
O que é o teste de "Inteligência"?
Folhas de dicas para as famílias

Compreender os tipos de provas e avaliações que são usados para 
medir o aprendizado, a aptidão e a capacidade cognitiva de seu filho 
o ajudará a tomar as melhores decisões para o futuro dele. O teste 
de inteligência é um tipo de teste usado.

O que é um teste de "Inteligência"?
Um teste de inteligência é um teste administrado individualmente, usado para 
determinar o nível de inteligência de uma pessoa, medindo sua capacidade de 
resolver problemas, formar conceitos, raciocinar, observar detalhes e realizar 
outras tarefas intelectuais.
Esse teste compreende tarefas mentais, verbais e de desempenho, de dificuldade graduada, que foram 
padronizadas pelo uso em uma amostra representativa da população. Entre os exemplos de testes de 
inteligência estão a Escala de Inteligência de Stanford-Binet e a Escala de Inteligência Adulta de 
Wechsler. Um teste de inteligência também pode ser chamado de escala de inteligência.

Mas o que significa QI?
"QI" significa quociente de inteligência: uma medida padrão do nível de 
inteligência de um indivíduo com base em testes psicológicos. Nos 
primeiros anos dos testes de inteligência, o QI era calculado dividindo a 
idade mental pela idade cronológica e multiplicando por 100 para produzir 
uma proporção de QI. Este con1c2eito foi agora substituído principalmente 
pelo desvio de IQ, que é encontrado na diferença de um resultado 
individual da pontuação média.

O6 QI médio é tipicamente 100, com pouco mais de dois terços de todos os resultados dentro de mais ou 
menos 15 pontos da média. Mais de 95% de todos os resultados estão entre 70 (30 pontos abaixo da 
média) e 130 (30 pontos acima da média).
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Mas o que significa QI? (cont.)
Alguns testes fornecem pontuações de QI mais específicas, como um QI 
verbal, que mede a inteligência verbal, e um QI de desempenho, que mede a 
inteligência não verbal. As diferenças entre os dois podem ser usadas como 
diagnóstico para detectar dificuldades de aprendizagem ou desafios 
cognitivos específicos. Dados adicionais são frequentemente derivados de 
testes de QI, como velocidade de desempenho, ausência de distração, 
compreensão verbal e capacidade de organização perceptiva.

Quais são algumas preocupações com o QI e outras escalas de 
inteligência?
Há críticos que consideram o conceito de QI (e outras escalas de 
inteligência) como sendo falho. Eles alegam que o teste de QI é mais uma 
medida de habilidades e conhecimentos previamente aprendidos do que 
de habilidade nativa e que muitos participantes simplesmente não estão 
acostumados a ficar parados e seguir ordens (condições que tais testes 
exigem), embora funcionem bem no mundo real. Esses testes também 
podem não ter sensibilidade cultural e presumir características de cultura 
dominantes nos participantes do teste. Ainda assim, esses dados podem 
ser benéficos para ajudar a obter uma imagem holística das habilidades 
de seu filho.
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