1. PROVAS PSICOLÓGICAS DE NÍVEL
1.5. Factor G

TESTE E AUTOR

MGM
(Pire, G.)

MATERIAL

FINALIDADE /ORGANIZAÇÃO

TEMPO APLICAÇÃO /
PÚBLICO ALVO

Passagem individual e/ ou
colectiva

. Manual

FORMA APLICAÇÃO

N.º de
REGISTO

4

. Caderno do Teste
25 min

Versão Portuguesa

. Folha de Respostas
Aplicável desde os 12 anos
. Grelha de Correção

D-48
Definning Issues
Test

. Manual
. Caderno de aplicação
. Folha de Respostas

(Anstey, E.)
Versão Portuguesa

. Manual
CPM
. Caderno de aplicação
Colored
Progressive
Matrices

. Folha de Respostas
. Folha de Cotação

Esta escala avalia o factor G
Passagem individual e/ou
colectiva

223, 224

Avalia a capacidade para conceptualizar e
aplicar o raciocínio sistemático a novas
situações. Trata-se de uma prova 60 min
claramente independente de factores
culturais. É bastante utilizada em
> 12 anos
contextos de Selecção de Pessoal e de
Orientação
Escolar.
Normas
actualizadas para a população adulta
(por escolaridade e grupos profissionais).

Escala que avalia a inteligência geral,
mais propriamente a capacidade do
colectiva
sujeito para deduzir relações. Destina-se, Aplicação
especialmente, a crianças e a adultos que individual
apresentam um nível cultural baixo.
Sendo constituída por um total de 36 40 a 90 min
itens, a CPM apresenta 3 séries de 12
itens
organizados
por
grau
de
dificuldade. Devido às características da
população a que se destina, o material

ou

56, 200, 206,
220, 18052
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gráfico a utilizar vem reproduzido a > 4 anos
cores.

(Raven, J. C.)
Versão Espanhola

SPM
Standard
Progressive
Matrices
(Raven, J. C.)

. Manual
. Caderno de aplicação
. Folha de Respostas
. Folha de Cotação

A Escala SPM, também denominada de
escala geral. Avalia a inteligência geral,
mais propriamente a capacidade do
sujeito para deduzir relações. Inclui 60
itens divididos por 5 séries de 12 items
ordenados por grau de dificuldade. Os
vários itens são constituídos por material
não verbal. Esta escala é composta por
um caderno de aplicação, no qual vêm
representados cinco subconjuntos de
itens (A, B, C, D e E).

Aplicação
individual

colectiva

ou

colectiva

ou

137; 138; 219;
18384; 18385;
18386

40 a 90 min
>6 anos

VersãoEspanhola

APM
Advanced
Progressive
Matrices

Manual
. Caderno de aplicação
. Folha de Respostas

(Raven, J. C.)
. Folha de Cotação
Versão Espanhola

Escala que avalia a inteligência geral,
mais propriamente, a capacidade do
sujeito para deduzir relações. Destina-se,
especialmente, a adolescentes e a
adultos que apresentem um nível
cultural médio ou elevado. O material
gráfico utilizado é não verbal. Esta escala
é constituída por dois cadernos de
aplicação (Set I e Set II), o primeiro com
12 itens, que não serão contabilizados
para o resultado final, e o segundo com
36.

Aplicação
individual
40 a 90 min
>17 anos

201
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