FAQ
1 EU UTILIZO O TEM-R EM MINHAS AVALIAÇÕES. QUAL SERIA A
VANTAGEM DE ADQUIRIR O MANUAL DO TEM-R-2?

O TEM-R-2 trata-se de uma versão revisada e ampliada do TEM-R. O manual possui
novos estudos de validade e precisão, bem como normas que contemplam dados
de mais de 28 mil pessoas. Existem tabelas normativas por faixa etária, por
escolaridade, para as cinco regiões, para os 26 estados brasileiros e Distrito
Federal, e para porte de armas. Dessa forma, você terá condições de fazer sua
avaliação com base em uma pesquisa mais atual, e que utiliza parâmetros mais
específicos de comparação entre os resultados dos indivíduos.

2 EU PERCEBI QUE AS FOLHAS DE APLICAÇÃO DO TEM-R-2 SÃO

PRATICAMENTE IGUAIS ÀS FOLHAS DO TEM-R. POSSO CONTINUAR
USANDO AS QUE EU JÁ TENHO AQUI?
Sim, pode. A instrução de aplicação, bem como o conteúdo não foram alterados.
Houve redução nas informações solicitadas no cabeçalho, e inclusão do campo
Tabela Consultada, junto aos dados de preenchimento do psicólogo. Além disso, foi
feita a substituição do desenho “retroprojetor” que constava no exemplo da folha de
aplicação como um distrator, pelo desenho de um “notebook”. De qualquer forma,
esses pequenos ajustes não inviabilizam o uso da folha de aplicação do TEM-R.

3 E OS CARTÕES EXEMPLO E DE APLICAÇÃO? TAMBÉM PERMANECEM
OS MESMOS?

Sim, os cartões do TEM-R-2 são exatamente iguais aos do TEM-R. Caso tenha
interesse na aplicação por Datashow, os cartões exemplo e aplicação permanecem
disponíveis na nossa plataforma VOL Vetor Online, em Guias e modelos.

4 O TEM-R POSSUI UM CRIVO DE CORREÇÃO. TAMBÉM POSSO
CONTINUAR USANDO PARA O TEM-R-2?

Sim, esse item também é compatível, ou seja, não é necessário adquirir um novo.

5 EU UTILIZO A APLICAÇÃO ONLINE DO TEM-R, E ÀS VEZES, QUANDO
REALIZO A APLICAÇÃO EM LÁPIS E PAPEL RECORRO À CORREÇÃO
ONLINE. HOUVE ALGUMA ALTERAÇÃO NESSE SENTIDO?

Não. O TEM-R-2 também possui aplicação e correção online. No dia do lançamento
do material (07/03/2022) nós convertemos as licenças do TEM-R disponíveis no
acesso de nossos clientes para licenças do TEM-R-2. Desta forma, você poderá
usufruir das novas tabelas normativas em suas avaliações. Como as folhas de
aplicação são iguais, você também receberá licenças de correção do TEM-R-2 ao
adquirir o livro de aplicação do TEM-R. Ao aplicar ou corrigir os testes no formato
online, você ainda poderá escolher qual versão da tabela deseja utilizar.
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