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A avaliação psicológica é uma situação padronizada de realização de tarefas definidas que 
possibilita que se traduza os c processos mentais em termos numéricos. Para tal se vale de vários 
procedimentos, entre eles os testes psicológicos. Espera-se que o processo de avaliação utilize 
instrumentos precisos e confiáveis. No Brasil, a partir das resoluções do Conselho Federal de 
Psicologia Nº 02/2003 e seus complementos, tem-se estabelecidos os critérios mínimos de definição 
de um teste psicológico, assim como critérios para sua elaboração, uso e comercialização. Nesta os 
parâmetros psicométricos (validade, fidedignidade, padronização e normatização) são definidos e 
assim como são estabelecidos os prazos para adequação das pesquisas dos mesmos. Apresenta ainda 
que os instrumentos propostos devem incluir em seu manual instruções sobre o sistema de correção, 
explicitando a lógica que fundamenta o procedimento para que haja a garantia da uniformidade dos 
mesmos. O PMK – Psicodiagnóstico Miocinético é um teste psicológico reconhecido e que satisfaz 
aos padrões determinados pela resolução supracitada. Este teste apresenta em seu manual dois 
sistemas de correção similares para a aferição da produção do sujeito. O sistema padrão de correção 
desta técnica, que se vale do grafismo, utiliza a régua para realizar a medida dos traçados e assim 
estabelece as normas para sua utilização. Considerando a freqüente utilização do teste foi 
padronizado um conjunto de crivos para facilitar sua correção. Estes, no PMK chamados de 
máscaras, são produzidos em papel semi-transparente para propiciar a sobreposição ao modelo e ao 
teste realizado e contém em si as marcações dos limites a serem aferidos que determinam as sessões 
dos traçados que devem ser mensuradas. Se as máscaras não eximem o uso da régua, elas reduzem 
de modo considerável seu uso, promovendo maior agilidade na correção dos protocolos. A questão 
proposta para esta pesquisa é a verificação da equivalência quanto as formas de correção do PMK, 
utilizando a régua ou a máscara. Considera-se que ambas as aferições a partir de um mesmo 
protocolo devem apresentar as mesmas dimensões brutas e, conseqüentemente, os mesmos escores 
transformados. Neste sentido o objetivo proposto é verificar a equivalência dos resultados aferidos 
através de ambos os procedimentos de correção aplicados aos mesmos protocolos. Esta pesquisa, 
em andamento, enquadra-se no modelo exploratório, utilizando a metodologia de levantamento 
documental de uma amostra não probabilística fortuita de sujeitos que prestaram avaliação para 
obtenção, ou mudança de categoria, da CNH, no ano de 2010, na região norte do estado de Minas 
Gerais. A amostra refere-se a 50 sujeitos do sexo masculino, com idades entre 21 à 50 anos (média 
31,63 anos) e escolaridade de 4ª série fundamental a 3º ano do ensino médio (média 9,53 anos de 
escolarização). Os resultados indicam que existem diferenças nos resultados produzidos a partir de 
cada um dos critérios de correção. Verifica-se que as normas propostas no manual não são seguidas 
de modo estrito ao se elaborar, ou imprimir, os crivos de correção, o que leva a irregularidades no 
modelo de correção e propicia aferições com resultados distintos para cada um dos critérios. 
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