D2 – Teste de Atenção
O teste d2 permite avaliar a atenção selectiva e a capacidade de concentração dos
sujeitos. Permite, ainda, medir a velocidade de processamento da informação, a precisão
e aspectos qualitativos relacionados com o desempenho.
Este teste poderá ser utilizado em vários contextos como, por exemplo, recrutamento e
selecção, educacional, orientação escolar e profissional e neuropsicologia.
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Descrição
Através da cotação do d2 o utilizador tem acesso a 6 resultados:

Total de Caracteres processados - indicador da rapidez de execução, da capacidade de produtividade e da
motivação

Total de Acertos - indicador da precisão e eficácia)

Total de Eficácia - indicador do controlo da atenção e da relação entre a velocidade e a meticulosidade na
tarefa

Índice de Concentração - indicador da capacidade de concentração

Índice de Variabilidade - indicador da consistência na execução da tarefa

Percentagem de Erros - indicador da meticulosidade e da qualidade do desempenho
Normas
A tipificação portuguesa utiliza a escala percentílica e a escala típica de eneatipos.

Tabelas de normas para crianças (por grupo etário: 8-10 anos, 11-12 anos, 13-14 anos, 15-16 anos, 17-18
anos)

Tabelas de normas para adultos (por grupo etário: 19-25 anos, 26-35 anos, Sup. 36 anos)
Nota: são fornecidos dados estatísticos (i.e., médias e desvios-padrão) para as seguintes áreas profissionais:
operários; comerciais.
Correcção
CORREÇÃO MANUAL: FOLHA DE RESPOSTAS AUTOCORRIGÍVEL.
A folha de respostas do d2 é autocorrigível, permitindo ao utilizador verificar o número de acertos e de erros
cometidos pelo sujeito.
Material
O teste d2 é constituído pelo seguinte material:

Manual Técnico

Folha de Respostas Autocorrigível

NOTA: Kit Completo (com 50 Folhas de Respostas) inclui as seguintes quantidades de material: Manual
Técnico (1); Folha de Respostas Autocorrigível (50).
Também é comercializada uma versão do teste com apenas 25 Folhas de Respostas.

Subprodutos





Kit Completo (com 25 Folhas de Respostas Autocorrigíveis) (9NCPAE0006B)
Folhas de Resposta Autocorrigíveis (pacote de 50) (9NCPAE0006C)
Folhas de Resposta Autocorrigíveis (pacote de 25) (9NCPAE0006D)
Manual (9NCPAE0006E)
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