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Introduction 
This document presents an instrument based on the TAM model (Davis, 1989) and 

UTAUT Model (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003) and adapted to measure the 

acceptance of mobile technologies among students and teachers by adding two additional 

constructs: reliability and recommendation in order to measure the level of necessity of a 

new tool to certificate Apps  (Briz-Ponce, Juanes-Méndez, & García-Peñalvo, 2014a). 

The first part of the survey has the goal of obtain the required data related to demographic 

information, participants' experience with mobile technologies and it is formed by 19 

items. 

The second part collects the data related with the acceptance of mobile technologies and 

is formed by 34 items (first 32 items provided by UTAUT model).  

The detailed information regarding the constructs employed in this survey has been 

published in other articles (Briz-Ponce & García-Peñalvo, 2015; Briz-Ponce & Juanes-

Méndez, 2015; Briz-Ponce, Juanes-Méndez, & García-Peñalvo, 2014c, 2014b; Briz-

Ponce et al., 2014a). 
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QUESTIONNAIRE 

 

CONTEXT DATA 

O inquérito é completamente anônimo. O seu contributo é inestimável para a investigação que 
estamos a realizar e que tem como objetivo avaliar o uso de dispositivos móveis na área da 
Educação no campo da Ciências da Saúde.  

Agradecemos a sua ajuda 

Nº PERFIL 

1 Meu perfil é (pode selecionar várias opções): 

 Estudante      

    Indique o curso             Indique carreira clinica  

 Médico Residente.  Indique anos de experiência       

 Médico Especialista.  Indique anos experiência  

 Professor de Ciências da Saúde. Indique anos experiência  

2 Minha idade é entre: 

 18-25 anos    26-35 anos     36-45 anos   46-55 anos    + 55 anos 

3 Eu sou: 

 Um homem           Uma Mulher 

4 Eu tenho (pode selecionar duas, se  tiver  dois dispositivos) 

 Eu tenho Smartphone      Eu tenho Tablet.        Eu não tenho Smartphone ou Tablet 

5 O sistema operacional no meu Smartphone é: (se não tiver Smartphone, selecione: Não aplicável): 

 iOS (iPhone)    Android     Windows 8    Outros    Não Aplicável 

6 O sistema operacional no meu Tablet é: (se não tiver Tablet selecione: Não aplicável): 

       iOS (iPad)        Android      Windows 8    Outros      Não Aplicável 

7 No contexto de dispositivos móveis, eu sei o que é uma aplicação móvel: 

 Sim.                  Não 



PhD. PROGRAMME 
EDUCATION IN THE KNOWLEDGE SOCIETY 

 

 4 

Nº PERFIL 

8 Para descarregar aplicações móveis eu utilizo: 

 Meu Smartphone    Meu Tablet    Meu Smartphone e meu Tablet     Nenhuma das opções 
acima  

9 O tempo que dedico a utilizar as aplicações móveis no Smartphone é: 

 < 1h por dia  Entre 1 ou 2 horas por dia  Entre 3 ou 4 horas por dia   Mais do que 4h por dia 

 Eu não uso  

10 O  tempo que dedico a utilizar as aplicações móveis com meus aplicativos no Tablet é:  

 < 1h por dia  Entre 1 ou 2 horas por dia  Entre 3 ou 4 horas por dia   Mais do que 4h por dia 

 Eu não uso 

11 No último mês, eu descarreguei no meu Smartphone o seguinte número de aplicações (se não tem 
Smartphone, selecione: Não aplicável): 

 Entre 1 e 10     Entre 11 e 20     Entre 21 e 30    Mais de 30    Nenhum   Não aplicável 

12 No último mês, eu descarreguei no meu Tablet o seguinte número de aplicações (se não tem Tablet, 
selecione: Não aplicável): 

 Entre 1 e 10     Entre 11 e 20     Entre 21 e 30    Mais de 30    Nenhum   Não aplicável 

13 Eu já paguei por baixar uma aplicações: 

 Sim, ocasionalmente   Não, nunca.  

14 No que respeita à confiança nas aplicações que eu descarreguei: 

 Eu confio na fonte de origem do pedido para descarregar 

 Eu não confio, mas descarrego na mesma  

 Não sei, nunca se me levantou   

15 Ao escolher a aplicação que irei descarregar, eu tenho em mente: (pode selecionar várias opções) 

 Segurança/Privacidade     Conteúdo      Utilidade     Acessibilidade     Conexão de dados 
 Recomendação de um/uma amigo/conhecido/revista Informações do provedor/ ou do formador    
 Nenhum 

16 Há alguma característica que tenha em mente na hora de descarregar uma aplicação móvel e que não 
esteja na pergunta anterior?  

 Sim. Por favor, indicar qual:  

 Não 
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Nº PERFIL 

17 Opções selecionadas na questão 15, a opção que você considera mais importantes quando se trata de 
descarregar uma aplicação é: 

 Segurança/Privacidade     Conteúdo     Utilidade    Acessibilidade     Conexão de dados 
 Recomendação de um/uma amigo/conhecido/revista Informações do provedor/ ou do  formador    
 Nenhum 

18 Eu já usei uma aplicação médica para a minha formação em medicina (seja para a formação contínua 
como para  os meus estudos de medicina )  

 Sim. Por favor, indique qual  

 Não. As razões são:  

19 As aplicações que eu tenho descarregado no meu Tablet e / ou Smartphone são: (pode selecionar 
mais de uma opção) 

 Lazer (restaurante, viagem, desportos, tempo, mapas)      Notícia     As redes sociais 

 Correio     Jogos    aplicações móveis relacionadas com a medicina (por exemplo: diagnóstico, 
etc.)   Educação Médica (por exemplo: consulta, mapas anatômicos etc.). 

 Outros.    Nenhum 
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ACCEPTANCE MODEL 
 
 

Nº Test 1      2      3      4     5 

1 Eu acho que o dispositivo móvel é útil para a minha aprendizagem                                                                           

2 O dispositivo móvel permite-me executar as tarefas de estudo /ensino 
de uma forma produtiva         

             

3 O dispositivo móvel aumenta a mina produtividade              

4 Se eu usar aplicações (apps) instaladas no dispositivo móvel, eu 
penso que terei mais oportunidades para passar no exame                                                                                                                                   

             

5 Minha interação com o dispositivo móvel é claro e simples                                                                                      

6 É fácil para mim o uso do dispositivo móvel              

7 Eu acho que o dispositivo móvel é fácil de usar                                                                                                        

8 Aprender a utilizar o dispositivo móvel é fácil para mim              

9 Usando o móvel como ferramenta de formação em medicina/saúde é 
uma boa ideia                               

             

10 O dispositivo móvel faz com que o ensino/estudo seja mais 
interessante. 

             

11 Usar o dispositivo móvel para o estudo é diversão                                                                                                  

12 Eu gostaria de usar os dispositivos móveis como uma ferramenta para 
o estudo                                      

             

13 As pessoas que são próximas acham que eu deveria usar o 
dispositivo móvel para estudo                       

             

14 As pessoas que são muito importantes para mim, acham que eu 
deveria usar o dispositivo móvel para o estudo 

             

15 A Direção da Instituição/Empresa tem sido útil no uso do sistema                                                                       

16 Em geral, a Faculdade/Hospital/Departamento apoia o uso de 
dispositivos móveis para a minha formação                                                                                                                                                            

             

17 Eu tenho os recursos para usar o dispositivo móvel para a formação                    

18 Eu tenho os conhecimentos necessários para utilizar o dispositivo 
móvel na minha aprendizagem         

             

19 O dispositivo móvel não é compatível com outros dispositivos que 
tenho para a minha aprendizagem         
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Nº Test 1      2      3      4     5 

20 Há uma pessoa especifica ou grupo disponível para prestar 
assistência às dificuldades que apareçam no sistema dispositivo 
móvel/aplicação                                                                                     

             

21 Eu poderia concluir o serviço ou tarefa usando o sistema, se tivesse 
apenas um mecanismo de ajuda integrado para assistência  

             

22 Eu poderia concluir o serviço ou tarefa usando o dispositivo móvel, 
mesmo se não houver ninguém que me diga o que é que eu devo 
fazer 

             

23 Eu poderia concluir o serviço ou tarefa se eu pudesse chamar alguém 
para que me ajudar, se eu estiver bloqueado       

             

24 Eu poderia concluir o serviço ou tarefa se eu tiver muito tempo para 
completar o serviço para o qual o software foi fornecido                                                                                                           

             

25 Eu tenho receio de usar meus apps para o meu estudo se não tiverem 
informação suficiente para a formação                                                                                                                                              

             

26 Tenho medo de pensar que eu possa perder muita informação se eu 
descarregar algumas aplicações 

             

27 Duvido que usando a aplicação se cometa algum erro que não possa 
ser corrigido em seguida             

             

28 O uso de apps de forma alguma me intimida               

29 Eu pretendo usar as aplicações para o formação em 1 mês                                                                                    

30 Vou usar aplicações para a minha formação num 1 mês                                                                                         

31 Eu planei usar as aplicações para a minha formação num 1 mês                                                                           

32 Não vou usar as aplicações para a minha formação                                                                                                

33 Considero necessário um certificado de qualidade para aumentar a 
confiança para descarregar um app                                                                                                                             

             

34 Eu recomendo o uso de aplicações móveis (apps) para a 
aprendizagem de um parceiro e/ou estudante 
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