
 

ERRATA 

 

• PÁGINA 33: 

ONDE DIZ 

“ kib ,  é o parâmetro de posição (um ponto do continuum traço latente) da k-ésima 

categoria do item i , isto é, cada kib ,  é o ponto de interseção entre as categorias de 

resposta ordenadas...” 

SUBSTITUIR POR 

“ kib ,  é o parâmetro de posição (um ponto do continuum traço latente) da k-ésima 

categoria do item i , isto é, cada kib ,  é o parâmetro de gravidade da k-ésima categoria 

do item i...” 

 

• PÁGINA 34: 

ONDE DIZ 

“...até 0,153...” 

 SUBSTITUIR POR 

“...até aproximadamente 0,2...” 

 

ONDE DIZ 

“...entre 0,153 e 1,280...” 

 SUBSTITUIR POR 

“...entre aproximadamente 0,2 e 1,45...” 

 

ONDE DIZ 

“...entre 1,280 e 1,897...” 

 SUBSTITUIR POR 

“...entre aproximadamente 1,45 e 1,65...” 

 

ONDE DIZ 

“...a partir de 1,897...” 

 SUBSTITUIR POR 

“...a partir de aproximadamente 1,65...” 

 

 



 

• PÁGINA 60: 

ONDE DIZ 

“ kib ,  é o parâmetro de posição (um ponto do continuum traço latente) da k-ésima 

categoria do item i , isto é, cada kib ,  é o ponto de interseção entre as categorias de 

resposta ordenadas...” 

SUBSTITUIR POR 

“ kib ,  é o parâmetro de posição (um ponto do continuum traço latente) da k-ésima 

categoria do item i , isto é, cada kib ,  é o parâmetro de gravidade da k-ésima categoria 

do item i...” 

 

• PÁGINA 61: 

ONDE DIZ 

“...e os parâmetros ikc  representam as distâncias entre pontos de interseção entre as 

curvas de categorias de resposta para cada item.” 

SUBSTITUIR POR 

“...e os parâmetros ikc  representam as distâncias entre os parâmetros de gravidade das 

curvas de categorias de resposta para cada item.” 

 

• PÁGINA 62: 

ONDE DIZ 

“...como da distribuição dos pontos de interseção entre as categorias de resposta  kib ,  ao 

longo do continuum do traço latente.” 

SUBSTITUIR POR 

“...como da distribuição dos parâmetros de gravidade das categorias de resposta  kib ,  ao 

longo do continuum do traço latente.” 

 

• PÁGINA 67: 

ONDE DIZ 

“As estimativas dos pontos de interseção ( )kib , ...” 

SUBSTITUIR POR 

“As estimativas dos parâmetros de gravidade das categorias de resposta ( )kib , ...” 

 

 



 

• PÁGINA 74: 

ONDE DIZ 

“...ponto de interseção entre as categorias de resposta 1 e 2.” 

SUBSTITUIR POR 

“...parâmetro de gravidade da categoria 1.” 

 

ONDE DIZ 

“...ponto de interseção entre as categorias de resposta 2 e 3.” 

SUBSTITUIR POR 

“...parâmetro de gravidade da categoria 2.” 

 

ONDE DIZ 

“...ponto de interseção entre as categorias de resposta 3 e 4.” 

SUBSTITUIR POR 

“...parâmetro de gravidade da categoria 3.” 

 

 

 

 


