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 EFAI-3 – Avaliação Fatorial das Aptidões Intelectuais 

 

O objetivo da bateria para a Avaliação Fatorial das Aptidões Intelectuais (EFAI) é 
averiguar a capacidade do sujeito para resolver agilmente problemas de diversos tipos, 
manter uma flexibilidade mental adequada e realizar processos lógicos de raciocínio 
dedutivo e indutivo. 

  

Ficha  
  

Versão: Portuguesa 

Autor: Nicolás Seisdedos, Pablo Santamaría, David Arribas, Jaime Pereña 

Idades: 12 a 19 anos 

Aplicação:  Individual ou colectiva 

Duração: trabalho efetivo: 45 minutos / Aplicação: aprox. 90 minutos. 

Classificação: B 
  

Descrição  
  

A EFAI é composta por quatro níveis (EFAI-1, EFAI-2, EFAI-3 e EFAI-4), de complexidade crescente, que permitem 
avaliar uma grande amplitude de idades (desde os 7 anos à idade adulta) e níveis de educação diversificados. 

Trata-se de uma bateria de aplicação coletiva, composta por cinco provas que avaliam tanto as aptidões espaciais 
(E), numéricas (N), de raciocínio abstrato (R) e verbais (V), assim como a memória (M), num período de tempo de 
avaliação real inferior a 90 minutos. As provas são apresentadas no mesmo caderno de aplicação e são compostas 
por elementos diversificados com grande capacidade de discriminação. Para garantir a qualidade da avaliação, cada 
prova tem um tempo de aplicação próprio. 

A EFAI poderá ser administrada em formato papel e lápis e em formato online. No formato papel e lápis, o perfil de 
resultados gerado no sistema de correção online permite obter as pontuações das várias aptidões (E, N, R, V) assim 
como da Memória, caso esta prova tenha sido administrada. No formato online, o utilizador tem a possibilidade de 
obter, não só o perfil gráfico dos resultados, mas também um relatório interpretativo para cada uma das provas. 
Está ainda disponível uma versão mais completa deste tipo de relatório, que inclui a obtenção e análise dos 
resultados por fatores: Inteligência Geral, Inteligência Verbal e Inteligência Não Verbal. 

A EFAI-3 encontra-se disponível para aplicação online. 
  

Normas  
  

A tipificação portuguesa utiliza a escala percentílica e a escala de QI. Tabelas de normas disponíveis: 

 Adolescestes 

 Ambos os sexos; 

 Sexo feminino; 

 Sexo masculino; 

 A frequentar o 7º ano; 

 A frequentar o 8º ano; 

 A frequentar o 9º ano; 
  

Correcção  
  

B2SB – Licença de utilização da plataforma TP Online by Cegoc_Correção Online 
  

Material  
  

O teste EFAI-3 é constituído pelo seguinte material:  

 Manual Técnico 

 Manual de Administração 

 Cadernos de Aplicação 

 Folhas de Respostas 

 Folha de Memória - Estudo (disponível na Testoteca) 

 Folha de Informação (disponível na Testoteca) 
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