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BPR – Bateria de Provas de Raciocínio 

 

Aferida integralmente junto da população portuguesa. 
Administração simples e rápida. 
Avalia as capacidades cognitivas de alunos entre o 5º e o 12º ano de escolaridade. 
Apresenta normas diferenciadas para cada um dos anos, por sexo e ambiente (Urbano e 
Rural). 
Permite o cálculo de uma nota global. 
Provas específicas para cada nível:  
       Nível 1  (5.º / 6.º ano) 
       Nível 2  (7.º / 9.º ano) 
       Nível 3 (10.º / 12.º ano) 

  

Ficha  
  

Versão: Portuguesa 

Autor: Leandro S. Almeida / Gina Lemos (Universidade do Minho) 

Idades:  +10 anos (Alunos a partir do 7º ano de escolaridade) 

Aplicação: Individual / Colectiva 

Duração: 30 min. aprox 

Editor: EDIPSICO 

  

Descrição  
  

Na linha de trabalhos anteriores liderados pelo Prof. Leandro de Almeida, a BPR – Bateria de Provas de Raciocínio, 
foi construída para ser predominantemente utilizada em contexto escolar. 
É constituída por três versões de um conjunto sequencial de provas destinadas a avaliar as capacidades cognitivas 
de alunos entre o 5º e o 12º ano de escolaridade. 
A versão definitiva desta bateria data de 2009. 
O nível 5º/6º anos integra as provas de Analogias Figurativas, Sequências Numéricas, Analogias Verbais e Problemas 
e os níveis 7º/9º e 10º/12º anos integram, além daquelas provas, a prova de rotação de cubos. 
A BPR permite, ainda, calcular uma nota global para o sujeito traduzindo uma medida da capacidade geral de 
raciocínio. 
A correcção das provas é realizada em programa informático específico o qual permite, ainda, a elaboração de 
relatórios e gráficos e o armazenamento dos dados em disco para posteriores consultas e impressões. 

  

Normas  
  

As normas utilizam uma escala de 1 a 5, com diferenciação por sexo e meio (urbano e rural), para o 5º ao 9º ano, e 
por área (Ciências e Humanidades) para o 10º ao 12º ano. 

  

Correcção  
  

Correcção informatizada. 
Cotações ilimitadas. 

  

Material  
  

A BPR é constituída pelo seguinte material: 

 Manual técnico 

 5 Cadernos de Administração por cada nível 

 CD (para correcção e elaboração de quadro de resultados) 

 25 Folhas de Resposta 

  

Subproduto  
  

 Ficha Sentinel Hasp Pro 

 Folhas de Resposta (pacote de 25) 

 Cadernos de resposta (pacote 10) 

 Manual 

 


