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Diversidade dos testes psicológicos – classifica-los: tarefa arbitrária.

Diferentes autores utilizam diferentes critérios de classificação.

*Importante: ordem ao sistema

Taxinomia: descreve a diversidade dos testes/ estabelece critérios de
classificação e nomenclatura.

Pasquali: testes possuem técnicas diferentes e teorias que
fundamentam sua construção.
🡪 Critérios: baseados em técnicas, Validade e Fidedignidade.



Testes referentes à Critério
Discriminam grupos critérios
*Ex: Comparar indivíduos com outros que apresentam diagnóstico de
transtorno bipolar
Utilização: diagnóstico Psiquiátricos, processos de seleção.

🡪 Comparação de escores



Críticas:
1. definir grupos-critérios: quem garante que estou avaliando
indivíduos com o transtorno especificado?

Pode ser equivocado, arbitrário e baseado em opiniões que podem ser
enviesadas.

Os grupos critérios deveriam ser discriminados ou identificados?

Esse tipo de teste é pouco funcional.



Testes referentes à construto (conceito teórico- não observável
diretamente)

Apoiam-se em teoria e não em dados empíricos;

Busca-se representar – por meio dos comportamentos – os traços
latentes;

Deverão ser testados para serem aceitos;



Demandam certas características que se apoiem em teoria.
🡪 Problema quando há aspectos teóricos pouco desenvolvidos.

Grande parte dos testes psicológicos: escalas de atitudes, testes de
inteligência e escalas de personalidade.



Testes referentes à conteúdo

Especificam um conteúdo e não tipos de pessoas
Um escore é estabelecido em função de uma teoria e a interpretação
dos escores é feita a partir daí



Testes comportamentais
Interessado no comportamento que pode ser observável e estímulos
do ambiente (medidas físicas como temperatura);
Observação de comportamento não poderia constituir um teste. Não
mede traço latente.
Observar: processo natural, portanto implica em registrar e mensurar



SURVEY
É MAIS UM DELINEAMENTO DE PESQUISA DO QUE UM TESTE
BUSCA COLETAR INFORMAÇÕES VARIADAS
ATITUDES, PENSAMENTOS, SENTIMENTOS, CARACTERÍSTICAS
DEMOGRÁFICAS...



NOVAS TECNOLOGIAS
Digital phenotyping (Jain et. al., 2015) – quantidade de dados
relacionados à saúde que as pessoas fornecem por meio da
tecnologia
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