você deverá pensar, analisar os desenhos 
para descobrir as respostas corretas.

Inicialmente serão apresentados exemplos de tarefas para 
que você saiba o que deve ser feito nesse jogo. Vamos 
começar?"
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Testes dinâmicos
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Exemplo 1:
Veja a seqüência de desenhos abaixo (iluminar). Observe que falta uma figura onde está o ponto de 
interrogação(iluminar). Você precisa escolher na segunda linha (iluminar) qual figura completa o 
ponto de interrogação(iluminar o ponto). Clique, com o mouse, qual figura da segunda linha 
(iluminar) é a resposta correta para completar o ponto de interrogação.
Observação: assim que a criança clicar muda de tela, independente se acertou ou errou.

Qual das alternativas abaixo completa o quadrado com ponto de interrogação?

   
A B C 

 

    
? 

 



Testes dinâmicos
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Observações
Erro: 
• a figura não entrará no lugar do ponto
• Informa o erro e explica o raciocínio adotado no item 

Acerto:
• Informa o acerto e reforça o raciocínio adotado no item

   
A B C 

 

    
? 

 



Exemplo 3:
Essa tarefa tem o mesmo formato do exemplo 2 que acabamos de ver, mas aqui temos que ver a relação, o 
que acontece entre as duas primeiras figuras (iluminar) e aplicar essa relação para a figura abaixo 
(iluminar). Então temos que escolher qual das alternativas A, B, C ou D completa o ponto de interrogação. 
Clique, com o mouse, qual figura da segunda linha (iluminar) é a resposta correta para completar o ponto de 
interrogação.
Observação: mesmos procedimentos do exemplo anterior em relação ao acerto ou erro

Qual das alternativas abaixo completa o quadrado com ponto de interrogação?

Testes dinâmicos
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? 

 

 
 

 
 

A B C D 
 



Agora os exemplos acabaram e você fará sozinho as tarefas.
Olhe bem para cada figura e analise qual resposta é a correta.
Você terá apenas uma chance de clicar na resposta que escolher como correta.
(…)
Por isso pense bem qual é a resposta correta e clique apenas quando tiver 
certeza da resposta correta, pois você não poderá voltar para a tarefa e clicar em 
outra figura.
(…)
Vamos começar?

Testes dinâmicos
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Testes dinâmicos
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  ? 

 

 

 
  

A B C D 
 

Também é verde



Testes dinâmicos
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 ? 

 

  
  

A B C D 
 

Quatro rodas, passageiro no interior



Testes dinâmicos
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? 

 

    

A B C D 
 

Grande
Mesma 
cor da 1º
coluna



TREINAMENTO RACIOCÍNIO INDUTIVO
 
(…) agora você vai aprender como descobrir qual é o desenho certo, ou seja, 
qual desenho que faz parte de um mesmo grupo de figuras. Vamos começar?
 
(…) podem ter características comuns, ou seja, podem ter algo que é 
parecido, o tamanho, a forma, a cor. Por exemplo, veja a bola e a maçã.

Testes dinâmicos
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Os objetos em vez de terem o mesmo tamanho, forma e cor, podem 
servir para fazer coisas parecidas. Vamos ver a tesoura e a faca. (…) 
Mas elas combinam porque servem para fazer a mesma coisa, as 
duas servem para cortar.

Testes dinâmicos
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Artigos sobre o tema:
• Avaliação Dinâmica E Produção Textual: Evidências De Validade Para O 

Tide No Fundamental II: link 
• A relação entre potencial de aprendizagem e desempenho acadêmico: 

predição peloTeste Dinâmico Informatizado de Raciocínio Indutivo para 
Crianças: link

• Avaliação cognitiva assistida: estratégias de perguntas de busca de 
informação na resolução de problemas: link

Testes dinâmicos

�61

http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cpgdd/article/download/11270/7007
http://Teste%20Din%C3%A2mico%20Informatizado%20para%20Avaliar%20o%20Racioc%C3%ADnio%20Indutivo%20em%20Crian%C3%A7as%20-%20TEDRI
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-79722006000100011&lng=en&nrm=iso&tlng=pt


Técnica de coleta de dados “diários"

• Utiliza as atuais tecnologias móveis para mensurar de 

forma pontual, ao longo de um período, construtos 
relevantes


• Permite detectar variações diárias durante um período 
do tempo


• Essencial para a decomposição de “estados" e “traços"

• Em modelos explicativos complexos (para grupos ou 

individuais), melhora grandemente o poder preditivo
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Outros usos de ferramentas 
informatizadas na AP



Tecnologias de ponta em avaliação

• Sam Gosling: 
•  uso de dispositivos móveis para acessar informações variadas em 

tempo real para estudos longitudinais 
• dispositivos são fornecidos aos participantes: locais onde 

estiveram, ações envolvendo interação, atividades físicas, 
padrões de sono, sinais fisiológicos, etc. 

• Ferramentas online, adaptativos, com feedbacks contextualizados 
(perfis). Exemplos: 

• Estudo sobre preferências musicais, nos quais foram avaliadas as 
bibliotecas online dos participantes para indicar preferências 
comportamentais relacionadas a perfis de personalidade  

• https://gosling.psy.utexas.edu 
• Curiosidade: qual personagem do Star Wars se parece mais com seu 

perfil de personalidade 

https://gosling.psy.utexas.edu


Tecnologias de ponta em avaliação
Michal Kosinski (Universidade de Stanford)  

• uso de “pegadas digitais” para gerar modelos preditores de tendências 
pessoais (personalidade, inteligência, orientações políticas, tendências 
comportamentais em contextos específicos)  

• Fontes de informação: tweets, likes, histórico de pesquisas, temas de 
interesse 

• Algumas vantagens apontadas:  
• Melhores diagnósticos psicológicos (baseados em informações 

contextualizadas);  
• Educação customizada, de acordo com perfil individual (exemplo 

duolingo); currículos gerais + tópicos específicos  
• Melhores processos de alocação profissional 
• Possibilidade de antecipar demandas coletivas para adaptar políticas 

públicas; 
• Oferta de tais benefícios a grupos / nações com restrições sociais e 

econômicas  



Tecnologias de ponta em avaliação

• Uso de deep learning para gerar modelos. Melhor predição do que humanos;  
• http://news.stanford.edu/news/2015/january/personality-computer-

knows-011215.html 
• https://www.michalkosinski.com

http://news.stanford.edu/news/2015/january/personality-computer-knows-011215.html
http://news.stanford.edu/news/2015/january/personality-computer-knows-011215.html
https://www.michalkosinski.com


Internacionais: 
• Uso de informações digitais e o risco à privacidade; 
• Aspectos éticos no uso desses dados na comunicação de massa; 
• Entrevista com Kosinski sobre benefícios e riscos do uso desses 
métodos 

No Brasil 
• A correção e aplicação de formatos fixos já é regulamentada: Ex.: 

Raven Avançado  
•  Até o momento testes dinâmicos e adaptativos são usados para 

pesquisa. Possível necessidade de regulamentação específica.  
• Testes baseados no desenho universal podem ser desenvolvidos 

sem alterações nas regulamentações atuais
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Questões emergentes

https://www.youtube.com/watch?v=XKNFjVM2SfY
https://www.youtube.com/watch?v=XKNFjVM2SfY


Obrigado!

carlos.nunes@ufsc.br

mailto:carlos.nunes@ufsc.br


Teoria de resposta ao item
Modelo psicométrico que busca superar muitas das fragilidades da TCT:
• Parâmetros de itens são sample independent
• Apresenta muitos recursos para comparação de resultados de 

formas paralelas. Formas flexíveis de equalização
• Viabiliza o conceito de “precisão local"
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Teoria de resposta ao item
• Permite o uso de sistemas interpretativos com  referência 

ao item, escalonamento comportamental
• Exemplo: proficiência em matemática
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Teoria de resposta ao item
• Permite avaliar a coerência das respostas das 

pessoas avaliadas
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Teoria de resposta ao item
Utiliza equações para estabelecer a relação entre 
o nível de habilidade e dificuldade dos itens
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Vinhetas-âncora
Método para detectar estilos pessoais
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Realização

• As respostas às âncoras permitem reescalonar àquelas dadas aos 

itens de autorelato. 

• Serve como uma informação inicial para ocorrência de unfolding 
• Já utilizado em sistemas de avaliação internacionais (ex: ETS, Kyllonen)



Vinhetas-âncora
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• representa uma das estratégias para a identificação de 
“estilos pessoais” que podem influenciar o resultado de testes 

• indica a tendência a “concordar" ou “discordar" de itens, 
independentemente de seus conteúdos 

• Exemplo: Soto, C. J., John, O. P., Gosling, S. D., & Potter, J. (2008). 
The developmental psychometrics of big five self-reports: 
acquiescence, factor structure, coherence, and differentiation from 
ages 10 to 20. J Pers Soc Psychol, 94(4), 718-737

Controle de aquiescência

Item +

Item +

Item +

Pares opostos de itens

Item -

Item -

Item -

Centro 
da escala



Publicações sobre métodos de coleta online: 
http://www.websm.org 
BAP:  
http://concerto4.labape.com.br/?wid=4&tid=15 
BPR-5 online:  
http://www.labape.com.br/labapeweb/Teste.aspx 
Página de pesquisas em inteligência emocional e avaliação 
psicológica: 
http://www.psicologi.co 
Testes propostos por pesquisadores internacionais:  
https://www.outofservice.com 

Links relevantes

http://www.websm.org
http://concerto4.labape.com.br/?wid=4&tid=15
http://www.labape.com.br/labapeweb/Teste.aspx
http://www.psicologi.co
https://www.outofservice.com


Pegadas digitais


