PMI4 / PMI4-p83 / PMI4C / PMI4C-p83 – Provas de Memória Imediata
A PMI4 é uma bateria para administração integral através de computador, funcionando
em ambiente Windows, que possibilita uma avaliação rápida das capacidades mnésicas
do indivíduo. É constituída por 4 provas, envolvendo a memorização de estímulos
múltiplos de cores e palavras, memorização de texto, memorização de dígitos e
memorização de figuras, cores e localizações. Cada prova é precedida de itens de
demonstração por forma a familiarizar o sujeito com a situação de teste.
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Descrição
MEMÓRIA DISCRIMINATIVA - A prova consiste na apresentação sucessiva de 6 retângulos-estímulo envolvendo 3
critérios: nome de uma cor, cor com a qual o nome da cor está escrito e cor de fundo do retângulo. O sujeito deverá
memorizar os 3 critérios e responder perante uma seleção de opções. Avalia a capacidade de memorização e de
discriminação de vários aspetos de um mesmo estímulo.
MEMÓRIA DE TEXTO - A prova consiste na apresentação de um texto durante um período de tempo curto, após o
qual serão formuladas oito perguntas incidindo sobre elementos do texto. Avalia a capacidade de retenção mnésica
de informação contida num texto e, ainda, a tendência para uma eventual distorção do conteúdo de mensagens
lidas.
MEMÓRIA DE DÍGITOS - A prova consiste na apresentação sucessiva de 8 séries de dígitos, envolvendo um número
crescente de algarismos. O sujeito deverá memorizar as diferentes séries e responder após um curto espaço de
tempo. Avalia a memória imediata de números.
MEMÓRIA DE LOCALIZAÇÃO NO ESPAÇO - A prova consiste na apresentação de 6 conjuntos com um número
crescente de figuras geométricas coloridas, dispostas num tabuleiro dividido em 9 quadrantes. O sujeito deverá
memorizar a composição de cada tabuleiro, identificando a figura contida em cada quadrante e a sua posição
relativa. Avalia a capacidade para memorizar estímulos forma/cor e as posições no espaço. A PMI4 poderá ser
utilizada no seu todo (as 4 provas) ou apenas em parte.
Normas
PT
Correcção
Correcção informatizada.
Cotações ilimitadas.
Material

Subproduto
Ficha Sentinel Hasp Pro
PMI 4-C (Forma Colectiva)

Observações




No sentido de adaptar a PMI4 e a PMI4C às exigências do art.º 10 da Portaria 83-A de 22 de Janeiro de
2009, a EDIPSICO lançou as versões PMI4-p83 e PMI4C-p83.
Estas versões contemplam, além das funcionalidades das versões originais, gráficos de acordo com a
classificação imposta pelo n.º 3 alínea b) do art.º 18 daquela Portaria e ainda uma conversão em escala
percentílica para facilitar a classificação prevista na alínea a) do referido diploma.
As versões de administração colectiva (PMI4-C e PMI4C-P83) pressupõem a utilização de um monitor

de dimensão não inferior a 19' ou (preferencialmente) de um projector multimédia.
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