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Secção IV. Registo do item e subteste de desempenho 

Subteste I. Supressão 

MATERIAIS: Nenhum; 

LINHA DE TECTO: Parar quando a criança falhar 3 itens de teste de seguida; 

FEEDBACK: Dar feedback;  

PONTUAÇÃO: Registar as respostas correctas com o número 1 e as incorrectas com 0. A pontuação 
bruta total para este subteste é o número total de itens do subteste correctos até à linha de tecto. 

INSTRUÇÕES: Dizer ao examinando, “Vamos jogar um jogo de palavras”. 

ITENS PRÁTICOS: 

a. Diz camaleão. Agora diz camaleão sem dizer cama. Resposta correcta: leão. 

Se a resposta estiver correcta dizer: “Está certo. Vamos experimentar outra”. 

Se a resposta estiver errada dizer: ”Não é bem assim. Camaleão sem dizer cama é leão”. 

Continuar a dar feedback se correcto ou errado como no exercício anterior. Dizer “Vamos tentar mais 
algumas”. 

b. Diz bancarrota. Agora diz bancarrota sem dizer banca. Resposta correcta: rota. 

c. Diz picapau. Agora diz picapau sem dizer pica. Resposta correcta: pau. 

ITENS DE TESTE: Continuar a dar feedback se correcto ou incorrecto como anteriormente. 

1. Diz girassol. Agora diz girassol sem dizer sol. Resposta correcta: gira. Pontuação (1 se correcto, 0 se 
errado): 

2. Diz furacão. Agora diz furacão sem dizer fura. Resposta correcta: cão. Pontuação: 

3. Diz petiscar. Agora diz petiscar sem dizer petis. Resposta correcta: car. Pontuação: 

ITENS PRÁTICOS: Dizer “ Ok, agora vamos experimentar algumas palavras onde retiramos partes mais 
pequenas das palavras”. Continuar a dar feedback se correcto ou errado. Usar o fonema e não o nome 
da letra. 

d. Diz figura. Agora diz figura sem dizer figo. Resposta correcta: ra. 

Se a resposta estiver correcta dizer:” Está certo. Vamos tentar a próxima”. Se a resposta estiver errada 
dizer: “Não é bem assim. Figura sem figo fica ra. 

e. Diz centopeia. Agora diz centopeia sem dizer cento. Resposta correcta: peia. 

f. Diz chocolate. Agora diz chocolate sem dizer choco. Resposta correcta: late. 

ITENS DE TESTE: continuar a dar feedback das respostas certas ou erradas como anteriormente. 

4. Diz tubarão. Agora diz tubarão sem dizer tuba. Resposta correcta: rão. Pontuação: 

5. Diz galinha. Agora diz galinha sem dizer ga. Resposta correcta: linha. Pontuação:  

RESTANTES ITENS DE TESTE: Continuar a dar feedback se correcto ou incorrecto como anteriormente. 

6. Diz sapato. Agora diz sapato sem dizer” sa”. Resposta correcta: pato. Pontuação: 
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7. Diz licor. Agora diz licor sem dizer” li”. Resposta correcta: cor. Pontuação:  

8. Diz cavala. Agora diz cavala sem dizer ”ca”. Resposta correcta: vala. Pontuação:  

9. Diz vidente. Agora diz vidente sem dizer vi. Resposta correcta: dente. Pontuação: 

10. Diz cabana. Agora diz cabana sem dizer ba. Resposta correcta: cana. Pontuação: 

11. Diz alface. Agora diz alface sem dizer fa. Resposta correcta: alce. Pontuação: 

12. Diz viola. Agora diz viola sem dizer o. Resposta correcta: vila. Pontuação:  

13. Diz minuto. Agora diz minuto sem dizer nu. Resposta correcta: mito. Pontuação:  

14. Diz aroma. Agora diz aroma sem dizer ro. Resposta correcta: ama. Pontuação: 

15. Diz macaco. Agora diz macaco sem dizer co. Resposta correcta: maca. Pontuação: 

16. Diz calote. Agora diz calote sem dizer ”te”. Resposta correcta: calo. Pontuação:  

17. Diz borracha. Agora diz borracha sem dizer cha. Resposta correcta: borra. Pontuação:  

18. Diz salada. Agora diz salada sem dizer “da”. Resposta correcta: sala. Pontuação:  

19. Diz chávena. Agora diz chávena sem dizer “na”. Resposta correcta: chave. Pontuação: 

20. Diz mata. Agora diz mata sem dizer “m”. Resposta correcta: ata. Pontuação: 

21. Diz amar. Agora diz amar sem dizer “a”. Resposta correcta: mar. Pontuação: 

22. Diz cama. Agora diz cama sem dizer “c”. Resposta correcta: ama. Pontuação: 

23. Diz belo. Agora diz belo sem dizer “b”. Resposta correcta: elo. Pontuação: 

24. Diz casa. Agora diz casa sem dizer “c”. Resposta correcta: asa. Pontuação: 

25. Diz rádio. Agora diz rádio sem dizer “d”. Resposta correcta: raio. Pontuação: 

26. Diz coma. Agora diz coma sem dizer “m”. Resposta correcta: coa. Pontuação: 

27. Diz dormida. Agora diz dormida sem dizer “m”. Resposta correcta: dorida. Pontuação: 

28. Diz domador. Agora domador sem dizer “m”. Resposta correcta: doador. Pontuação: 

29. Diz toda. Agora diz toda sem dizer “d”. Resposta correcta: toa. Pontuação: 

30. Diz mal. Agora diz mal sem dizer “l”. Resposta correcta: má. Pontuação: 

31. Diz pai. Agora diz pai sem dizer “i”. Resposta correcta: pá. Pontuação: 

32. Diz cala. Agora diz cala sem dizer “a”. Resposta correcta: cal. Pontuação: 

33. Diz aro. Agora diz aro sem dizer “o”. Resposta correcta: ar. Pontuação: 

34. Diz sinal. Agora diz sinal sem dizer “l”. Resposta correcta: sina. Pontuação: 

Pontuação final do subteste: 

Subteste II. Nomeação rápida de cores. 

MATERIAIS: cronómetro, páginas da nomeação rápida de cores do livro de imagens (formas A e B). 
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LINHA DE TECTO: interromper o teste se nos itens de prática a criança não conseguir nomear todas as 
cores correctamente, após correcção de erros. Se a criança errar mais de 4 vezes na forma A, parar o 
teste. Se a criança errar mais de 4 vezes em qualquer uma das formas, não pontuar o subteste. 

PONTUAÇÃO: a pontuação para este subteste é o número de segundos que o examinando demora a 
nomear todas as cores do Formulário A e formulário B combinados. Os itens são marcados como 
incorrectos se a criança saltar essa cor ou lhe der o nome errado. Se a criança saltar uma linha, pontuar 
a primeira cor na linha que foi saltada como incorrecta e tentar direccionar a criança para a linha 
correcta. Se a criança hesitar por mais de 2 segundos numa cor, marcar como incorrecta e apontar para 
o item seguinte e dizer: “Continua.” 

INSTRUÇÕES 

ITENS PRÁTICOS: mostrar a página de prática e dizer, “que cores vês nesta página?” (apontar para a 
primeira cor e continuar a apontar se necessário. Se a criança cometer alguns erros, corrigir a criança e 
pedir para ele/ela repetir as cores todas outra vez. Se a criança continuar a dar erros parar). Dizer, “Vais 
dizer os nomes de algumas cores o mais rápido que conseguires.” 

ITENS DE TESTE: dizer, “agora vais dizer os nomes das cores desta página o mais rápido que conseguires. 
Quando te disser para começares, vais começar aqui (apontar para o canto superior esquerdo do 
formulário A), e nomear esta linha (apontar para a linha superior) antes de seguir para a próxima linha. 
Diz o nome das cores de cada linha o mais rápido que conseguires até chegares ao fim. Tenta não saltar 
nenhuma cor. Estás a perceber?” 

Colocar uma folha branca em cima do formulário A para tapar as cores durante cerca de 5 segundos. 
Dizer, “Vamos começar assim que eu destapar a folha. Pronto/a? Começa.” 

Destapar rapidamente a página e começar a cronometrar assim que a criança nomear a primeira cor. 
Parar de cronometrar quando o nome da última cor for dito. Anotar os itens errados colocando uma 
barra em cima do nome da cor. Quando a criança terminar registar o tempo e os erros. Continuar com o 
formulário B a não ser que a criança dê mais que 4 erros no formulário A. 

Formulário A: 

 Azul, vermelho, verde, preto, castanho, amarelo, vermelho, preto, azul. 

Amarelo, verde, castanho, azul, vermelho, verde, preto, amarelo, castanho. 

Verde, amarelo, preto, vermelho, castanho, azul, verde, vermelho, azul. 

Preto, castanho, amarelo, castanho, verde, vermelho, amarelo, azul, preto.  

Tempo:______ 

Erros:_______ 

Formulário B: depois do formulário A estar terminado, iniciar o formulário B dizendo: “Agora mais uma 
vez. Lembra-te que tens de dizer o nome das cores o mais rápido que conseguires.” (seguir o mesmo 
procedimento como para o formulário A). 

Preto, azul, amarelo, vermelho, verde, castanho, amarelo, castanho, preto. 

Azul, vermelho, verde, azul, castanho, vermelho, preto, amarelo, verde. 

Castanho, amarelo, preto, verde, vermelho, azul, castanho, verde, amarelo. 

Azul, preto, vermelho, amarelo, castanho, preto, verde, vermelho, azul. 

Tempo:_____ 
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Erros:______ 

Pontuação: ______ (Tempo para o formulário A + Tempo para o formulário B) 

Subteste III. Reconstrução de palavras 

MATERIAIS: gravação áudio. 

LINHA DE TECTO: parar se a criança falhar 3 itens de teste de seguida. 

NOTA: se a criança pedir para repetir os sons, pode repetir os sons gravados mais uma vez. 

AJUDA: se a criança disser os sons separadamente incitá-la dizendo-lhe: “Tenta juntar os sons como 
numa palavra”. Este tipo de incitação pode ser usado com a frequência necessária apenas nos itens de 
prática. 

FEEDBACK: dar feedback em todos os itens de prática e nos primeiros 3 itens de teste apenas. 

PONTUAÇÃO: registar as respostas correctas com a pontuação 1 e as respostas erradas com 0. A 
pontuação final do subteste é o número total de itens de teste correctos até à linha de tecto. 

INSTRUÇÕES 

ITENS PRÁTICOS: dizer “Ouve a gravação. Vais ouvir algumas palavras em pequenas partes, uma parte 
de cada vez. Agora ouve com atenção e depois juntas as partes e forma uma palavra. Preparado/a? 
Vamos tentar uma.” 

-Reconstrução silábica 

a. Pôr a tocar a gravação que diz: ”Que palavra é que estes sons formam? A-ro.” Fazer uma pausa para 
permitir que a criança responda.  

Se a resposta estiver correcta dizer: ”Está certo. Vamos tentar a próxima.” 

Se estiver errado dizer: “Não é bem assim. Quando juntas a-ro, tens a palavra aro. Tenta tu: a-ro faz 
_____? (Pausa.) “Vamos tentar a próxima.” 

Continuar com os itens gravados listados abaixo, fazendo uma pausa a seguir a cada item dando o 
respectivo feedback de correcção como no exemplo acima. 

b. Que palavra formam estes sons juntos? Tem-po. Resposta correcta: Tempo. 

ITENS DE TESTE: Dizer, “Vamos tentar com mais algumas palavras. De cada vez vais ouvir uma parte de 
cada vez. Ouve com atenção e junta as partes para que formem uma palavra.” (Continuar com os itens 
gravados abaixo, parando depois de cada item). Os itens podem ser repetidos uma vez. 

FEEDBACK nos itens 1-3 apenas: se estiver correcto dizer, “Está certo.” Se estiver incorrecto dizer, 
“Quando juntas gen-te fica gente.” 

1. Gen-te.Resposta correcta: gente. Pontuação (1/0): 

2. A-mar. Resposta correcta: amar. Pontuação:  

3. Ta-co. Resposta correcta: taco. Pontuação:  

Parar com o feedback. 

4. Ca-ne-ca. Resposta correcta: caneca. Pontuação:  

5. Pes-ca-da. Resposta correcta: pescada. Pontuação:  
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6. Tor-ra-da. Resposta correcta: torrada. Pontuação:  

7. Ja-ne-la Resposta correcta: janela. Pontuação:  

8. Bor-bo-le-ta. Resposta correcta: borboleta. Pontuação:  

9. Bi-ci-cle-ta. Resposta correcta: bicicleta. Pontuação:  

10. Li-vra-ri-a. Resposta correcta: livraria. Pontuação:  

11.Ma-te-má-ti-ca. Resposta correcta: matemática. Pontuação:  

12.Ci-en-tí-fi-co. Resposta correcta: científico. Pontuação:  

13. Li-te-ra-tu-ra. Resposta correcta: literatura. Pontuação:  

14. Can-di-da-to. Resposta correcta: candidato. Pontuação:  

15.A-nal-fa-be-to. Resposta correcta: analfabeto. Pontuação:  

16. Ca-te-go-ri-a. Resposta correcta: categoria. Pontuação:  

17. Ar-má-ri-o. Resposta correcta: armário. Pontuação:  

 

  

- Reconstrução fonémica:  

ITENS PRÁTICOS: dizer “Ouve a gravação. Vais ouvir algumas palavras em pequenas partes, uma parte 
de cada vez. Agora ouve com atenção e depois juntas as partes e forma uma palavra. Preparado/a? 
Vamos tentar uma.” c. Pôr a tocar a gravação que diz: ”Que palavra é que estes sons formam? N-ó.” 
Fazer uma pausa para permitir que a criança responda.  

Se a resposta estiver correcta dizer: ”Está certo. Vamos tentar a próxima.” 

Se estiver errado dizer: “Não é bem assim. Quando juntas n-ó, tens a palavra nó. Tenta tu: n-ó faz 
_____? (Pausa.) “Vamos tentar a próxima.” 

Continuar com os itens gravados listados abaixo, fazendo uma pausa a seguir a cada item dando o 
respectivo feedback de correcção como no exemplo acima. 

d. Que palavra formam estes sons juntos? M-ó. Resposta correcta: Mó. ITENS DE TESTE: Dizer, “Vamos 
tentar com mais algumas palavras. De cada vez vais ouvir uma parte de cada vez. Ouve com atenção e 
junta as partes para que formem uma palavra.” (Continuar com os itens gravados abaixo, parando 
depois de cada item). Os itens podem ser repetidos uma vez. 

FEEDBACK nos itens 1-3 apenas: se estiver correcto dizer, “Está certo.” Se estiver incorrecto dizer, 
“Quando juntas p-é fica pé.” 

18. P-é.Resposta correcta: pé. Pontuação (1/0): 

19. . P-á. Resposta correcta: pá. Pontuação:  

20. A-r. Resposta correcta: ar. Pontuação:  

Parar com o feedback. 

21. S-ol. Resposta correcta: sol. Pontuação:  

22. N-oz. Resposta correcta: noz. Pontuação:  
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23. P-ai. Resposta correcta: pai. Pontuação:  

24. A-vô. Resposta correcta: avô. Pontuação:  

25. Ma-pa. Resposta correcta: mapa. Pontuação:  

26. Ca-fé. Resposta correcta: café. Pontuação:  

27. Car-ta. Resposta correcta: carta. Pontuação:  

28. Cor-te. Resposta correcta: corte. Pontuação:  

29. Cas-te-lo. Resposta correcta: castelo. Pontuação:  

30. Mar-te-lo. Resposta correcta: martelo. Pontuação:  

31. Chi-ne-lo. Resposta correcta: chinelo. Pontuação:  

32. Sol-da-do. Resposta correcta: soldado. Pontuação:  

33. Pa-re-de. Resposta correcta: parede. Pontuação:  

34. Ta-pe-te. Resposta correcta: tapete. Pontuação: 

Pontuação final do subteste: 

Subteste IV. Identificação Fonémica 

MATERIAIS: livro de imagens. 

LINHA DE TECTO: parar quando a criança falhar 4 em 7 itens de teste. (testar pelo menos 7 itens de 
teste). 

NOTA: os itens podem ser repetidos uma vez se a criança parecer ter esquecido os nomes das imagens. 
Para os itens de prática e de teste, parar um segundo depois de pronunciar a palavra alvo antes de 
pronunciar as 3 respostas alternativas. Apontar pra as imagens assim que os nomes forem 
pronunciados. A criança deve apontar ou dizer a resposta correcta. 

FEEDBACK: dar feedback em todos os itens de prática e nos primeiros 3 itens de teste apenas. 

PONTUAÇÃO: registar as respostas correctas com 1 e as respostas erradas com 0. A pontuação final do 
subteste é o número total de respostas correctas até à linha de tecto. 

1ª PARTE- 1º SOM 

INSTRUÇÕES 

ITENS PRÁTICOS: abrir o livro de imagens na página de exemplo para o subteste 4. Dizer, “Vamos jogar 
um jogo de palavras. Vou-te mostrar imagens para te lembrares das palavras.” 

a. Olha para a 1ª imagem. Isto é um pão. Agora olha para estas três imagens. Isto é um porco e esta é 
uma alga. A palavra pão começa com o som “p”. Qual destas imagens começa com o som “p” como pão: 
porco ou alga? Apontar para as imagens ao mesmo tempo que se diz os nomes. 

Se a resposta estiver correcta dizer, “Está certo. Porco começa com o mesmo som de pão. Vamos tentar 
a próxima.” 

Se a resposta estiver incorrecta dizer, “ Não é bem assim. A resposta correcta é porco, porque pão e 
porco (dar ênfase ao 1º som) começam com o mesmo som “p”. Vamos tentar outra.” 
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Continuar a dar feedback se a resposta estiver correcta ou incorrecta como em cima; apontar para cada 
imagem à medida que diz os nomes.  

b. Que palavra começa com o som /p/ como prato? Mesa, avião ou pato? Resposta correcta: pato. 

c. Que palavra começa com o mesmo som que dado? Remo, dinossauro ou carro? Resposta correcta: 
dinossauro. 

ITENS DE TESTE: apontar para cada imagem à medida que diz os nomes. Dar feedback apenas nos itens 
de 1 a 3. 

Se a resposta estiver correcta dizer,” Está certo. Dragão e duende começam com o mesmo som /d/. 
Vamos tentar a próxima.” 

Se estiver errada dizer, “Não é bem assim. A resposta é duende porque dragão e duende (dar ênfase ao 
primeiro som) começam com o mesmo som /d/. Vamos tentar outra.” 

1. Que palavra começa com o mesmo som do que dragão? Rato, duende ou borboleta? Resposta 
correcta: duende. Pontuação (1/0):  

2. Que palavra começa com o mesmo som do que flor? Cão, colher ou fisga? Resposta correcta: fisga. 
Pontuação: 

3. Que palavra começa com o mesmo som do que faca? Cavalo, foice ou lupa? Resposta correcta: foice. 
Pontuação: 

Parar de dar feedback. 

4. Que palavra começa com o mesmo som do que mala? Carro, lata ou mesa? Resposta correcta: mesa. 
Pontuação: 

5. Que palavra começa com o mesmo som do que médico? Mapa, tomate ou fogo? Resposta correcta: 
mapa. Pontuação: 

6. Que palavra começa com o mesmo som do que lupa? Dragão, lua ou balde? Resposta correcta: lua. 
Pontuação: 

7. Que palavra começa com o mesmo som do que livro? Dinossauro, gato ou limão? Resposta correcta: 
limão. Pontuação: 

8. Que palavra começa com o mesmo som do que neto? Tomate, neve ou moeda? Resposta correcta: 
neve. 

9. Que palavra começa com o mesmo som do que navio? Rato, nuvem ou mola? Resposta correcta: 
nuvem. Pontuação:  

10. Que palavra começa com o mesmo som do que carro? Balde, casaco ou gota? Resposta correcta: 
casaco. Pontuação: 

11. Que palavra começa com o mesmo som do que cola? Barco, cozinha ou gato? Resposta correcta: 
cozinha. Pontuação:  

12. Que palavra começa com o mesmo som do que bola? Boné, dente ou polvo? Resposta correcta: 
boné. Pontuação: 

13. Que palavra começa com o mesmo som do que bota? Barco, dinossauro ou pinto? Resposta 
correcta: barco. Pontuação: 

14. Que palavra começa com o mesmo som do que romã? Tapete, limão ou rato? Resposta correcta: 
rato. Pontuação: 
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15. Que palavra começa com o mesmo som do que roda? Tomate, livro ou remo. Resposta correcta: 
remo. Pontuação: 

16. Que palavra começa com o mesmo som do que água? Melão, árvore ou cão? Resposta correcta: 
árvore. Pontuação:  

17. Que palavra começa com o mesmo som do que amarelo? Mapa, avião ou caneta? Resposta 
correcta: avião. Pontuação: 

Prosseguir com a parte 2 a menos que a criança atinja a linha de tecto na 1ª Parte (se a criança falhar 4 
de 7 itens). 

 

2ª PARTE-ÚLTIMO SOM 

INSTRUÇÕES 

ITENS PRÁTICOS: Abrir o livro de imagens na página de exemplo para esta parte. Dizer, “Vamos mudar o 
nosso jogo de palavras. 

a. Olha para a primeira imagem. Isto é mel. A palavra mel termina com o som “l”. Qual das seguintes 
palavras acaba com o som “l” como mel? Lupa ou pincel?” Apontar para as imagens à medida que se vai 
dizendo os nomes. 

Se a resposta estiver correcta dizer, “Está certo. Mel e pincel acabam com o mesmo som, “l”. Vamos 
tentar outra.” 

Se a resposta estiver errada dizer,” Não é bem assim. A resposta certa é pincel porque mel e pincel (dar 
ênfase ao último som) terminam com o mesmo som “l”. Vamos tentar outra.” 

Continuar a dar feedback se as respostas estiverem certas ou erradas como acima; apontar para cada 
imagem à medida que se dizem os nomes. 

b. Qual das seguintes palavras acaba com o som “l” como sol? Sul, lua ou olho? Resposta correcta: sul. 

c. Qual das seguintes palavras acaba com o mesmo som do que colher? Mesa, mulher ou dente? 
Resposta correcta: mulher. 

ITENS DE TESTE: apontar para cada imagem à medida que se dizem os nomes correspondentes. Dar 
feedback apenas nos itens 11 a 13. 

Se a resposta estiver correcta dizer “ Está certo. Mar e ar terminam com o mesmo som “ar”. Vamos 
tentar outra.” 

Se a resposta estiver errada dizer, “ Não é bem assim. A resposta certa é ar porque ar e mar (dar ênfase 
ao último som) terminam com o mesmo som “ar”. Vamos tentar outra.” 

18. Qual a palavra termina com o mesmo som do que mar? Mapa, ar ou pente? Resposta correcta: ar. 
Pontuação (1/0): 

19. Qual a palavra que termina com o mesmo som do que jornal? Sal, polvo ou coelho? Resposta 
correcta: sal. Pontuação: 

20. Qual a palavra que termina com o mesmo som do anel? Pinto, mala ou mel? Resposta correcta: mel. 
Pontuação:  

Parar de dar feedback. 

21. Qual a palavra que termina com o mesmo som do que pinto? Coelho, sapato ou uvas? Resposta 
correcta: sapato. Pontuação: 
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22. Qual a palavra que termina com o mesmo som do que olho? Piolho, mola ou arroz? Resposta 
correcta: piolho. Pontuação: 

23. Qual a palavra que termina com o mesmo som do que ponte? Caixa, mel ou presente? Resposta 
correcta: presente. Pontuação: 

24. Qual a palavra que termina com o mesmo som do que pente? Pá, sol ou dente? Resposta correcta: 
dente. Pontuação:  

25. Qual a palavra que termina com o mesmo som do que arroz? Porco, asas ou mala? Resposta 
correcta: asas. Pontuação: 

26. Qual a palavra que termina com o mesmo som do que meias? Tomate, lápis ou mapa? Resposta 
correcta: lápis. Pontuação: 

27. Qual a palavra que termina com o mesmo som do que pudim? Patim, cenoura ou taco? Resposta 
correcta: patim. Pontuação: 

28. Qual a palavra que termina com o mesmo som do que fogão? Peixe, televisão ou uvas? Resposta 
correcta: televisão. Pontuação: 

29. Qual a palavra que termina com o mesmo som do que mão? Lápis, pão ou tomate? Resposta 
correcta: pão. Pontuação: 

30. Qual a palavra que termina com o mesmo som do que milho? Coelho, bola ou chave? Resposta 
correcta: coelho. Pontuação: 

31. Qual a palavra que termina com o mesmo som do que pinha? Linha, bloco ou chave? Resposta 
correcta: linha. Pontuação: 

32. Qual a palavra que termina com o mesmo som do que maçã? Romã, avião ou cama? Resposta 
correcta: romã. Pontuação:  

33. Qual a palavra que termina com o mesmo som do que lã? Rã, cão ou lama? Resposta correcta: rã. 
Pontuação:  

34. Qual a palavra que termina com o mesmo som do que mapa? Capa, pão ou pudim? Resposta 
correcta: capa. Pontuação:  

Pontuação final do subteste:  

Subteste V. Nomeação rápida de objectos. 

MATERIAIS: cronómetro, páginas de nomeação de objectos no livro de imagens (Prática, Formulários A e 
B). 

LINHA DE TECTO: Parar de avaliar se nos itens de prática a criança não consegue nomear todos os 
objectos correctamente, mesmo depois de serem corrigidos os erros. Se a criança falhar mais de 4 vezes 
no formulário A, não aplicar o formulário B. Se a criança errar mais de 4 vezes em qualquer um dos 
formulários, não pontuar o subteste. 

PONTUAÇÃO: A pontuação para este subteste é o número de segundos que leva o examinando a 
nomear todos os objectos dos formulários A e B. Os itens são marcados como incorrectos se a criança 
saltar um objecto ou der um nome errado. Se a criança saltar uma linha, pontuar o primeiro objecto na 
linha que foi saltada como errado e tentar orientar a criança para a linha correcta. Se a criança hesitar 
por mais de 2 segundos num objecto, pontuar como errado e apontar para o próximo item e dizer, 
“Continua.” 
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INSTRUÇÕES 

ITENS PRÁTICOS: Mostrar a página de prática e dizer, “ Que objectos vês nesta página?” (Apontar para o 
primeiro objecto e continuar a apontar se necessário. Se a criança der alguns erros deve-se corrigi-la e 
fazê-la repetir os objectos todo novamente. Se a criança continuar a dar erros, parar de avaliar.) Dizer “  
Vais dizer os nomes de alguns objectos o mais rápido que conseguires.” 

ITENS DE TESTE: Dizer “ Agora vais dizer os nomes dos objectos desta página o mais rápido que 
conseguires. Quando eu disser para começares, vais começar aqui (apontar para o canto superior 
esquerdo no formulário A) e nomeia esta linha (apontar para o inicio da linha) antes de passares para a 
próxima. Nomeia os objectos presentes em cada linha o mais rápido que conseguires até chegares ao 
fim. Tenta não saltar nenhum objecto. Percebes-te?” 

Tapar com uma folha branca o formulário A para tapar os objectos por cerca de 5 segundos. Dizer “Vais 
começar assim que eu destapar a folha. Pronto/a? Começa.” 

Destapar o formulário e começar a cronometrar o tempo assim que a criança nomear o primeiro 
objecto. Parar de cronometrar quando o nome do último objecto for pronunciado. Marcar os erros com 
um traço em cima de cada item errado. Quando a criança terminar, marcar o tempo e os erros. Seguir 
para o formulário B, a não ser que a criança falhe mais de 4 vezes no formulário A.  

Formulário A: 

 Lápis, estrela, peixe, cadeira, barco, chave, estrela, lápis, chave; 

Peixe, barco, cadeira, chave, cadeira, estrela, barco, peixe, lápis; 

Estrela, cadeira, chave, lápis, peixe, barco, estrela, chave, peixe; 

Cadeira, barco, lápis, peixe, chave, cadeira, lápis, estrela, barco. 

Tempo: 

Erros: 

Formulário B: depois dos itens do formulário A estarem completos, começar o formulário B com “Agora 
vamos repetir. Lembra-te de dizer os nomes dos objectos o mais rápido que conseguires.” (Seguir o 
mesmo procedimento que para o formulário A.) 

Barco, estrela, lápis, cadeira, chave, peixe, lápis, barco, cadeira 

Peixe, chave, estrela, barco, peixe, lápis, chave, cadeira, estrela 

Lápis, peixe, barco, estrela, cadeira, chave, cadeira, barco, peixe 

Chave, lápis, estrela, chave, barco, cadeira, peixe, estrela, lápis 

Tempo: 

Erros:  

Pontuação:_______(Tempo para o formulário A + Tempo para o formulário B) 

Subteste VI. Memória de dígitos 

MATERIAIS: gravação áudio. 

LINHA DE TECTO: parar se a criança falhar 3 itens de teste seguidos. 

FEEDBACK: se a criança errar, fornecer a resposta correcta apenas nos itens de prática. 
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NOTA: registar a resposta completa do lado direito do item, na folha de resposta. Se a criança pedir para 
repetir, dizer que não é permitido repetir os números. 

PONTUAÇÃO: Atribuir um ponto por cada item de teste completo sem errar. 

INSTRUÇÕES: “Dizer “ Neste subteste vais ouvir alguns números, um a seguir ao outro no leitor de cd. 
Depois de ouvires os números quero que os digas na mesma ordem que os ouviste. Ouve com atenção 
porque não posso repeti-los. Vamos tentar alguns pra praticar. “ Ligar o leitor de cd, fazendo uma pausa 
a seguir a cada item para permitir que a criança responda. (Nota: tentar manter o dedo em cima do 
botão de pausa ou muito próximo, para evitar que a pausa seja feita antes do final do item.) Realizar os 
itens de prática. Se a criança errar nalgum dos itens de prática, fornecer-lhe a resposta correcta. 

ITENS PRÁTICOS: 

a. 5 2 

b. 7 3 

c. 9 7 1 

d. 6 1 5 Parar de fornecer feedback 

ITENS DE TESTE: Dizer “Ok. Agora vamos fazer mais alguns. Ouve com atenção e dá o teu melhor.” 

1. 1 6 Pontuação:___ Resposta: 

2. 7 2 Pontuação:___ Resposta: 

3. 9 4 Pontuação:___ Resposta: 

4. 5 2 1 Pontuação:___ Resposta: 

5. 6 4 8 Pontuação:___ Resposta: 

6. 8 3 6 Pontuação:___ Resposta: 

7. 5 3 1 8 Pontuação:___ Resposta: 

8. 3 7 4 1 Pontuação:___ Resposta: 

9. 7 5 9 6 Pontuação:___ Resposta: 

10. 4 1 8 3 9 Pontuação:___ Resposta: 

11. 6 3 2 5 8 Pontuação:___ Resposta: 

12. 9 2 4 8 3 Pontuação:___ Resposta: 

13. 8 4 9 7 1 3 Pontuação:___ Resposta: 

14. 6 4 1 3 9 7 Pontuação:___ Resposta: 

15. 4 3 8 9 7 5 Pontuação:___ Resposta: 

16. 3 1 9 7 4 2 6 Pontuação:___ Resposta: 

17. 9 2 5 1 6 3 8 Pontuação:___ Resposta: 

18. 7 1 4 5 2 83 Pontuação:___ Resposta: 

19. 4 6 3 5 9 2 7 1 Pontuação:___ Resposta: 
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20. 9 7 4 1 2 5 3 6 Pontuação:___ Resposta: 

21. 4 9 6 7 3 1 6 5 Pontuação:___ Resposta: 

Pontuação final do subteste:  

Subteste VII. Repetição de pseudo-palavras 

MATERIAIS: gravação áudio. 

LINHA DE TECTO: parar se a criança falhar 3 itens de teste seguidos. 

FEEDBACK: dar feedback em todos os itens de prática e nos primeiros 3 itens de teste. 

NOTA: se a criança pedir para repetir algum item, dizer, “ Só posso por a tocar os sons gravados uma 
vez.” 

PONTUAÇÃO: registar as respostas correctas com 1 e as erradas com 0. A pontuação final do subteste é 
o número toral de respostas correctas acima da linha de tecto. 

INSTRUÇÕES 

ITENS PRÁTICOS: Dizer, “ Vais ouvir algumas palavras inventadas no leitor de cd. Depois de ouvires cada 
uma queria que repetisses exactamente a palavra que ouviste o mais claramente possível. Mesmo que 
seja difícil de dizer, dá o teu melhor. Ouve com atenção porque as palavras não vão ser repetidas. Ok? 
Vamos tentar algumas.” Pôr o cd a tocar. 

Se a resposta estiver correcta dizer, “ Está certo. Agora tenta a próxima palavra.” 

Se a resposta estiver errada dizer, “ Não é bem assim. A palavra é_____. Vamos tentar outra palavra.” 

a. sil 

b. sol 

c. piz 

INSTRUÇÕES 

ITENS DE TESTE: Dizer “ Vamos tentar mais umas. Ouve a palavra inventada. Depois repete-a 
exactamente como a ouviste. Pronto/a?” 

FEEDBACK apenas nos itens de 1 a 3: 

Se a resposta estiver correcta dizer “Está certo.” 

Se a resposta estiver errada dizer “ Boa tentativa. A palavra era ____.” 

ITENS DE TESTE 

1. sel Pontuação (1/0): 

2. bas Pontuação: 

3. tis Pontuação: 

4. tus Pontuação: 

5. pate Pontuação: 

6. pati Pontuação: 
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7. cati Pontuação: 

8. boti Pontuação: 

9. canu Pontuação: 

10. sini Pontuação: 

11. bilir Pontuação: 

12. bilar Pontuação: 

13. pilor Pontuação: 

14. calir Pontuação: 

15. sitir Pontuação: 

16. vinar Pontuação: 

17. canois Pontuação: 

18. caneis Pontuação: 

19. pilais Pontuação: 

20. cunair Pontuação: 

21. tinoir Pontuação: 

22. vanir Pontuação: 

23. tebunica Pontuação: 

24. tibinuca Pontuação: 

25. boilinho Pontuação: 

26. beilinho Pontuação: 

27. simente Pontuação: 

28. samente Pontuação: 

29. desostres Pontuação: 

30. desistres Pontuação: 

31. caliluiar Pontuação: 

32. caliluier Pontuação: 

33. fometilas Pontuação:  

34. fametilas Pontuação: 

Pontuação final do subteste: 

Subteste VIII. Reconstrução de pseudo-palavras 

MATERIAIS: gravação áudio. 
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LINHA DE TECTO: parar se a criança falhar 3 itens de teste seguidos. 

NOTA: se a criança pedir para repetir os sons, pode pôr o cd a tocar mais uma vez. Quando a criança não 
responder a algum item, voltar a reproduzir esse item.  

FEEDBACK: dar feedback em todos os itens de prática e nos primeiros 3 itens de teste apenas. Se a 
criança disser os sons separadamente incitar a criança dizendo-lhe “Tenta dizer os sons todos juntos.” 
Este tipo de ajuda pode ser usado as vezes que forem necessárias apenas nos itens práticos. 

PONTUAÇÃO: registar as respostas correctas com 1 e as erradas com 0. A pontuação final do subteste ´o 
número total de itens de teste correctos acima da linha de tecto. 

INSTRUÇÕES: dizer, “Ouve o leitor de cd. Vais ouvir algumas palavras inventadas, em pequenas partes, 
uma arte de cada vez. Vais ouvir com atenção para depois juntar as partes e formar uma palavra 
inventada. Pronto/a? Vamos tentar.” 

ITENS PRÁTICOS: 

a. Reproduzir a instrução gravada que diz, “Que palavra inventada é formada por estes sons juntos? bu-
tel.” 

Se a resposta estiver correcta dizer, “Está certo. Vamos tentar outra.” 

Se a resposta estive errada dizer, “ Não é bem assim. Quando juntas bu-tel, fica butel. Tenta agora tu: 
bu-tel faz ____? Vamos tentar a próxima.” 

Continuar com os itens gravados seguintes e dar feedback de correcção como no exemplo acima.  

b. Que palavra inventada é formada por estes sons juntos? bi-tel Resposta correcta: bitel. 

c. Que palavra inventada é formada por estes sons juntos? su-pi Resposta correcta: supi. 

d. Que palavra inventada é formada por estes sons juntos? sa-pi Resposta correcta: sapi. 

e. Que palavra inventada é formada por estes sons juntos? ve-lir Resposta correcta: velir. 

f. Que palavra inventada é formada por estes sons juntos? vo-lar Resposta correcta: volar. 

ITENS DE TESTE: os itens podem ser repetidos uma vez. 

FEEDBACK apenas nos itens de 1 a 3: Se a resposta estiver correcta dizer, “Está certo.”  

Se a resposta estiver errada dizer, “Quando juntas va-lur, fica valur.” 

1. va-lur Resposta correcta: valur Pontuação (1/0): 

2. fa-lur Resposta correcta: falur Pontuação: 

3. te-lar Resposta correcta: telar Pontuação: 

4. de-lir Resposta correcta: delir Pontuação: 

5. cu-lir Resposta correcta: culir Pontuação: 

6. co-lir Resposta correcta: colir Pontuação: 

7. nis-tar Resposta correcta: nistar Pontuação: 

8. mis-tor Resposta correcta: mistor Pontuação: 

9. bis-que Resposta correcta: bisque Pontuação: 
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10. pis-que Resposta correcta: pisque Pontuação: 

11. ci-tru Resposta correcta: citru Pontuação: 

12. zi-tru Resposta correcta: zitru Pontuação: 

13. ga-lis Resposta correcta: galis Pontuação: 

14. ra-lur Resposta correcta: ralur Pontuação: 

15. po-dil Resposta correcta: podil Pontuação: 

16. bu-pil Resposta correcta: bupil Pontuação:  

17. mu-be-pi Resposta correcta: mubepi Pontuação: 

18. nu-be-pi Resposta correcta: nubepi Pontuação: 

19. xi-mo-ter Resposta correcta: xomiter Pontuação: 

20. jo-mi-tar Resposta correcta: jomitar Pontuação: 

21. fi-mair Resposta correcta: fimair Pontuação: 

22. vi-meir Resposta correcta: vimeir Pontuação: 

23. na-bi-quir Resposta correcta: nabiquir Pontuação: 

24. mi-pa-guil Resposta correcta: mipaguil Pontuação: 

25. che-ni-si-gi Resposta correcta: chenisigi Pontuação: 

26. jo-ni-si-ge Resposta correcta: jonisige Pontuação: 

27. tas-tans Resposta correcta: tastans Pontuação: 

28. dos-tons Resposta correcta: dostons Pontuação: 

Pontuação final do subteste: 


