
 

ANEXOS 

Anexo I: Pedidos de autorização para a realização do estudo – Comissão de Protecção 

de Crianças e Jovens – Porto Ocidental/Oriental e Presidente Lar Nossa Sra. do 

Livramento; 

Exmas. Sras. Presidentes da CPCJ Porto Ocidental/Oriental 

Assunto: Pedido de autorização para realização de investigação  

Porto, 10 de Março de 2010 

Eu, Mário Pedro de Queiroz e Sousa, venho por este meio solicitar a colaboração da V. 

prestigiada instituição, no sentido de realizar recolha de dados para fins de investigação 

relativa à unidade curricular de Projecto de Graduação integrada no Curso de 

Terapêutica da Fala da Universidade Fernando Pessoa, sob orientação da Mestre Joana 

Rocha. Os dados recolhidos são confidenciais e, em momento algum, os participantes 

serão identificados, acrescentando ainda sob compromisso de honra que o 

funcionamento da instituição não será posto em causa. 

No âmbito de uma investigação subjugada ao tema: “Maus-tratos e Linguagem”, 

pretende-se avaliar 17 crianças em idade pré-escolar (2anos e 6meses-5anos e 11meses), 

dividindo a amostra, relativa às crianças n=17 pelas duas tipologias de risco com maior 

prevalência nestas CPCJ´s, de acordo com o relatório anual de actividades 2009 da V. 

comissão. Por motivos éticos e deontológicos, assumo desde já o compromisso de 

devolver os resultados obtidos pelas crianças na avaliação a realizar, permitindo o 

encaminhamento dos mesmos quando tal se justifique.  

Anexo: Consentimento Informado, cópia da folha de resultados do instrumento a 

utilizar - T.A.L.C. e declaração da orientadora de Projecto de Graduação. 

Com os meus melhores cumprimentos, 

Mário Pedro Sousa 



 

Exmo. Sr. Director do Lar Nossa. Sra. Livramento 

Assunto: Pedido de autorização para realização de investigação  

Porto, 15 de Março de 2010 

Eu, Mário Pedro de Queiroz e Sousa, venho por este meio solicitar a colaboração da V. 

prestigiada instituição, no sentido de realizar recolha de dados para fins de investigação 

relativa à unidade curricular de Projecto de Graduação integrada no Curso de 

Terapêutica da Fala da Universidade Fernando Pessoa, sob orientação da Mestre Joana 

Rocha. 

Os dados recolhidos são confidenciais e, em momento algum, os participantes serão 

identificados, acrescentando ainda sob compromisso de honra que o funcionamento da 

instituição não será posto em causa. 

O objectivo central desta solicitação, prende-se com a importância de avaliar 20 

crianças em idade pré-escolar (2anos e 6meses-5 anos e 11meses), no âmbito de uma 

investigação subjugada ao tema: “Maus-tratos e Linguagem”, funcionando os dados 

recolhidos na V. prestigiada instituição de comparação entre grupos. 

Por motivos éticos e deontológicos, assumo desde já o compromisso de devolver os 

resultados obtidos pelas crianças na avaliação a realizar, permitindo o encaminhamento 

dos mesmos quando tal se justifique.  

Anexo: Consentimento Informado, cópia da folha de resultados do instrumento a 

utilizar - T.A.L.C. e declaração da orientadora de Projecto de Graduação. 

Com os meus melhores cumprimentos, 

Mário Pedro Sousa 



 

Anexo II: Folha de resultados do Teste de Avaliação da Linguagem em Crianças 

(T.A.L.C.) 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

Anexo III: Consentimento Informado 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Na qualidade de representante legal do menor, aceito que o menor à minha guarda 

participe no presente estudo relativo ao tema: “Maus-tratos e Linguagem ”, tomando 

conhecimento dos objectivos e do que ele/ela tem de fazer para nele participar. Fui 

esclarecido(a) sobre todos os aspectos que considero importantes e as perguntas que 

coloquei foram respondidas.  

Fui informado(a) acerca do direito de recusar participar e de que a minha recusa não terá 

consequências para mim. Foi ainda salvaguardado que todos os dados a serem recolhidos 

serão para uso exclusivo ao nível da investigação e que será mantido o anonimato. 

Assinatura:______________________________________________________ 

Cuidador de:____________________________________________________ 

Data: ______/______/________ 

 

 

 

 

 



 

Anexo IV: Análise de dados e resultados – análise descritiva; 

Iniciou-se a análise de dados e dos resultados obtidos nas provas de compreensão, 

tendo-se de acordo com o quadro 1, concluindo que, a média de resultados obtidos para 

a prova vocabulário compreensão é de M=33,35, sendo o seu desvio padrão de Dp=+-

2,71. O valor mínimo obtido é 23 pontos sendo o máximo os 36 pontos. Relativamente 

ao coeficiente de variação obtido (CV=8,1%) é possível verificar que a dispersão dos 

resultados é fraca (inferior a 15%). Em relação a distribuição dos resultados obtidos é 

em termos de simetria assimétrica negativa ou enviezada à direita, tendo em conta o 

coeficiente de simetria obtido (Simetria/Erro de Simetria=-4,528) inferior a -1,96, o que 

significa que a maioria dos resultados obtidos se apresentam elevados. Os resultados 

obtidos em termos de curtose indicam-nos que estamos perante uma distribuição 

leptócúrtica, com uma curva de distribuição de frequências mais concentrada e esguia.  

Relativamente às provas de relações semânticas podemos verificar que em médias as 

crianças obtiveram M=17,92 pontos com um desvio padrão de Dp=4,46 pontos. O 

número mínimo de pontos obtidos nesta prova é de 9 pontos, sendo o resultado máximo 

de 24 pontos. O coeficiente de variação obtido (CV=24,8%) indica que a dispersão dos 

resultados é média (CV entre os 15 e os 30%). Em termos de simetria da distribuição 

esta é simétrica, dado o coeficiente de simetria obtido (Simetria/erro de simetria=1,332) 

estar no intervalo entre os -1,96 e 1,96, o que indica que a maioria dos resultados 

obtidos se encontram em torno da média. Os resultados obtidos na curtose 

(Simetria/Erro de Simetria=-0,765) indicam-nos que a distribuição dos resultados é 

mesócurtica.  

Em relação aos resultados obtidos nas provas de frases complexas verificamos que se 

obteve uma média de M=4,70 com um desvio padrão de Dp=1,81 pontos. O mínimo de 

pontos obtidos é 1 sendo o máximo de 9. O coeficiente de variação obtido (CV=38,5%) 

indica que estamos perante uma forte dispersão dos resultados (CV>30%). Os 

resultados obtidos em termos de simetria revelam de acordo com o coeficiente de 

simetria obtido (Simetria/Erro de Simetria=0,755) que a distribuição é simétrica estando 

a maioria dos resultados em torno do valor médio obtido. Quanto à curtose a 



 

distribuição apresenta-se de acordo com o coeficiente de curtose obtido (Curtose/Erro 

de Curtose=0,193) mesócurtica.  

Os resultados obtidos para a compreensão na sua totalidade são em média M=55,97, 

apresentado um desvio padrão de Dp=7,14 pontos. O mínimo obtido é 36 pontos sendo 

o máximo 67 pontos. Em relação à dispersão dos resultados obtidos é possível verificar 

de acordo com o coeficiente de variação obtido (CV=0,1%) que esta é muito fraca, uma 

vez que se encontra abaixo dos 15%. Em termos de simetria os resultados encontram-se 

distribuídos de forma simétrica, dado o valor do coeficiente de simetria obtido 

(Simetria/erro de simetria=-1,68) que se encontra entre os -1,96 e 1,96, significando que 

grande parte dos resultados se encontram distribuídos em torno da média. Os resultados 

obtidos na curtose (Coeficiente de Curtose=0,366) indicam-nos que estamos perante 

uma distribuição mesócurtica.  

Quadro 1. Análise das medidas de tendência central, dispersão e distribuição em relação 

as provas de compreensão (Grupo Geral - n=37) 

Compreensão 

N M Dp Min Max 

 

    CV Simetria 

Errode 

simetria Curtose 

Erro de 

Curtose 

Vocabulário 

compreensão 

37 33,3 2,71 23 36 0,081(8,1%) -1,757 0,388 4,657 0,759 

Relações 

Semânticas 

37 17,9 4,46 9 24 0,248(24,8%)-0,517 0,388 -0,581 0,759 

Frases 

Complexas 

37 4,70 1,81 1,009,00 0,385(38,5%)0,293 0,388 0,147 0,759 

Compreensão 37 55,9 7,14 36 67 0,001 (0,1%) -0,653 0,388 0,278 0,759 



 

A análise dos resultados obtidos nas provas de compreensão para o grupo 1, permitem 

constatar, de acordo com o quadro 2, que:  

A média de resultados obtidos para a prova vocabulário compreensão é de M=32,35, 

sendo o seu desvio padrão de Dp=+-3,22. O valor mínimo obtido é 23 pontos, sendo o 

máximo 36 pontos. Conforme o coeficiente de variação obtido (CV=9,9%) é possível 

verificar que a dispersão dos resultados é fraca (inferior a 15%). Quanto à distribuição 

dos resultados obtidos esta é em termos de simetria simétrica, tendo em conta o facto do 

coeficiente de simetria obtido (Simetria/Erro de Simetria=0,366) estar no intervalo entre 

-1,96 e 1,96, o que significa que a maioria dos resultados obtidos se encontram 

próximos do valor médio. Os resultados obtidos em termos de curtose (Coeficiente de 

Curtose=3,216) indicam-nos que estamos perante uma distribuição leptócúrtica, com 

uma curva de distribuição de frequências mais concentrada e esguia.  

Relativamente às provas de relações semânticas podemos verificar que em médias as 

crianças obtiveram M=15,17 pontos com um desvio padrão de Dp=4,40 pontos. O 

número mínimo de pontos obtidos nesta prova é de 9 pontos, sendo o resultado máximo 

de 24 pontos. O coeficiente de variação obtido (CV=29,1%) indica que a dispersão dos 

resultados é média (CV entre os 15 e os 30%). Em termos de simetria da distribuição 

esta é assimétrica positiva ou enviezada à esquerda, dado o coeficiente de simetria 

obtido (Simetria/erro de simetria=0,200) ser superior a 1,96 o que indica que a maioria 

dos resultados obtidos são baixos. Os resultados obtidos na curtose (Curtose/Erro de 

Curtose=-0,765) indicam-nos que a distribuição dos resultados é mesócurtica.  

Em relação aos resultados obtidos nas provas de frases complexas verificamos que foi 

obtida uma média de M=4,42, com um desvio padrão de Dp=1,63 pontos. O mínimo de 

pontos obtidos é 1 sendo o máximo de 8. O coeficiente de variação obtido (CV=36,8%) 

indica que estamos perante uma forte dispersão dos resultados (CV>30%). Os 

resultados obtidos em termos de simetria revelam de acordo com o coeficiente de 

simetria obtido (Simetria/Erro de Simetria=0,596) que a distribuição é simétrica estando 

a maioria dos resultados em torno do valor médio obtido. Quanto à curtose, a 

distribuição apresenta-se de acordo com o coeficiente de curtose obtido (Curtose/Erro 

de Curtose=1,073) mesócurtica.  



 

Os resultados obtidos para a compreensão na sua totalidade são em média M=51,88 

com um desvio padrão de Dp=7,32 pontos. O valor mínimo obtido é 36 sendo o 

máximo 64 pontos. Em relação à dispersão dos resultados obtidos é possível verificar de 

acordo com o coeficiente de variação obtido (CV=14,1%) que esta é fraca, uma vez que 

se encontra abaixo dos 15%. Em termos de simetria os resultados encontram-se 

distribuídos de forma simétrica, dado o valor do coeficiente de simetria obtido 

(Simetria/erro de simetria=-0,500) que se encontra entre os -1,96 e 1,96, significando 

que grande parte dos resultados se encontram distribuídos em torno da média. Os 

resultados obtidos na curtose (Coeficiente de Curtose=0,018) indicam-nos que estamos 

perante uma distribuição mesócurtica. 

Quadro 2. Análise das medidas de tendência central, dispersão e distribuição em relação 

as provas de compreensão (Grupo 1) 

Compreensão N M Dp MinMax CV Simetria 
Erro de 

Simetria 
Curtose 

Erro de 

Curtose 

Vocabulário 

compreensão 

17 32,35 3,2223 36 0,099 (9,9%) -1,647 0,550 3,419 1,063 

Relações 

Semânticas 

17 15,12 4,409 23 0,291(29,1%)0,110 0,550 -1,026 1,063 

Frases 

Complexas 

17 4,42 1,631 8 0,368(36,8%)0,328 0,550 1,141 1,063 

Compreensão 17 51,88 7,3236 64 0,141(14,1%)-0,275 0,550 0,020 1,063 

 

Quanto aos resultados das provas de compreensão no grupo relativo as crianças que 

foram vitimas de negligência, é possível verificar de acordo com o quadro 3, que:  



 

A média de resultados obtidos para a prova vocabulário compreensão é de M=31,49, 

sendo o seu desvio padrão de Dp=+-3,49. O valor mínimo obtido é 23 pontos, sendo o 

máximo os 34 pontos. Conforme o coeficiente de variação obtido (CV=11,2%) é 

possível verificar que a dispersão dos resultados é fraca (inferior a 15%). Quanto à 

distribuição dos resultados obtidos esta é em termos de simetria assimétrica negativa ou 

enviezada à direita, tendo em conta o coeficiente de simetria obtido (Simetria/Erro de 

Simetria=-1,986) inferior a -1,96; o que significa que a maioria dos resultados obtidos 

se apresentam elevados. Os resultados obtidos em termos de curtose (Coeficiente de 

Curtose=1,625) indicam-nos que estamos perante uma distribuição mesócurtica.  

No que concerne às provas de relações semânticas, verifica-se que as crianças 

obtiveram M=13,80 pontos com um Dp=4,16 pontos. O número mínimo de pontos 

obtidos nesta prova é de 9 pontos, sendo o resultado máximo de 21 pontos. O 

coeficiente de variação obtido (CV=30,1) indica que a dispersão dos resultados é alta 

(CV>30%). Em termos de simetria da distribuição esta é simétrica dado o coeficiente de 

simetria obtido (Simetria/erro de simetria=0,510) estar entre -1,96 e 1,96, o que indica 

que a maioria dos resultados obtidos se encontram próximos da média. Os resultados 

obtidos na curtose (Curtose/Erro de Curtose=-0,500) indicam-nos que a distribuição dos 

resultados é mesócurtica.  

Em relação aos resultados obtidos nas provas de frases complexas, verificamos que se 

obteve uma média de M=4,40 com um desvio padrão de Dp=2,02 pontos. O mínimo de 

pontos obtidos é 1 sendo o máximo de 8. O coeficiente de variação obtido (CV=4,0%) 

indica que estamos perante uma fraca dispersão dos resultados (CV<15%). Os 

resultados obtidos em termos de simetria revelam de acordo com o coeficiente de 

simetria obtido (Simetria/Erro de Simetria=-0,489) que a distribuição é simétrica 

estando a maioria dos resultados em torno do valor médio obtido. Quanto a curtose a 

distribuição apresenta-se de acordo com o coeficiente de curtose obtido (Curtose/Erro 

de Curtose=1,073) mesócurtica.  

Os resultados obtidos para a compreensão na sua totalidade são em média M=51,88 

com um desvio padrão de Dp=7,32 pontos. O valor mínimo obtido é 36 sendo o 

máximo 64 pontos. Em relação à dispersão dos resultados obtidos é possível verificar de 



 

acordo com o coeficiente de variação obtido (CV=14,1%) que esta é fraca, uma vez que 

se encontra abaixo dos 15%. Em termos de simetria os resultados encontram-se 

distribuídos de forma simétrica, dado o valor do coeficiente de simetria obtido 

(Simetria/erro de simetria=-0,500) que se encontra entre os -1,96 e 1,96, significando 

que grande parte dos resultados se encontram distribuídos em torno da média. Os 

resultados obtidos na curtose (Coeficiente de Curtose=0,026) indicam-nos que estamos 

perante uma distribuição mesócurtica. 

Quadro 3. Análise das medidas de tendência central, dispersão e distribuição em relação 

as provas de compreensão (grupo 3 - tipologia de risco: negligência) 

 Compreensão 
N M Dp MinMax

CV 

Simetria

Erro de 

Simetria Curtose 

Erro de 

Curtose 

Vocabulário 

compreensão 

10 31,0 3,49 23 34 0,112 (11,2%)-1,365 0,687 2,168 1,334 

Relações 

Semânticas 

10 13,8 4,16 9 21 0,301 (30,1%)0,351 0,687 -0,668 1,334 

Frases 

Complexas 

10 4,40 2,02 1 8 0,004 (4,0%) 0,336 0,687 0,402 1,334 

Compreensão 

Total  

10 49,2 7,60 36 63 0,154 (15,4%)0,143 0,687 0,385 1,334 

 

Relativamente aos resultados das provas de compreensão no grupo 4 – tipologia de  

risco: abuso emocional/psicológico, é possível verificar de acordo com o quadro 4, que:  



 

A média de resultados obtidos para a prova vocabulário compreensão é de M=34,29, 

sendo o seu desvio padrão de Dp=+-1,38. O valor mínimo obtido é 32 pontos sendo o 

máximo os 36 pontos. Em conformidade com o coeficiente de variação obtido 

(CV=4,0%) é possível verificar que a dispersão dos resultados é fraca (inferior a 15%). 

Quanto à distribuição dos resultados obtidos, esta é em termos de simetria simétrica, 

tendo em conta o coeficiente de simetria obtido (Simetria/Erro de Simetria=-0,219) se 

encontrar entre -1,96 e 1,96, o que significa que a maioria dos resultados obtidos se 

apresentam em torno do valor médio. Os resultados obtidos em termos de curtose 

(Coeficiente de Curtose=0,211) indicam-nos que estamos perante uma distribuição 

mesócurtica.  

No que concerne às provas de relações semântica, verifica-se que em média as crianças 

obtiveram M=17,00 pontos com um desvio padrão de Dp=4,32 pontos. O número 

mínimo de pontos obtidos nesta prova é de 11 pontos, sendo o resultado máximo de 23 

pontos. O coeficiente de variação obtido (CV=25,4%%) indica que a dispersão dos 

resultados é média (CV entre 15% e 30%). Em termos de simetria da distribuição esta é 

simétrica dado o coeficiente de simetria obtido (Simetria/erro de simetria=-0,327) estar 

entre -1,96 e 1,96, o que indica que a maioria dos resultados obtidos se encontram 

próximos da média. Os resultados obtidos na curtose (Curtose/Erro de Curtose=-0,6045) 

indicam-nos que a distribuição dos resultados é mesócurtica.  

Em relação aos resultados obtidos nas provas de frases complexas verificamos que se 

obteve uma média de M=4,43 com um desvio padrão de Dp=0,98 pontos. O mínimo de 

pontos obtidos é 3 sendo o máximo de 6. O coeficiente de variação obtido (CV=22,1%) 

indica que estamos perante uma média dispersão dos resultados (CV entre 15% e 30%). 

Os resultados obtidos em termos de simetria revelam de acordo com o coeficiente de 

simetria obtido (Simetria/Erro de Simetria=-0,348) que a distribuição é simétrica 

estando a maioria dos resultados em torno do valor médio obtido. Quanto à curtose a 

distribuição apresenta-se de acordo com o coeficiente de curtose obtido (Curtose/Erro 

de Curtose=0,036) mesócurtica.  

No que se refere aos resultados obtidos para a compreensão na sua totalidade são em 

média M=55,71 com um desvio padrão de Dp=5,22 pontos. O valor mínimo obtido é 49 



 

sendo o máximo 64 pontos. Em relação à dispersão dos resultados obtidos é possível 

verificar de acordo com o coeficiente de variação obtido (CV=9,3%) que esta é fraca, 

uma vez que se encontra abaixo dos 15%. Em termos de simetria os resultados 

encontram-se distribuídos de forma simétrica, dado o valor do coeficiente de simetria 

obtido (Simetria/erro de simetria=0,260) que se encontra entre os -1,96 e 1,96, 

significando que grande parte dos resultados se encontram distribuídos em torno da 

média. Os resultados obtidos na curtose (Coeficiente de Curtose=-0,249) indicam-nos 

que estamos perante uma distribuição mesócurtica. 

Quadro 4. Análise das medidas de tendência central, dispersão e distribuição em relação 

as provas de compreensão (grupo 4 - tipologia de risco abuso emocional/psicológico) 

CompreensãoN M Dp Min MaxCV Simetria 
Erro de 

Simetria 
Curtose 

Erro de 

curtose 

Vocabulário 

compreensão 

7 34,2 1,38 32 36 0,040(4,0%) -0,174 0,794 0,336 1,587 

Relações 

Semânticas 

7 17,0 4,32 11 23 0,254(25,4%)-0,260 0,794 -0,959 1,587 

Frases 

Complexas 

7 4,43 0,98 3 6 0,221(22,1%)0,277 0,794 0,042 1,587 

Compreensão7 55,7 5,22 49 64 0,093 (9,3%) 0,207 0,794 -0,396 1,587 

 

Em relação aos resultados obtidos nas provas de compreensão do grupo 2 é possível 

verificar de acordo com o quadro 5, que:  



 

A média de resultados para a prova vocabulário compreensão é de M=34,20, sendo o 

seu desvio padrão de Dp=+-1,88. O valor mínimo obtido é 30 pontos e o máximo 36 

pontos. Conforme o coeficiente de variação obtido, (CV=5,4%) é possível verificar que 

a dispersão dos resultados é fraca (inferior a 15%). Quanto à distribuição dos resultados 

obtidos esta é em termos de simetria simétrica, tendo em conta o coeficiente de simetria 

obtido (Simetria/Erro de Simetria=-0,357) se encontrar entre -1,96 e 1,96, o que 

significa que a maioria dos resultados obtidos se apresentam em torno do valor médio. 

Os resultados obtidos em termos de curtose (Coeficiente de Curtose=) indicam-nos que 

estamos perante uma distribuição mesócurtica.  

No que concerne às provas de relações semântica, verifica-se que em média as crianças 

obtiveram M=20,30 pontos com um desvio padrão de Dp=2,89 pontos. O número 

mínimo de pontos obtidos nesta prova é de 15 pontos, sendo o resultado máximo de 24 

pontos. O coeficiente de variação obtido (CV=14,2%) indica que a dispersão dos 

resultados é média (CV entre 15% e 30%). Em termos de simetria da distribuição esta é 

simétrica dado o coeficiente de simetria obtido (Simetria/erro de simetria=-0,517) estar 

entre -1,96 e 1,96, o que indica que a maioria dos resultados obtidos se encontram 

próximos da média. Os resultados obtidos na curtose (Curtose/Erro de Curtose=-1,103) 

indicam-nos que a distribuição dos resultados é mesócurtica. 

Em relação aos resultados obtidos nas provas de frases complexas verificamos que se 

obteve uma média de M=4,95 com um desvio padrão de Dp=1,95 pontos. O mínimo de 

pontos obtidos é 1 sendo o máximo de 9. O coeficiente de variação obtido (CV=39,3%) 

indica que estamos perante uma forte dispersão dos resultados (CV>30%). Os 

resultados obtidos em termos de simetria revelam de acordo com o coeficiente de 

simetria obtido (Simetria/Erro de Simetria=-0,333) que a distribuição é simétrica 

estando a maioria dos resultados em torno do valor médio obtido. Quanto a curtose a 

distribuição apresenta-se de acordo com o coeficiente de curtose obtido (Curtose/Erro 

de Curtose=-0,107) mesócurtica. 

No que se refere aos resultados obtidos para a compreensão na sua totalidade são em 

média M=59,45 com um desvio padrão de Dp=4,87 pontos. O valor mínimo obtido é 50 

sendo o máximo 67 pontos. Em relação à dispersão dos resultados obtidos é possível 



 

verificar de acordo com o coeficiente de variação obtido (CV=8,1%) que esta é fraca, 

uma vez que se encontra abaixo dos 15%. Em termos de simetria os resultados 

encontram-se distribuídos de forma simétrica, dado o valor do coeficiente de simetria 

obtido (Simetria/erro de simetria=-0,421) que se encontra entre os -1,96 e 1,96, 

significando que grande parte dos resultados se encontram distribuídos em torno da 

média. Os resultados obtidos na curtose (Coeficiente de Curtose=-1,098) indicam-nos 

que estamos perante uma distribuição mesócurtica. 

Quadro 5. Análise do grupo 2 – Crianção sem processo de promoção e protecção: 

provas de compreensão 

Compreensão 
N M Dp MinMax

CV 

Simetria

Erro de 

Simetria Curtose

Erro de 

Curtose 

Vocabulário 

compreensão 

20 34,2 1,88 30 36 0,054(5,4%) -0,743 0,512 -0,355 0,992 

Relações 

Semânticas 

20 20,3 2,89 15 24 0,142(14,2%)-0,275 0,512 -1,095 0,992 

Frases 

Complexas 

20 4,95 1,95 1 9 0,393(39,3%)0,171 0,512 -0,107 0,992 

Compreensão 20 59,4 4,87 50 67 0,081 (8,1%) -0,216 0,512 -1,090 0,992 

 

No que respeita aos resultados obtidos nas provas de expressão do grupo geral é 

possível verificar de acordo com o quadro 6, que:  

A média de resultados para a prova vocabulário expressão é de M=25,62, sendo o seu 

desvio padrão de Dp=+-4,13. O valor mínimo obtido é 9 pontos e o máximo 30 pontos. 



 

Conforme o coeficiente de variação obtido (CV=16,1%) é possível verificar que a 

dispersão dos resultados é média (entre 15% a 30%). Quanto à distribuição dos 

resultados obtidos esta é em termos de simetria assimétrica negativa ou enviezada à 

direita, tendo em conta o coeficiente de simetria obtido (Simetria/Erro de Simetria=-

5,293) se encontrar acima de 1,96, o que significa que a maioria dos resultados obtidos 

se apresentam elevados. Os resultados obtidos em termos de curtose (Coeficiente de 

Curtose=8,252) indicam-nos que estamos perante uma distribuição mesócurtica.  

No que concerne às provas de frase absurdas, verifica-se que em médias as crianças 

obtiveram M=2,14 pontos com um desvio padrão de Dp=1,01 pontos. O número 

mínimo de pontos obtidos nesta prova é de 0 pontos, sendo o resultado máximo de 3 

pontos. O coeficiente de variação obtido (CV=4,71%) indica que a dispersão dos 

resultados é fraca (CV<15%). Em termos de simetria da distribuição esta é assimétrica 

negativa ou enviezada à direita, dado o coeficiente de simetria obtido (Simetria/erro de 

simetria=-2,077) ser inferior a 1,96, o que indica que a maioria dos resultados obtidos se 

apresentam elevados. Os resultados obtidos na curtose (Curtose/Erro de Curtose=-

0,735) indicam-nos que a distribuição dos resultados é mesócurtica.  

Os resultados obtidos nas provas de constituintes morfossintácticos indicam que se 

obteve uma média de M=10,35 com um desvio padrão de Dp=3,39 pontos. O mínimo 

de pontos obtidos é 1 sendo o máximo de 15. O coeficiente de variação obtido 

(CV=32,,7%) significa que estamos perante uma forte dispersão dos resultados 

(CV>30%). Os resultados obtidos em termos de simetria indicam de acordo com o 

coeficiente de simetria obtido (Simetria/Erro de Simetria=-1,951) que a distribuição é 

simétrica estando a maioria dos resultados em torno do valor médio obtido. Quanto à 

curtose a distribuição apresenta-se de acordo com o coeficiente de curtose obtido 

(Curtose/Erro de Curtose=-0,114) mesócurtica. 

No que se refere aos resultados obtidos para a expressão na sua totalidade são em média 

M=39,30 com um desvio padrão de Dp=8,53 pontos. O valor mínimo obtido é 10 sendo 

o máximo 52 pontos. Em relação à dispersão dos resultados obtidos, é possível verificar 

de acordo com o coeficiente de variação obtido (CV=21,7%) que esta é média, uma vez 

que se encontra entre os 15% e os 30%. Em termos de simetria os resultados encontram-



 

se distribuídos de forma assimétrica ou enviezada à direita, dado o valor do coeficiente 

de simetria obtido (Simetria/erro de simetria=-3,231) ser superior a 1,96, significando 

que grande parte dos resultados se encontram elevados. Os resultados obtidos na curtose 

(Coeficiente de Curtose=3,173) indicam-nos que estamos perante uma distribuição 

leptocúrtica. 

Quadro 6. Análise das medidas de tendência central, dispersão e distribuição relativas às 

provas de expressão (Amostra Geral) 

 Expressão N M Dp Min Max CV Simetria
Erro de 

Simetria 
Curtose

Erro de 

Curtose 

Vocabulário de 

 Expressão 

37 25,6 4,139 30 0,161(16,1

%) 

-2,054 0,388 6,264 0,759 

Frases Absurdas 37 2,14 1,010 3 0,471(4,71

%) 

-0,806 0,388 -0,558 0,759 

Constituintes 

Morfossintácticos 

37 10,3 3,391 15 0,327(32,7

%) 

-0,757 0,388 -0,087 0,759 

Intenções 

Comunicativas 

37 1,46 1,320 5 0,904(90.4

%) 

0,812 0,388 0,090 0,759 

Expressão 37 39,3 8,5310 52 0,217(21,7

%) 

-1,254 0,388 2,409 0,759 

 

No que respeita aos resultados obtidos nas provas de expressão do grupo geral é 

possível verificar de acordo com o quadro 7, que:  



 

A média de resultados da prova vocabulário expressão é de M=23,59, sendo o seu 

desvio padrão de Dp=+-5,14. O valor mínimo obtido é 9 pontos e o máximo 30 pontos. 

Conforme o coeficiente de variação obtido (CV=21,7%) é possível verificar que a 

dispersão dos resultados é média (entre 15% a 30%). Relativamente à distribuição dos 

resultados obtidos esta é em termos de simetria assimétrica negativa ou enviezada à 

direita, tendo em conta o coeficiente de simetria obtido (Simetria/Erro de Simetria=-

2,527) se encontrar acima de 1,96, o que significa que a maioria dos resultados obtidos 

se apresentam elevados Os resultados obtidos em termos de curtose (Coeficiente de 

Curtose=2,786) indicam-nos que estamos perante uma distribuição leptócurtica.  

Em relação às provas de frase absurdas, verifica-se que em médias as crianças 

obtiveram M=1,58 pontos com um desvio padrão de Dp=1,12 pontos. O número 

mínimo de pontos obtidos nesta prova é de 0 pontos, sendo o resultado máximo de 3 

pontos. O coeficiente de variação obtido (CV=70.8%) indica que a dispersão dos 

resultados é fraca (CV>30%). Em termos de simetria da distribuição esta é simétrica, 

dado o coeficiente de simetria obtido (Simetria/erro de simetria=0,094) estar entre -1,96 

e 1,96, o que indica que a maioria dos resultados obtidos se apresentam próximos da 

média. Os resultados obtidos na curtose (Curtose/Erro de Curtose=-1,285) indicam-nos 

que a distribuição dos resultados é mesócúrtica.  

Os resultados obtidos nas provas de constituintes morfossintácticos indicam que se 

obteve uma média de M=8,17 com um desvio padrão de Dp=3,18 pontos. O mínimo de 

pontos obtidos é 1 sendo o máximo de 13. O coeficiente de variação obtido 

(CV=38,,9%) significa que estamos perante uma forte dispersão dos resultados 

(CV>30%). Os resultados obtidos em termos de simetria indicam de acordo com o 

coeficiente de simetria obtido (Simetria/Erro de Simetria=-0,569) que a distribuição é 

simétrica estando a maioria dos resultados em torno do valor médio obtido. Quanto à 

curtose a distribuição apresenta-se de acordo com o coeficiente de curtose obtido 

(Curtose/Erro de Curtose=0,124) mesócurtica. 

Quanto aos resultados obtidos para as provas de intenção comunicativas são em média 

M=0,88 com um desvio padrão de Dp=1,05 pontos. O valor mínimo obtido é 0, sendo o 

máximo 3 pontos. Em relação à dispersão dos resultados obtidos é possível verificar de 



 

acordo com o coeficiente de variação obtido (CV=119%) que esta é muito elevada, uma 

vez que se encontra claramente acima dos 30%. Em termos de simetria os resultados 

encontram-se distribuídos de forma simétrica, dado o valor do coeficiente de simetria 

obtido (Simetria/erro de simetria=1,794) estar entre -1,96 e 1,96, significando que 

grande parte dos resultados se encontram a volta do valor médio. Os resultados obtidos 

na curtose (Coeficiente de Curtose=-0,091) indicam-nos que estamos perante uma 

distribuição mesócurtica. 

No que se refere aos resultados obtidos para a expressão na sua totalidade, são em 

média M=33,76 com um desvio padrão de Dp=8,80 pontos. O valor mínimo obtido é 10 

sendo o máximo 48 pontos. Em relação à dispersão dos resultados obtidos é possível 

verificar de acordo com o coeficiente de variação obtido (CV=26,0%) que esta é média, 

uma vez que se encontra entre os 15% e os 30%. Quanto à simetria os resultados 

encontram-se distribuídos de forma assimétrica ou enviezada à direita, dado o valor do 

coeficiente de simetria obtido (Simetria/erro de simetria=-1,821) estar entre -1,96 e 

1,96, significando que grande parte dos resultados se encontram em redor da média. Os 

resultados obtidos na curtose (Coeficiente de Curtose=2,113) indicam-nos que estamos 

perante uma distribuição leptocúrtica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 7. Análise provas de expressão (grupo 1).  

Expressão N M Dp MinMax CV Simetria
Erro de 

Simetria 
Curtose

Erro de 

Curtose 

Vocabulário  

de Expressão 

17 23,5 5,149 30 0,217(21,7%)-1,390 0,550 2,962 1,063 

Frases Absurdas 17 1,58 1,120 3 0,708(70,8%)0,052 0,550 -1,367 1,063 

Constituintes 

Morfossintácticos 

17 8,17 3,181 13 0,389(38,9%)-0,313 0,550 0,132 1,063 

Intenções 

Comunicativas 

17 0,88 1,050 3 1,19 (119%) 0,987 0,550 -0,097 1,063 

Expressão 17 33,7

6 

8,8010 48 0,260(26,0%)-1,002 0,550 2,247 1,063 

 

No que respeita aos resultados obtidos nas provas de expressão do grupo geral é 

possível verificar de acordo com o quadro 8, que:  

A média de resultados da prova vocabulário expressão é de M=21,90, e o seu desvio 

padrão de Dp=+-5,65. O valor mínimo é 9 pontos e o máximo 28 pontos. De acordo 

com o coeficiente de variação obtido (CV=25,7%) podemos verificar que a dispersão 

dos resultados é média (entre 15% a 30%). No que concerne à distribuição dos 

resultados obtidos esta é em termos de simetria simétrica, tendo em conta o coeficiente 

de simetria obtido (Simetria/Erro de Simetria=-1,905) entre -1,96 e 1,96, o que significa 

que a maioria dos resultados obtidos se apresentam em torno da média. Os resultados 



 

obtidos em termos de curtose (Coeficiente de Curtose=1,748) indicam-nos que estamos 

perante uma distribuição mesócurtica.  

Para as provas de frase absurdas, verifica-se que em média as crianças obtiveram 

M=1,10 pontos, com um desvio padrão de Dp=0,99 pontos. Quanto ao número mínimo 

de pontos obtidos nesta prova este é de 0 pontos, sendo o resultado máximo de 3 pontos. 

O coeficiente de variação obtido elevado (CV=90,0%) indica que a dispersão dos 

resultados é alta (CV>30%). Em termos de simetria da distribuição esta é simétrica, 

dado o coeficiente de simetria obtido (Simetria/erro de simetria=0,887) estar entre -1,96 

e 1,96, o que indica que a maioria dos resultados obtidos se apresentam próximos da 

média. Os resultados obtidos na curtose (Curtose/Erro de Curtose=-0,117) indicam-nos 

que a distribuição dos resultados é mesócúrtica.  

Relativamente aos resultados das provas de constituintes morfossintácticos obteve-se 

uma média de M=6,30 com um desvio padrão de Dp=2,46 pontos. O mínimo de pontos 

obtidos é 1 sendo o máximo de 10. O coeficiente de variação obtido (CV=39,0%) 

significa que estamos perante uma forte dispersão dos resultados (CV>30%). Os 

resultados em termos de simetria revelam de acordo com o coeficiente de simetria 

obtido (Simetria/Erro de Simetria=-1,123) que a distribuição é simétrica estando a 

maioria dos resultados em torno do valor médio obtido. Quanto à curtose a distribuição 

apresenta-se de acordo com o coeficiente de curtose obtido (Curtose/Erro de 

Curtose=1,438) mesócurtica. 

Quanto aos resultados obtidos para as provas de intenção comunicativas são em média 

M=1,00 com um desvio padrão de Dp=0,94 pontos. O valor mínimo obtido é 0 sendo o 

máximo 3. Relativamente à dispersão dos resultados obtidos é possível verificar de 

acordo com o coeficiente de variação obtido (CV=94,0%) que esta é muito elevada, 

uma vez que se encontra claramente acima dos 30%. Em termos de simetria os 

resultados encontram-se distribuídos de forma simétrica, dado o valor do coeficiente de 

simetria obtido (Simetria/erro de simetria=1,446) estar entre -1,96 e 1,96, significando 

que grande parte dos resultados se encontra a volta do valor médio. Os resultados 

obtidos na curtose (Coeficiente de Curtose=-0,888) indicam-nos que estamos perante 

uma distribuição mesócurtica. 



 

No que se refere aos resultados obtidos para a expressão na sua totalidade são em média 

M=30,30 com um desvio padrão de Dp=8,82 pontos. O valor mínimo obtido é 10 sendo 

o máximo os 40 pontos. Quanto à dispersão dos resultados obtidos pode-se verificar 

conforme coeficiente de variação obtido (CV=26,0%) que esta é média, uma vez que se 

encontra entre os 15% e os 30%. Em relação à simetria os resultados encontram-se 

distribuídos de forma assimétrica ou enviezada à direita, dado o valor do coeficiente de 

simetria obtido (Simetria/erro de simetria=-1,958) estar entre -1,96 e 1,96, significando 

que grande parte dos resultados se encontra em redor da média. Os resultados obtidos na 

curtose (Coeficiente de Curtose=1,809) indicam-nos que estamos perante uma 

distribuição mesócurtica. 

Quadro 8. Análise das medidas de tendência central, dispersão e distribuição relativas 

aos resultados das provas de expressão do grupo com tipologia de negligência 

 Expressão N M Dp MinMax CV Simetria
Erro de 

simetria 
Curtose

Erro de 

curtose 

Vocabulário de 

Expressão 

1021,905,659 28 0,257(25,7%)-1,309 0,687 2,333 1,334 

Frases Absurdas 101,10 0,990 3 0,90 (90,0%) 0,610 0,687 -0,157 1,334 

Constituintes 

Morfossintácticos 

106,30 2,461 10 0,390(39,0%)-0,772 0,687 1,919 1,334 

Intenções 

Comunicativas 

101,00 0,940 3 0,94 (94,0%) 0,994 0,687 1,185 1,334 

Expressão 1030,308,8210 40 0,291(29,1%) -1,346 0,687 2,414 1,334 

 



 

No que respeita aos resultados obtidos nas provas de expressão do grupo geral é 

possível verificar de acordo com o quadro 9, que:  

Os resultados médios relativos às provas de vocabulário expressão são de M=26,00, e o 

seu desvio padrão de Dp=+-3,32. O valor mínimo é 22 pontos e o máximo 30 pontos. 

Conforme o coeficiente de variação obtido (CV=12,7%) podemos verificar que a 

dispersão dos resultados é fraca (<15%). Relativamente à distribuição dos resultados 

obtidos esta é em termos de simetria, simétrica tendo em conta o coeficiente de simetria 

obtido (Simetria/Erro de Simetria=-0,289) entre -1,96 e 1,96, o que significa que a 

maioria dos resultados obtidos se apresentam em torno da média. Os resultados obtidos 

em termos de curtose (Coeficiente de Curtose=1,258) indicam-nos que estamos perante 

uma distribuição mesócurtica.  

Em relação às provas de frase absurdas observa-se, que em média as crianças obtiveram 

M=2,29 pontos, com um desvio padrão de Dp=0,95 pontos. O número mínimo de 

pontos obtidos nesta prova este é de 1 ponto, sendo o resultado máximo de 3 pontos. O 

coeficiente de variação obtido fraco (CV=1,4%) indica que a dispersão dos resultados é 

baixa (CV<15%). Em termos de simetria da distribuição esta é simétrica, dado o 

coeficiente de simetria obtido (Simetria/erro de simetria=0,962) estar entre -1,96 e 1,96, 

o que indica que a maioria dos resultados obtidos se apresentam próximos da média. Os 

resultados obtidos na curtose (Curtose/Erro de Curtose=-1,063) indicam-nos que a 

distribuição dos resultados é mesócúrtica.  

Relativamente aos resultados das provas de constituintes morfossintácticos obteve-se 

uma média de M=10,86 pontos e um desvio padrão de Dp=1,95 pontos. O mínimo de 

pontos obtidos é 8 sendo o máximo 13. O coeficiente de variação obtido (CV=17,9%) 

significa que estamos perante uma média dispersão dos resultados (CV entre 15% e 

30%). em termos de simetria, os resultados indicam, em conformidade com o 

coeficiente de simetria obtido (Simetria/Erro de Simetria=-0,362) que a distribuição é 

simétrica estando a maioria dos resultados em torno do valor médio obtido. Quanto à 

curtose a distribuição apresenta-se de acordo com o coeficiente de curtose obtido 

(Curtose/Erro de Curtose=-0,911) mesócurtica. 



 

Os resultados obtidos para as provas de intenção comunicativas, são em média M=0,71 

com um desvio padrão de Dp=1,25 pontos. O valor mínimo obtido é 0 sendo o máximo 

3. Relativamente à dispersão dos resultados obtidos é possível verificar, de acordo com 

o coeficiente de variação obtido (CV=176,1%) que esta é muito elevada, uma vez que 

se encontra claramente acima dos 30%. Em termos de simetria os resultados encontram-

se distribuídos de forma simétrica, dado o valor do coeficiente de simetria obtido 

(Simetria/erro de simetria=1,826) estar entre -1,96 e 1,96, significando que grande parte 

dos resultados se encontra a volta do valor médio. Os resultados obtidos na curtose 

(Coeficiente de Curtose=0,328) indicam-nos que estamos perante uma distribuição 

mesócurtica. 

No que se refere aos resultados obtidos para a expressão na sua totalidade são em média 

M=38,71 com um desvio padrão de Dp=6,42 pontos. O valor mínimo obtido é 32 sendo 

o máximo os 48 pontos. Quanto à dispersão dos resultados obtidos pode-se verificar de 

acordo com o coeficiente de variação obtido (CV=25,83%) que esta é média, uma vez 

que se encontra entre os 15% e os 30%. Em relação à simetria os resultados encontram-

se distribuídos de forma assimétrica ou enviezada à direita, dado o valor do coeficiente 

de simetria obtido (Simetria/erro de simetria=0,200) estar entre -1,96 e 1,96, 

significando que grande parte dos resultados se encontra em redor da média. Os 

resultados obtidos na curtose (Coeficiente de Curtose=1,085) indicam-nos que estamos 

perante uma distribuição mesócurtica. 

 

 

 

 

 



 

Quadro 9. Análise das medidas de tendência central, dispersão e distribuição relativas 

aos resultados das provas de expressão do grupo com tipologia de abuso 

emocional/psicológico 

 Expressão N M Dp MinMaxCV Simetria
Erro de 

simetria 
curtose

Erro de 

curtose 

Vocabulário  

de Expressão 

7 26,0 3,32 22 30 0,127(12,7%)-0,230 0,794 -1,998 1,587 

Frases Absurdas 7 2,29 0,95 1 3 0,414 (1,4%) -0,764 0,794 -1,687 1,587 

Constituintes 

Morfossintáctic

os 

7 10,861,95 8 13 0,179(17,9%)-0,288 0,794 -1,446 1,587 

Intenções 

Comunicativas 

7 0,71 1,25 0 3 1,761(176,1) 1,450 0,794 0,521 1,587 

Expressão 7 38,716,42 32 48 2,583(25,83) 0,159 0,794 -1,723 1,587 

 

No que respeita aos resultados obtidos nas provas de expressão do grupo geral é 

possível verificar de acordo com o quadro 10, que:  

A média dos resultados às provas de vocabulário expressão é de M=26,00, e o seu 

desvio padrão de Dp=+-3,32. Quanto ao valor mínimo é 25 pontos e o máximo 30 

pontos. De acordo com o coeficiente de variação obtido (CV=6,1%) podemos verificar 

que a dispersão dos resultados é fraca (<15%). No que respeita à distribuição dos 

resultados obtidos esta é em termos de simetria, simétrica tendo em conta o coeficiente 



 

de simetria obtido (Simetria/Erro de Simetria=-0,238) entre -1,96 e 1,96, o que significa 

que a maioria dos resultados obtidos se apresentam em torno da média. Os resultados 

obtidos em termos de curtose (Coeficiente de Curtose=-1,462) indicam-nos que estamos 

perante uma distribuição mesócurtica.  

Para as provas de frase absurdas observa-se, que em média as crianças obtiveram 

M=2,60 pontos, com um desvio padrão de Dp=0,59 pontos. O número mínimo de 

pontos nesta prova é 1 ponto, sendo o resultado máximo de 3 pontos. O coeficiente de 

variação obtido (CV=22,6%) indica que a dispersão dos resultados é baixa (CV entre 

15% e 30%). Em termos de simetria da distribuição esta é simétrica, uma vez que o 

coeficiente de simetria obtido (Simetria/erro de simetria=0,653) estar entre -1,96 e 1,96, 

o que indica que a maioria dos resultados obtidos se apresentam próximos da média. Os 

resultados obtidos na curtose (Curtose/Erro de Curtose=0,789) indicam-nos que a 

distribuição dos resultados é mesócúrtica.  

Relativamente aos resultados das provas de constituintes morfossintácticos obteve-se 

uma média de M=12,20 pontos e um desvio padrão de Dp=2,33 pontos. O mínimo de 

pontos é 6 e o máximo é 15. Em relação ao coeficiente de variação obtido (CV=19,0%) 

significa que estamos perante uma média dispersão dos resultados (CV entre 15% e 

30%). Quanto à simetria, os resultados indicam, em conformidade com o coeficiente de 

simetria obtido (Simetria/Erro de Simetria=-0,652) que a distribuição é simétrica 

estando a maioria dos resultados em torno do valor médio obtido. Quanto à curtose a 

distribuição apresenta-se de acordo com o coeficiente de curtose obtido (Curtose/Erro 

de Curtose=2,340) é leptocúrtica 

A média dos resultados obtidos para as provas de intenção é M=1,95 com um desvio 

padrão de Dp=1,35 pontos. O valor mínimo obtido é 0 sendo o máximo 5. 

Relativamente à dispersão dos resultados obtidos é possível observar pelo valor do 

coeficiente de variação obtido (CV=69,2%%) que esta é muito elevada, uma vez que se 

encontra claramente acima dos 30%. Em termos de simetria os resultados encontram-se 

distribuídos de forma simétrica, dado o valor do coeficiente de simetria obtido 

(Simetria/erro de simetria=1,292) estar entre -1,96 e 1,96, significando que grande parte 

dos resultados se encontra à volta do valor médio. Os resultados obtidos na curtose 



 

(Coeficiente de Curtose=0,121) indicam-nos que estamos perante uma distribuição 

mesócurtica. 

No que se refere aos resultados obtidos para a expressão na sua totalidade, a média é 

M=44,00 e o desvio padrão de Dp=4,69 pontos. O valor mínimo obtido é 32 sendo o 

máximo os 52 pontos. Quanto à dispersão dos resultados obtidos pode-se verificar pelo 

coeficiente de variação obtido (CV=10,6%) que esta é fraca, uma vez que se encontra 

inferior a 15%. Em relação à simetria os resultados encontram-se distribuídos de forma 

assimétrica ou enviezada à direita, dado o valor do coeficiente de simetria obtido 

(Simetria/erro de simetria=1,560) estar entre -1,96 e 1,96, significando que grande parte 

dos resultados se encontra em redor da média. Os resultados obtidos na curtose 

(Coeficiente de Curtose=1,180) indicam-nos que estamos perante uma distribuição 

mesócurtica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 10. Análise das medidas de tendência central, dispersão e distribuição relativas 

aos resultados das provas de expressão do grupo 2 – crianças sem processo de 

promoção e protecção 

 Expressão N M Dp Min Max CV Simetria 
Erro de 

Simetria

Curtos

e 

Erro de 

Curtose 

Vocabulário  

de Expressão 

20 27,4 1,81 25 30 0,061(6,

1%) 

0,122 0,512 -1,451 0,992 

Frases Absurdas 20 2,60 0,59 1 3 0,226(22

,6%) 

-1,245 0,512 0,783 0,992 

Constituintes 

Morfossintácticos 

20 12,202,33 6 15 0,190(19

,0%) 

-1,516 0,512 2,322 0,992 

Intenções 

Comunicativas 

20 1,95 1,35 0 5 0,692(69

,2%) 

0,662 0,512 -0,121 0,992 

Expressão 20 44,004,69 32 52 0,106(10

,6%) 

-0,799 0,512 1,171 0,992 

 

 

 

 

 



 

Anexo V: Análise da normalidade relativas as provas de compreensão e expressão por 

Grupo 

Quadro 1. Análise da normalidade relativas aos resultados das provas de compreensão 

por grupo 

 Grupo Shapiro-Wilk 

 Compreensão Statistic df Sig. 

Vocabulário compreensão 1 ,817 17 ,003 

2 ,859 20 ,008 

Relações Semânticas 1 ,949 17 ,436 

2 ,930 20 ,156 

Frases Complexas 1 ,937 17 ,284 

2 ,970 20 ,757 

Comprensão 1 ,977 17 ,927 

2 ,941 20 ,249 

 

 



 

Quadro 2. Análise da normalidade relativas aos resultados das provas de expressão por 

grupo 

 Expressão Grupo Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Vocabulário de Expressão 1 ,883 17 ,036 

2 ,895 20 ,034 

Frases Absurdas 1 ,858 17 ,014 

2 ,671 20 ,000 

Constituintes 

Morfossintácticos 

1 ,963 17 ,694 

2 ,837 20 ,003 

Intenções Comunicativas 1 ,791 17 ,002 

2 ,916 20 ,082 

Expressão 1 ,934 17 ,252 

2 ,957 20 ,484 

 

 



 

Anexo VI. Análise da normalidade dos resultados relativos às provas de compreensão e 

expressão tendo em conta a tipologia de risco 

Quadro 1. Análise da normalidade relativa aos resultados da compreensão de acordo 

com a tipologia de risco – Grupos 3 e 4 

  

                    Tipologia de Risco 

Shapiro-Wilk 

 Compreensão Statistic df Sig. 

Vocabulário 

compreensão  
 

Negligência – Grupo 3 ,831 10 ,034 

AbusoEmocional/Psicológico – 

Grupo 4 

,840 7 ,099 

Relações Semânticas 

 

Negligência – Grupo 3 ,905 10 ,250 

Abuso Emocional/Psicológico 

– Grupo 4 

,952 7 ,746 

Frases Complexas 

 

Negligência – Grupo 3 ,951 10 ,680 

Abuso Emocional/Psicológico 

– Grupo 4 

,937 7 ,609 

Compreensão 

 

Negligência – Grupo 3 ,988 10 ,993 

Abuso Emocional/Psicológico 

– Grupo 4 

,956 7 ,781 

 



 

Quadro 2. Análise da normalidade relativa aos resultados da expressão de acordo com a 

tipologia de risco 

 Tipologia de Risco Shapiro-Wilk 

 Expressão Statistic df Sig. 

Vocabulário 

de Expressão 
 

Negligência – Grupo 3 ,890 10 ,168 

AbusoEmocional/Psicológico – 

Grupo 4 

,891 7 ,282 

Frases Absurdas 

 

Negligência – Grupo 3 ,886 10 ,152 

Abuso Emocional/Psicológico – 

Grupo 4 

,732 7 ,008 

Constituintes 

Morfossintácticos 
 

Negligência – Grupo 3 ,924 10 ,393 

Abuso Emocional/Psicológico – 

Grupo 4 

,930 7 ,549 

Intenções 

Comunicativas 
 

Negligência – Grupo 3 ,841 10 ,045 

Abuso Emocional/Psicológico – 

Grupo 4 

,650 7 ,001 

Expressão 

 

Negligência – Grupo 3 ,883 10 ,143 

Abuso Emocional/Psicológico – 

Grupo 4 

,878 7 ,216 



 

 


