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 ABI – Aptidões Básicas para Informática 

 

A Bateria de Aptidões Básicas para Informática (ABI) avalia as principais aptidões 
subjacentes à maioria das tarefas realizadas em departamentos de informática ou 
serviços informatizados. No entanto, as provas (e respectivos conteúdos) que fazem 
parte da ABI têm-se revelado bastante discriminativas na avaliação de profissionais de 
outras áreas. 

  

Ficha  
  

Versão: Portuguesa 

Autor: Maria Victoria Cruz 

Idades: + 18 anos 

Aplicação:  Individual / Colectiva 

Duração: Aprox. 56 min 

Classificação: B 

  

Descrição  
  

A ABI avalia as seguintes áreas: 

Compreensão Verbal – avalia a capacidade para compreender ideias, expressas através de linguagem escrita e oral; 

Compreensão de Problemas e de Conceitos Matemáticos – avalia a agilidade na compreensão e manipulação de 
conceitos, relações e fórmulas de carácter matemático; 

Atenção e Resistência à Monotonia – avalia a capacidade para realizar tarefas que requerem atenção concentrada, 
rigor perceptivo, resistência à monotonia e detecção de erros; 

Raciocínio Lógico – avalia a capacidade para determinar o critério que regula a ordenação lógica de elementos 
numéricos, bem como a capacidade para seguir um processo lógico; 

Capacidade de Classificação e de Análise – avalia a capacidade para classificar um certo número de variáveis 
segundo critérios de relativa complexidade e para utilizar códigos (como é habitual nas tarefas informáticas) que 
representam ou substituem algumas das categorias das variáveis; 

Raciocínio Diagramático – avalia a capacidade para analisar um problema e para organizar soluções numa série de 
etapas lógicas. 

Embora esta bateria tenha sido concebida para a avaliação de candidatos ou de profissionais da área de 
informática, também poderá ser utilizada na avaliação de profissionais de outras áreas, nomeadamente com 
formação superior nas áreas de Engenharia, Gestão/Economia, Ciências Exactas e Ciências Sociais e Humanas. 

A ABI encontra-se disponível para aplicação online. 

  

Normas  
  

Amostra portuguesa: N (total)=2298; adultos com idade compreendida entre 19 e 56 anos. 
A tipificação portuguesa utiliza a escala percentílica e a escala típica de eneatipos (estaninos). Tabelas de normas 
disponíveis: 

 Amostra total (ambos os sexos) 

 Por sexo 

 Por escolaridade: 
o 12ºAno de Escolaridade 
o Formação Superior 

 Por Área de Formação Superior: 
o Programadores/Analistas 
o Engenharias 
o Gestão e Ciências 
o Ciências Sociais e Humanas 

  

Correcção  
  

 Online 
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Material  
  

 Manual Técnico;  

 Folhas de resposta; 

 Créditos para correcção. 
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