
TEP
TÉCNICAS E EXAMES PSICOLÓGICOS

Fabiana Rego Freitas

Gama, DF, 2021.



CENTRO UNIVERSITÁRIO APPARECIDO DOS SANTOS
- UNICEPLAC

F866t

Freitas, Fabiana Rego.

Técnicas e exames psicológicos. Gama, DF:
UNICEPLAC, 2021.

20 p.

1. Exames psicológicos. 2. Testes mentais. 3. Psicologia. I.
Título.

CDU: 159.9

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)



ORIGEM:
- Estímulo à construção dos testes psicológicos identificação dos
intelectualmente deficientes.

*Ainda hoje é uma aplicação importante de alguns testes
psicológicos



CONTRIBUIÇÕES:

Francis Galton – biólogo inglês (1822 – 1911): estudou
diferenças intelectuais entre pessoas, famílias e raças origem
hereditária.

-> Os conhecimentos humanos se desenvolviam através dos
sentidos.



Aqueles que apresentavam inteligência superior deveriam ter as
melhores habilidades de discriminação sensorial.

Por outro lado,
quem apresentasse > habilidade de discriminar os estímulos

sensoriais (calor, frio, dor) menor nível intelectual
associacionismo.



- Desenvolveu testes de discriminação sensorial e coordenação
motora (“Escala de Galton” testes de acuidade sensorial, força
muscular...).

- Poderiam servir como processos de aferição do intelecto de
uma pessoa.



- James Cattel:
1ª uso da expressão Teste Mental.

Testes mentais pressão de dinamômetro, velocidade de
movimentos dos braços, discriminação entre dois pontos, menor
diferença perceptível entre dois pesos, tempo de reação para o
som...



- As medidas das funções simples eram preferidas em função de
poderem ser medidas com precisão e clareza.



- Na França do início do século XX, que se estabeleceram os
princípios básicos para uma bateria de avaliações com Alfred Binet ,
Vitor Henri, Theodore Simon.



- Binet e Henri
Crítica: testes se concentravam em medir habilidades

simples e especializadas, sem relações com as funções intelectuais.
Propunham testes que abrangiam funções como: memória,

imaginação, atenção, compreensão e etc.



- Escala de Inteligência Binet-Simon:
- 1ª escala métrica para avaliar processos gerais de raciocínio e

que se preocupa com a idade mental e desenvolvimento cognitivo
em relação a idade cronológica.



- Binet e os testes de inteligência:
Ênfase no julgamento, na compreensão e no raciocínio. P/

Binet: componentes essenciais da Inteligência.
* Chave para compreender as medidas de inteligência estariam

nos processos mentais superiores e não apenas nas funções
sensoriais.



Recentemente
Era da Psicometria Moderna: Teoria da 

Resposta ao Item – TRI: envolve análises 
estatísticas avançadas. 
-> Técnica ainda em evolução.



Em relação ao conceito de inteligência David
Wechsler (1939): propõe um estrutura
hierárquica:

Escore do Q.I. Total: avalia o nível geral do
funcionamento intelectual.



Escore do Q.I. Verbal: avalia os processos
verbais e o conhecimento adquirido.

Escore do Q.I. de Execução: mede a
organização perceptual e outros processos não
verbais.



Apresentou 2 testes para avaliação da
inteligência:

1º (destinado a adultos): WAIS (Wechsler Adult
Intelligence Scale);

2º (para crianças), o WISC (Wechsler
Intelligence Scale for Children).



WISC E WAIS
Escalas que consistem em uma série de

perguntas e respostas padronizadas que medem o
potencial do indivíduo em áreas intelectuais
diferentes como:
- o nível de informação sobre assuntos gerais;
- a interação com o meio ambiente e
- a capacidade de solucionar problemas
cotidianos.



O resultado de QI contribui para dar maiores
informações sobre o nível geral de funcionamento
do indivíduo e, assim, servir de referência para
outras funções mais específicas, como memória,
linguagem.



As evidências acumuladas durante o século XX
indicaram que a inteligência deve ser considerada
como um fenômeno multidimensional.
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