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RESUMO 

A avaliação neuropsicológica das funções executivas (FE) tem sido objeto de interesse 

crescente de pesquisas. No Brasil, os testes utilizados para avaliar FE em crianças geralmente 

são adaptações de tarefas para uso em adultos e com alta complexidade, perdendo a 

capacidade de discriminar funções e déficits específicos. Além disso, identifica-se 

significativa dispersão de testes e protocolos padronizados utilizados na avaliação das FE em 

crianças, dificultando a realização de estudos multicêntricos, bem como compreensão do 

impacto de quadros clínicos sobre o desenvolvimento e funcionamento das FE. Esse estudo 

tem como objetivo traduzir e adaptar o protocolo FEE (Roy, Le Gall, Roulin, & Fournet, 

2012) para o português/Brasil. O protocolo é composto por um conjunto de testes e escalas de 

avaliação neuropsicológica das FE destinado a crianças e adolescentes entre seis e 15 anos e 

construído com o objetivo de modificar e/ou melhorar, em termos de materiais, instruções 

e/ou correções, os principais paradigmas e testes de avaliação das FE, com o intuito de suprir 

as insuficiências das tarefas existentes e adaptar tarefas consagradas internacionalmente. A 

adaptação transcultural do FEE foi realizada pelo modelo proposto por Borsa, Damásio, & 

Bandeira (2012), constituído de seis etapas (1- Tradução do instrumento para o novo idioma, 

2- Síntese das Versões , 3- Avaliação da Síntese por Experts, 4- Avaliação pelo Público-Alvo, 

5- Tradução Reversa-Back-translation, 6- Estudo-Piloto). Inicialmente, o instrumento original 

passou por duas traduções independentes da língua francesa ao português brasileiro. Na etapa 

2 (Síntese das Versões), participaram três juízes, psicólogos, doutorandos e experts em 

avaliação neuropsicológica, assim como os autores pesquisadores da pesquisa. Os juízes 

julgaram boa equivalência experiencial, idiomática e semântica. Porém, ainda na etapa 2 

foram realizadas alterações para tornar a versão em português mais adaptada para a 

população-alvo. Na etapa 3 (Avaliação da Síntese por Experts), participaram três juízes, 

professores doutores de diferentes regiões do país, que avaliaram a estrutura, o formato, as 

instruções e a abrangência e adequação das expressões contidas nos itens que constituem o 

instrumento. A concordância entre juízes foi avaliada pelo Kappa de Cohen (0.4945), que 

indicou concordância moderada. Na etapa 4, participaram 30 crianças e adolescentes, sendo10 

crianças na faixa etária entre seis e sete anos, 10 crianças entre 10 e 11 anos e 10 adolescentes 

entre 15 e 16 anos. De forma geral, observou-se compreensão ampla das instruções do 

protocolo. Na etapa 5 foi realizada back-translation por duas traduções independentes do 

português para a língua francesa e após síntese das traduções o instrumento foi enviado aos 

autores que julgaram o instrumento adequado. Por fim, a etapa 6 (estudo piloto) consistiu na 

aplicação do protocolo em 60 crianças e adolescentes entre seis e 15 anos, de escolas públicas 

e escolas particulares da rede de ensino do Natal. O instrumento mostrou-se adequado para 

avaliação das FE no contexto cultural brasileiro. A continuidade deste projeto possibilitará 

ampliar a compreensão do desenvolvimento das FE da infância à adolescência bem como da 

semiótica dos distúrbios das FE. Por fim, destaca-se ainda a possibilidade de realização de 

estudos transculturais acerca do desenvolvimento das FE.  

PALAVRAS-CHAVE: Adaptação de Instrumentos, Funções Executivas, Infância, 

Adolescência. 

 



xi 

 
 

ABSTRACT 

Currently, the interest on executive functions (EF) neuropsychological assessment researches 

is increasing. However, in Brazil, standardized tests and protocols used on the evaluation of 

children's EF are disperse, turning it difficult to realize multicenter studies and identify 

regional characterization. Furthermore, tests used on children's EF evaluation are usually 

adaptations of tasks used on adults, showing little ecological validity, and are designed to be 

hard, weakening its capability of discriminating specific functions and deficiencies, since 

different executive components are required in a single task. The aim of this study is the 

translation and adaptation of the French protocol FEE (Roy et al., 2012) to Portuguese/Brazil. 

FEE is an EF neuropsychological assessment protocol aiming children and adolescents 

between six and 15 years old, designed to modify and/or enhance, in terms of materials, 

instructions, procedures and/or corrections, the main paradigms and EF evaluation tests. It 

intends to fill the insufficiencies of existing tasks and to adapt internationally acclaimed tasks. 

Cultural adaptation of the FEE will be conducted according to the model proposed by Borsa, 

Damásio, & Bandeira, (2012), structured around six steps (translation of the instrument, 

synthesis of the versions, synthesis evaluation by experts, evaluation by the target audience, 

back-translation, pilot study). Firstly, the original instrument was subjected to two 

independent translations from the mother language (French) to Brazilian Portuguese. For the 

second step (Synthesis of the Versions), three judges – all psychologists, doctorate students 

and experts in neuropsychological assessment – participated, as well as the original research 

authors. Judges rated the experimental, idiomatic and semantical equivalence as good. 

However, still in step 2, modifications were made in the Portuguese version in order to better 

adjust it to the target-population. In step 3 (Synthesis evaluation by experts), three different 

judges – PhD scholars from different regions of Brazil – participated, evaluating structure, 

format, instructions, and comprehensiveness and adequateness of the expressions used on 

each item of the instrument. Agreement between judges was evaluated by Cohen’s Kappa 

(0.4945), indicating moderate agreement. In step 4 (Evaluation by the target population), 30 

children and adolescents participated, with 10 children aged between six and seven years old, 

10 children aged between 10 and 11 years old and 10 adolescents aged between 15 and 16 

years old. Generally, it was observed broad comprehensiveness of protocol instructions. In 

step 5 the instrument was back-translated twice, independently, from Brazilian Portuguese to 

the mother language (French). After the back-translations synthesis, the instrument was sent 

back to the original authors, who judged it adequate. Finally, step 6 (pilot study) consisted in 

administering the battery to 60 children and adolescents aged between six and 15 years old, 

from public and private schools from Natal’s educational system. The instrument proved 

adequate for evaluation of EF in Brazilian cultural context. The further development of this 

project will enable to widen comprehensiveness on children and adolescents EF, as well as on 

the semiotics of EF disturbs. Lastly, there is also the possibility of performing transcultural 

studies on EF development. 

KEY WORDS: instruments adaptation, executive functions, adolescence, childhood 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o avanço das neurociências e, em particular da neuropsicologia, os estudos das 

funções cognitivas vêm aumentando de forma considerável nos últimos anos. Dentre os 

processos cognitivos mais pesquisados e debatidos na literatura científica atual estão as FE 

(Hamdan & Pereira, 2009; Mello, Miranda, & Muszkat, 2005; Pires, 2010). Estas constituem 

um conjunto de habilidades cognitivas superiores que permitem ao sujeito engajar-se em 

comportamentos orientados a objetivos, realizando ações voluntárias, independentes, auto-

organizadas e direcionadas a metas. Estas habilidades são especialmente importantes diante 

de situações novas ou em circunstâncias que exigem ajustamento, adaptação ou flexibilidade 

do comportamento para atender às demandas do ambiente (Elliott, 2003; Gazzaniga, Ivry, & 

Mangun, 2006; Huizinga, Dolan, & van der Molen, 2006). Segundo Lezak, Howieson, & 

Loring (2004), tais funções são fundamentais ao direcionamento e regulação de habilidades 

intelectuais, emocionais e sociais. 

Atualmente, identifica-se na literatura relativo consenso de que tais habilidades 

constituem um construto multidimensional. Ou seja, os processos componentes das FE 

caracterizam operações distintas, ainda que relacionadas (Miyake et al., 2000b). Essa visão 

multifacetada é corroborada por pesquisas realizadas a partir de avaliação neuropsicológica e 

técnicas de neuroimagem, as quais têm sugerido evidências da existência de diferentes 

aspectos relacionados ao córtex pré-frontal e às FE (Dias, 2009; Elliott, 2003; Huizinga et al., 

2006; Menezes, 2008; Miyake et al., 2000b), embora não seja pertinente estabelecer uma 

localização cortical exata para tais funções, uma vez que estas possuem caráter sistêmico 

(Lázaro & Ostrosky-Shejet, 2012). Araújo (2004) relata, por exemplo, que lesões em 
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diferentes regiões dos lobos frontais produzem síndromes clinicamente diferentes, o que 

corrobora a ideia de diversidade funcional e complexidade da região. Ainda nessa perspectiva, 

considera-se que as FE envolvem diferentes processamentos cognitivos: atenção seletiva, 

integração e manipulação das informações relevantes na memória de trabalho (MT), controle 

de impulsos, planejamento, intenção, efetivação das ações, flexibilidade cognitiva e 

comportamental, e monitoramento das atitudes (J. Duncan, Johnson, Swales, & Freer, 1997; 

Fuster, 1997; Gazzaniga et al., 2006; M. D. Lezak et al., 2004; Pliszka, 2004; Sternberg, 

2008). De forma conjunta, esses processos agrupados sob o termo ‘funções executivas’ 

permitem a um indivíduo iniciar, planejar, sequenciar e monitorar seus comportamentos e 

cognições (Gazzaniga et al., 2006; Pliszka, 2004). Dado o reconhecimento da importância das 

FE para uma vida bem sucedida e adaptada, em todas as fases do desenvolvimento, a 

investigação em torno deste tema tem se tornado central no âmbito da avaliação 

neuropsicológica, sobretudo em contexto clínico (L. F. Malloy-Diniz, Fuentes, Mattos, & 

Abreu, 2010). Reconhece-se que a avaliação neuropsicológica infantil possibilita identificar 

precocemente alterações no desenvolvimento cognitivo e comportamental, sendo necessária a 

utilização de instrumentos adequados a esta finalidade (testes neuropsicológicos e escalas para 

a avaliação do desenvolvimento) (Costa, Azambuja, Portuguez, & Costa, 2004). 

Porém, uma vez que o conceito FE tem sido definido de inúmeras maneiras a partir de 

modelos e teorias que englobam diversos aspectos executivos, diferentes métodos e tarefas 

são empregados pelos pesquisadores para avaliá-lo em populações de crianças, adultos e 

idosos. A grande variação metodológica acaba gerando uma quantidade enorme de dados e 

controvérsias acerca das evidências encontradas. 

Além disso, é necessário considerar que a avaliação das FE na infância está 

condicionada à análise do impacto de variáveis desenvolvimentais, uma vez que se trata de 
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sistema em desenvolvimento e sujeito a mudanças. Nesse sentido, é desejável que nas 

situações de avaliação, a análise processual das respostas seja considerada, especialmente no 

que concerne à consideração dos tipos de erros produzidos pela criança, e como eles podem 

ser explicados desenvolvimentalmente. Isto implica que instrumentos de testagem que 

fornecem categorias gerais do tipo “realiza/não realiza” são insuficientes para a compreensão 

do desenvolvimento e funcionamento das FE nessa etapa do ciclo vital.  

Nessa direção, existem esforços em âmbito nacional na produção e adaptação de testes 

e tarefas que avaliam FE na infância. Partindo da divisão das FE entre básicas - MT, Controle 

Inibitório e Flexibilidade Cognitiva - e superiores ou complexas, é possível listar os 

instrumentos e tarefas que possuem dados normativos brasileiros e comumente são adotados 

para avaliação das FE de crianças e adolescentes.  

Porém, evidencia-se ainda notável insatisfação em relação às normas de validação, 

sendo estas limitadas ou inexistentes, dos testes disponíveis para a infância em português, 

bem como a natureza parcial do conhecimento sobre a semiologia dos distúrbios das FE em 

crianças, seja no contexto dos transtornos do neurodesenvolvimento ou de condições 

adquiridas. 

Adicionalmente, no que se refere de forma específica aos processos de avaliação das 

FE nas etapas da infância e adolescência, identifica-se significativa pulverização de 

instrumentos e protocolos sendo utilizados em diferentes regiões e centros de pesquisa, 

dificultando a realização de estudos multicêntricos que permitam a identificação e intervenção 

precoces em contextos de alterações no desenvolvimento cognitivo, decorrentes de diferentes 

situações clínicas e socioculturais (Costa et al., 2004). Além disso, ressalta-se a necessidade 

de construção e utilização de instrumentos ecológicos, que aproximem a criança de suas 
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atividades cotidianas, fornecendo informações mais fidedignas em termos do 

desenvolvimento e funcionamento de suas habilidades executivas. 

Nesse sentido, este estudo pretende disponibilizar para os pesquisadores e 

profissionais brasileiros um protocolo de testes psicométricos especialmente concebidos e 

adaptados para a nossa população. O protocolo FEE é composto de um conjunto de testes de 

avaliação neuropsicológica das FE, construído por Roy et al. (2012), destinado a crianças e 

adolescentes entre seis e 15 anos, objetivando modificar e/ou ampliar, em termos de materiais, 

instruções, procedimentos e/ou correções, os principais paradigmas e testes de avaliação das 

FE, com o intuito de suprir as insuficiências das tarefas existentes e adaptar para a infância e 

adolescência tarefas consagradas internacionalmente. 

Ressalta-se que a proposta do presente projeto nasceu no bojo de cooperação 

internacional formalizada entre o Laboratório de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia da 

UFRN (LAPEN-UFRN), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia desta 

mesma IFES e o Centre Hospitalier Universitaire de Nantes e o Centre Référent des Troubles 

d’Apprentissage, vinculados ao LPPL (Laboratoire de Psychologie des Pays de La Loire) da 

Université D’Angers – França.  

Dentre as atividades constantes do projeto que ensejou o convênio entre as instituições 

está a tradução, adaptação transcultural e validação do protocolo FEE. Ressalta-se ainda que 

tal processo está sendo simultaneamente realizado na França e na Tunísia, o que confere ao 

instrumento maior robustez em termos de sua abrangência. Nesse sentido, debates acerca da 

faixa etária contemplada pela FEE, sugestões de adaptação de algumas tarefas, dentre outros 

aspectos, integram a agenda de pesquisa dos grupos envolvidos. O objetivo maior de tal 

proposta é a utilização conjunta de um mesmo protocolo para investigação das FE na infância, 

possibilitando a realização de estudos transculturais. 
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Espera-se que os resultados provenientes dessa investigação constituam material que 

ajude a minimizar as insuficiências (em termos de materiais, instruções, procedimentos e/ou 

pontuação) dos instrumentos existentes para a avaliação das FE no país nestas etapas do 

desenvolvimento, bem como na adaptação de novas tarefas que não estão disponíveis em 

português. Além disso, possibilitará ampliar a compreensão da trajetória de desenvolvimento 

das FE da infância à adolescência, analisando as curvas de desenvolvimento identificadas por 

função e por tarefa, e ainda promover uma melhor compreensão da semiologia associadas às 

alterações das FE. 
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2. FUNÇÕES EXECUTIVAS E NEURODESENVOLVIMENTO 

Diferentemente das funções mentais básicas, as formas superiores do funcionamento 

humano não estão limitadas a áreas específicas do cérebro. A localização cerebral dos 

processos psíquicos superiores não é estática, mas sistêmica, envolvendo diversas estruturas 

cerebrais e deslocando-se conforme os estágios do desenvolvimento infantil. Esses 

deslocamentos são alterações oriundas da interação entre o potencial biológico e o contexto 

cultural do indivíduo, sendo, portanto, resultantes da aprendizagem ou de mecanismos de 

reorganização pós-lesão (Hazin, Leitão, Garcia, Lemos, & Gomes, 2010). 

Nesta perspectiva, a maturação cerebral está diretamente associada à emergência dos 

sistemas funcionais. Luria (1973) propôs cinco estágios sucessivos de desenvolvimento 

cognitivo, inter-relacionados aos processos de mielinização e adensamento neuronal. O 

primeiro estágio corresponde ao desenvolvimento das capacidades atencionais e está 

relacionado à formação reticular. O segundo estágio caracteriza-se pela aquisição da 

inteligência sensório-motora, sendo o resultado da coordenação progressiva entre o córtex 

motor e áreas sensoriais primárias e secundárias do cérebro. A maturação dessas áreas permite 

os avanços característicos do terceiro estágio: sofisticação das percepções; armazenamento 

mnemônico e lateralização progressiva das funções de linguagem. No quarto estágio ocorre a 

maturação dos lobos parietal, temporal e occipital (áreas terciárias), o que possibilita a 

integração intermodal das vias auditivas, visuais e somestésicas. O quinto e último estágio 

permite o pensamento formal (hipotético-dedutivo) e a autoregulação de comportamentos. 

Ainda nessa perspectiva, o desenvolvimento ontogenético das FE tem seu início por 

volta dos 12 meses de vida, atingindo seu ápice de maturação neurológica por volta dos 20 
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anos de idade e estendendo-se até o envelhecimento (Papazian, Luzondo, & Alfonso, 2006). 

Apesar da existência de marcos desenvolvimentais confiáveis, ainda há pouca compreensão 

quanto às trajetórias de desenvolvimento das FE ao longo da infância e adolescência.  

Destaca-se ainda que o funcionamento cognitivo de uma criança é, por definição, 

qualitativamente diferente do adulto – o que não significa que é quantitativamente inferior a 

este. Portanto, é essencial compreender o desenvolvimento infantil e o intervalo de variação 

esperado para cada faixa etária. Em outras palavras, não é possível avaliar o desenvolvimento 

disfuncional com precisão até que se entenda satisfatoriamente o desenvolvimento típico.  

Essa perspectiva desenvolvimental no âmbito das FE ainda é pouco explorada, se 

comparada às pesquisas envolvendo outros domínios cognitivos e suas relações com lesões e 

disfunções. No Brasil, existem poucos estudos investigativos sobre o desenvolvimento deste 

domínio e são escassos os que utilizam como instrumento um único protocolo de avaliação 

neuropsicológica, que se utilize da mesma ‘rationale’ para a avaliação dos diferentes 

subcomponentes executivos em crianças (Vargens, 2012)  

Estudos na área da Neuropsicologia do Desenvolvimento e evidências em 

neuroimagem pediátrica apontam para a existência de habilidades cognitivas superiores ainda 

incipientes na infância. No intercurso de seu desenvolvimento, as crianças tornam-se capazes 

de controlar suas ações e pensamentos e direcioná-los a um objetivo. Esse grau de maturação 

cerebral inicia-se nos primeiros anos de vida, razão pela qual esse período é particularmente 

importante para a compreensão do desenvolvimento das FE (Espy, Sheffield, Wiebe, Clark, & 

Moehr, 2011; Huizinga et al., 2006). 

Como dito anteriormente, a progressão do desenvolvimento das FE não ocorre de 

maneira linear, mas sim através de surtos ou “picos de desenvolvimento”. A explicação para 
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esse fenômeno está em sua natureza multimodal e nas suas diferentes trajetórias de 

desenvolvimento, notando-se que habilidades mais simples (como a requerida em uma 

atividade de detecção de alvo) parecem ter cursos desenvolvimentais mais curtos se 

comparados a habilidades mais complexas (Dias, 2009; Huizinga et al., 2006; Matthew C. 

Davidson, 2006).  

Com base em evidências de técnicas de imageamento funcional, considera-se a 

existência de cinco períodos de rápido crescimento dos lobos frontais, que resultam no 

aumento do número de conexões nos mesmos. Para Diamond (2002), três destes surtos 

ocorrem na infância, sendo o primeiro identificado aos cinco anos de idade, o que 

corresponde a ganhos significativos ao nível de processos de controle atencional. O período 

entre os sete e os nove anos de idade corresponde ao segundo surto de crescimento, 

consistente com o desenvolvimento de três outros domínios executivos: processamento de 

informação, flexibilidade cognitiva, e estabelecimento de objetivos. Os domínios executivos 

referidos atingem a maturidade e o controle executivo emerge entre os onze e os treze anos de 

idade, o que corresponde ao terceiro surto de crescimento.  

Nesse sentido, o comportamento típico de crianças nos primeiros anos de vida é 

caracterizado por traços de impulsividade, pensamento concreto (lócus de controle externo) e 

facilmente guiado por estímulos (Tonietto, Wagner, Trentini, Sperb, & Parente, 2011). 

Progressivamente, as crianças tornam-se capazes de avaliar múltiplos aspectos de um 

problema, detectar possíveis erros na execução dessas ações e corrigi-los, mantendo um 

planejamento inicial dirigido ao futuro e adiando gratificações. Essas etapas 

desenvolvimentais podem ser compreendidas e previstas por meio da análise da maturação de 

seus componentes. 
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Por exemplo, os processos cognitivos inibitórios desenvolvem-se rapidamente entre 

um e seis anos de idade. Já o pensamento flexível é mais bem observado por volta dos quatro 

anos, ocorrendo um posterior desenvolvimento dessa habilidade entre os seis e os dez anos de 

idade (Natale, 2007). Ainda segundo Natale (2007), entre quatro e cinco anos, as crianças 

apresentam uma relativa melhora no desempenho de tarefas de planejamento e flexibilidade 

cognitiva, como na tarefa da Torre de Hanói e em tarefas de fluência verbal semântica. 

Por outro lado, evidências científicas afirmam que há um período de ápice e de 

declínio no desenvolvimento dos componentes executivos na infância, o que pode ser descrito 

por uma parábola, comumente representada por uma curva de desenvolvimento no formato U 

invertido (∩), também observada em outros processos cognitivos básicos, como velocidade de 

processamento e memória de curto prazo (Natale, 2007; Tonietto et al., 2011). 

Considerando tais especificidades, a avaliação neuropsicológica infantil é essencial 

para o acompanhamento do desenvolvimento cognitivo da criança, auxiliando na identificação 

precoce de alterações cognitivas e/ou comportamentais decorrentes de lesões cranianas, 

patologias ou distúrbios do desenvolvimento.  

2.1 Modelos teóricos das funções executivas  

Atualmente, há relativo consenso teórico acerca da natureza multidimensional das FE. 

Entretanto, não há unanimidade em termos da relação entre os componentes, ou seja, se trata-

se de atividade individual ou conjunta entre estes (Dias, Menezes, & Seabra, 2010; Pires, 

2010). Adicionalmente, em virtude desta indefinição teórica, também há divergências quanto 

à natureza e à quantidade destes componentes. As perspectivas que defendem a 

multidimensionalidade do construto das FE relacionam uma ampla variedade de funções 

cognitivas: atenção, concentração, seletividade de estímulos, capacidade de abstração, 
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planejamento, flexibilidade de controle mental, autocontrole, memória de trabalho, fluência 

verbal, organização e planejamento (Hamdan & Pereira, 2009). 

É indiscutível a relevância teórica da construção de um modelo consensual de 

conceituação das FE. No entanto, outro grande desafio da neurociência atual consiste em 

identificar as FE mais básicas, a partir das quais poderiam se desenvolver as funções 

cognitivas mais complexas. Nesse sentido, apesar de nomeados de maneiras distintas, três 

habilidades têm sido consideradas centrais para os três principais modelos desenvolvidos até o 

momento: os componentes de inibição (controle inibitório e interferência), memória de 

trabalho e flexibilidade cognitiva (Diamond, 2013; Miyake & Friedman, 2012; Miyake et al., 

2000). Ressalta-se, entretanto, que ainda não há consenso em termos da organização desses 

processos, e o estabelecimento de como contribuem, única ou conjuntamente, para a solução 

de tarefas.  

Nesse sentido, Dias et al. (2015) propõem a existência de três principais modelos de 

FE: 1. Proposto por Miyake & Friedman (2012): defende a presença de um fator geral de FE e 

de componentes específicos; 2. Modelo hierárquico, o qual considera um componente geral e 

componentes específicos subordinados a ele, com aproximações da proposição de Miyake et 

al. (2000); 3. A suposição de Diamond (2013) que argumenta que os componentes MT e 

inibição, hierarquicamente superiores, contribuiriam com o terceiro componente, mais 

complexo, flexibilidade cognitiva. Os autores concluem que apesar dos três modelos se 

mostrarem satisfatórios, o segundo mostrou-se superior aos demais. Este constitui um modelo 

hierárquico, no qual se identifica um fator FE geral e componentes específicos que 

contribuem para o desempenho em tarefas simples e complexas, sob o qual se agrupam os três 

componentes básicos: inibição, flexibilidade e MT, que por sua vez, contribuem para o 

desempenho nas diversas tarefas. 
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Os autores ainda colocam que o modelo 2 aproxima-se mais da primeira sugestão de 

Miyake et al. (2000) que delimitaram a unidade e a diversidade das FE, ou seja, apesar de 

relativamente correlacionadas entre si, as três habilidades básicas de inibição, MT e 

flexibilidade cognitiva apresentam também relativa independência. Diferencia-se, porém, do 

modelo de Miyake et al. (2000), pois, neste, as variáveis latentes inibição, flexibilidade e MT 

estavam apenas relacionadas entre si, ao passo que, no estudo de Dias et al. (2015), houve 

evidências de que esses componentes estão subordinados a um mais geral, FE. No atual 

modelo, apesar de inseridos em hierarquia e subordinados a um componente geral FE, os 

componentes específicos contribuem para o desempenho nas diversas tarefas executivas.  

Tais modelos teóricos têm contribuído não apenas para a compreensão das FE, mas 

também para o fornecimento de um arcabouço teórico capaz de fundamentar o seu processo 

de avaliação. Nesse sentido, cada um desses modelos implica em proposta específica de 

avaliação das FE, que servirá de base tanto na escolha dos instrumentos de avaliação quanto 

para a interpretação dos seus resultados (L. F. Malloy-Diniz et al., 2010). 

O modelo de FE no qual o protocolo FEE se baseia não se enquadra completamente 

em um dos modelos apresentados anteriormente por acrescentar uma FE considerada 

complexa (planejamento) nos diversos modelos, dentre os quais se inserem os modelos 2 e 3 

apresentados por Dias et al. (2015). Porém compartilha com ambos a ênfase nas três FE 

consideradas básicas (MT, Inibição e Flexibilidade).  

A escolha e proposição dos testes que compõem o Protocolo FEE foram inspiradas na 

divisão conceitual inicialmente proposta por Miyake et al. (2000) discutida para a população 

infantil por Lehto, Juujärvi, Kooistra, & Pulkkinen (2003), que considera três habilidades 

executivas primordiais, a saber: inibição, flexibilidade cognitiva, MT. Tal proposição 
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considera ainda a existência de FE complexas, dentre as quais está o Planejamento, 

igualmente contemplado no FEE.  

2.2 Descrição dos principais componentes de FE avaliados no Protocolo FEE 

2.2.1 Controle Inibitório 

O controle inibitório refere-se à capacidade de inibir respostas para as quais o 

indivíduo possui forte tendência a executá-las (respostas prepotentes) ou precise executá-las 

inibindo estímulos distratores. A definição de controle inibitório obedece a vários paradigmas 

sendo consensual que este não é um conceito unitário (Censabella & Noël, 2007). Friedman & 

Miyake (2004) distinguem três tipos de inibição, com base na integração das várias propostas 

teóricas (Hasher, Lustig, & Zacs, 2007; Nigg, 2000): 1- Resistência à distração: a capacidade 

para resistir ou resolver a interferência de informações no ambiente externo que são 

irrelevantes para a tarefa; 2- Inibição de respostas preponderantes: a capacidade de suprimir 

deliberadamente respostas dominantes, automáticos ou preponderantes; 3- Resistência à 

interferência proativa: é a capacidade de resistir a intrusões de memória de uma informação 

que anteriormente era relevante para a tarefa, mas, desde então, tornou-se irrelevante. Embora 

este último constructo e a resistência à distração sejam semelhantes, por envolverem o 

controle de interferências, duas características conceituais são essenciais para distingui-las. 

Para Resistência à Interferência Proativa, a informação interferente é apresentada 

anteriormente à informação alvo que era relevante para a tarefa, enquanto para Resistência à 

distração, a informação distratora não é relevante e é apresentada simultaneamente com a 

informação alvo. 

Alterações relacionadas a esta habilidade são, frequentemente, associadas ao 

comportamento impulsivo. A impulsividade do indivíduo pode ser avaliada por tarefas de 
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emissão-supressão de respostas, como as do paradigma Go-No Go e aquelas que envolvem o 

denominado ‘Efeito Stroop’ (apresentação de informações simultâneas com significados 

conflitantes) e em tarefas que aferem o tempo de reação (Fuentes, Malloy-Diniz, Camargo, & 

Cosenza, 2008). 

Malloy-Diniz et al. (2010) complementam o conceito de controle inibitório com a 

divisão do fenótipo impulsivo em dois padrões: impulsividade predominantemente motora e 

impulsividade atencional. Na avaliação neuropsicológica, o primeiro padrão caracteriza-se 

pela emissão de respostas preponderantes e impensadas. Por sua vez, o padrão atencional 

distingue-se por gerar respostas descontextualizadas e impulsivas. 

2.2.2 Memória de Trabalho 

A MT é o componente das FE responsável pelo armazenamento temporário de 

informações, as quais serão disponibilizadas para outros processos cognitivos. Este sistema 

permite a manipulação ativa da informação e sua constante atualização, integrando-a a 

estímulos ambientais e conhecimentos prévios oriundos da memória de longo prazo (Dias et 

al., 2010; Fuentes et al., 2008; M. D. Lezak et al., 2004). 

A capacidade de manter informações para a realização de uma atividade cognitiva 

complexa, também define a MT, que envolve uma atividade não-automática, que mobiliza 

recursos de atenção e a coordenação simultânea de ambas as atividades, a partir de estratégias 

empregadas e inibição da informação distratora. De acordo com o modelo cognitivo de MT 

proposto por Baddeley (1996), esse sistema auxiliar limitado de processamento de 

informações possui diferentes componentes responsáveis por conectar a percepção, a memória 

de longo prazo e o ambiente. Um dos principais componentes da MT é o executivo central 

que trabalha em conjunto com dois outros sistemas dependentes: a alça fonológica e o esboço 
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visuoespacial. Neste modelo, a alça fonológica é um sistema de apoio que mantém, 

temporariamente, informações verbais, enquanto o esboço visuoespacial fornece um mapa 

mental das informações visuais e espaciais. Já o executivo central exerce o papel de gerenciar 

essas informações, direcionando o controle atencional e inibindo a interferência de distratores 

de forma simultânea. 

Mais recentemente, Baddeley (2000) reformulou sua proposta original e integrou um 

quarto componente a este modelo de MT, o chamado “buffer episódico”. Este buffer também 

é controlado pelo executivo central e atua integrando informações fonológicas e 

visuoespaciais (representação multimodal). 

Evidências extensas demonstram a relação entre MT e os resultados da aprendizagem, 

especialmente em tarefas de leitura, escrita e matemática (Alloway, 2006, 2009; Cowan & 

Alloway, 2008; Rasmussen & Bisanz, 2005). Crianças com baixos escores em tarefas de 

leitura e matemática, normalmente apresentam pontuações baixas em tarefas complexas de 

MT que envolvem processamento e armazenamento temporal (Bull & Scerif, 2001; 

Gathercole & Pickering, 2000). Nesse sentido, Alloway & Alloway (2010) defendem que a 

MT no início da educação formal é o preditor mais poderoso do subsequente sucesso 

acadêmico, maior, inclusive, que o quociente de inteligência (QI) durante os primeiros anos 

escolares. 

2.2.3 Flexibilidade Cognitiva 

Segundo Fuentes et al. (2008), flexibilidade cognitiva pode ser definida como a 

“capacidade de mudar (alternar) o curso das ações ou dos pensamentos de acordo com as 

exigências do ambiente”. Para Lezak et al. (2004), a flexibilidade cognitiva é essencial à 
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capacidade de regular o próprio comportamento e, dessa forma, adaptá-lo às demandas 

ambientais.  

Diversos autores concordam que a Flexibilidade depende de mecanismos de inibição, 

no entanto, o fator de independência destes processos tem sido demonstrado (Lehto, Juujärvi, 

Kooistra, & Pulkkinen, 2003; Miyake et al., 2000), tendo em vista que a flexibilidade 

envolve, ao contrário de inibição, o deslocamento do foco atencional de um tipo de estímulo 

para outro. Alterações nesta habilidade são traduzidas por um padrão de rigidez cognitiva e 

comportamental, caracterizado pela dificuldade em mudar respostas ou o foco de 

processamento (erro perseverativo). 

2.2.4 Planejamento 

A habilidade de planejamento consiste na capacidade de estabelecer a melhor 

estratégia para alcançar um dado objetivo, considerando a hierarquização dos passos 

necessários para alcançar satisfatoriamente este fim (sequenciamento) (Fuentes et al., 2008). 

Para Dias (2009), o planejamento é um componente cognitivo central a qualquer tarefa de 

resolução de problemas, principalmente as que envolvem soluções originais ou não rotineiras. 

O planejamento envolve a formulação de uma série de operações para alcançar um objetivo e 

requer a capacidade de planejar vários passos à frente de forma oportuna. 

Didaticamente, este componente vem sendo decomposto nas seguintes operações: (a) 

identificar o objetivo de uma ação, (b) antever as consequências das escolhas referentes à 

operação anterior e (c) determinar os passos necessários para atingir os objetivos secundários 

imprescindíveis à resolução do objetivo final (Gazzaniga et al., 2006). Além disso, o 

indivíduo deve monitorar a realização de cada passo, corrigindo-os quando necessário e, 
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concomitantemente, manter o foco atencional na tarefa que está realizando, tendo em vista a 

representação mental de todas as etapas (Fuentes et al., 2008). 
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3. AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DAS FUNÇÕES 

EXECUTIVAS  

A avaliação neuropsicológica das FE teve início com a observação de pacientes com 

lesões frontais e alterações comportamentais subsequentes a essas lesões (Hamdan & Pereira, 

2009). No século XIX, John Harlow descreveu as alterações comportamentais de um paciente, 

Phineas Gage (Damásio, 1996), que suscitaram a primeira tentativa de descrição detalhada 

dos comprometimentos causados por uma lesão frontal. 

Em 1848, Gage trabalhava como engenheiro ferroviário na Nova Inglaterra, nos EUA 

e sofreu um grave acidente de trabalho. Gage utilizava uma barra de ferro para apertar a 

pólvora dentro da pedra, que deveria depois ser implodida. Por acidente, ele detonou 

antecipadamente o explosivo e a barra de ferro atravessou o seu crânio, ocasionando um grave 

acidente. Surpreendentemente, Gage não morreu e tampouco perdeu a consciência. No 

entanto, Gage sofreu mudanças profundas comportamentais. De um empregado exemplar, 

passou a ser irresponsável e com comportamento socialmente inadequado. A análise do 

incidente suscitou a hipótese de que Gage havia sofrido lesões nos lobos frontais e que essa 

região seria responsável por planejar e executar comportamentos socialmente ajustados 

(Gazzaniga et al., 1998). 

A moderna era da avaliação neuropsicológica das FE teve início com os trabalhos 

pioneiros de Luria (1981) e seu estudo com pacientes lesionados, sobreviventes da Segunda 

Guerra Mundial (Tirapu-Ustárroz, Muñoz-Céspedes, Pelegrín-Valero, & Albéniz-Ferreras, 

2005). Embora não tenha utilizado o termo funções executivas, o modelo explicativo do 
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funcionamento dos lobos frontais por ele proposto, enfatiza o papel dessa região cerebral nas 

habilidades de planejamento, programação, regulação e verificação do comportamento 

intencional. Posteriormente, Muriel Deutsch Lezak (1995) desenvolveram as ideias originais 

de Luria e cunharam o termo “funções executivas”.  

Atualmente, no contexto da avaliação neuropsicológica pediátrica de FE, a maioria 

dos instrumentos são adaptações ou aplicações de medidas inicialmente desenvolvidas para 

adultos (Natale, Teodoro, Barreto, & Haase, 2008). Quando instrumentos construídos para 

adultos são adaptados e aplicados em crianças em idade escolar, os resultados devem 

considerar a diferença qualitativa em termos do desenvolvimento das habilidades necessárias 

para alcançar o sucesso nessas tarefas. Sendo assim, habilidades linguísticas, motoras e 

atencionais, entre outras, devem ser consideradas,. O "fracasso" das crianças nestes tipos de 

tarefa, historicamente, foi tomado como evidência da inexistência de FE nos primeiros anos 

de vida (Hughes & Graham, 2002) e não como inadequação da tarefa à etapa 

desenvolvimental na qual a criança se encontrava.  

 Consequentemente, até pouco tempo atrás, identificava-se a falta de medidas 

adequadas, em termos desenvolvimentais, o que dificultou a avaliação clínica das FE em 

crianças. Entretanto, as últimas décadas foram marcadas pelo desenvolvimento de testes 

destinados a avaliar o funcionamento executivo em populações pediátricas (Pires, 2010).  

Apesar das FE terem sido inicialmente estudadas pela neuropsicologia como um 

construto unitário, pesquisas recentes têm apontado a necessidade de avaliá-las enquanto 

construto multidimensional, cujas habilidades que o compõem precisam ser investigadas de 

forma independente, já que possuem trajetórias desenvolvimentais diversas, ainda que haja 

dificuldades na circunscrição de tarefas que possibilitem alcançar tal objetivo (Miyake & 

Friedman, 2012; Miyake et al., 2000). Para tanto, é fundamental dispor de instrumentos de 
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avaliação neuropsicológica adequados. Neste contexto, têm sido desenvolvidos testes para 

avaliar os componentes das FE, bem como conduzidos estudos para investigar sua precisão e 

buscar evidências de validade. 

Atualmente, a compreensão da complexidade das FE e seus subdomínios admite uma 

avaliação integrativa de múltiplos instrumentos ou tarefas que podem estar agrupados em uma 

bateria fixa ou em baterias flexíveis (L. F. Malloy-Diniz et al., 2010). Dentre as mais 

conhecidas ferramentas específicas para avaliação de componentes executivos, podem ser 

citados: Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (Wisconsin Card Sorting Test - WCST); 

Teste Stroop; o Teste Hayling; Teste das Trilhas, Testes das Torres (Torre de Londres, Torre 

de Hanói e Torre de Toronto) e o Teste de Fluência Verbal e seus variantes. Além desses 

instrumentos, a avaliação pode dispor de tarefas de tipo Go/No-Go e execução de tarefas 

cotidianas (paradigma ecológico) (Lezak et al., 2004; Malloy-Diniz et al., 2010).  

Tonietto et al. (2011) apontam alguns dos obstáculos específicos da avaliação das FE 

em populações pediátricas, os quais podem ser abreviados nos seguintes pontos: (a) as tarefas 

comumente utilizadas para avaliar as FE em crianças geralmente são adaptações de tarefas 

para o uso em adultos; (b) a maioria das tarefas apresenta uma baixa validade ecológica; (c) o 

córtex pré-frontal ainda está em pleno processo maturacional e leva um longo tempo para 

alcançar sua maturidade funcional; (d) as expressões das lesões frontais adquiridas 

precocemente na infância e juventude não são claramente identificadas depois da idade adulta, 

esse fato deve-se em grande parte aos mecanismos de plasticidade neural e (e) as tarefas 

comumente usadas para avaliar as FE são desenhadas para serem difíceis; perdendo, com isso, 

a capacidade de discriminar funções e déficits específicos, uma vez que muitos componentes 

executivos são requeridos em uma única tarefa. Esses itens ilustram o quão pouco se conhece 

acerca das mudanças evolutivas das FE na infância (Hughes & Graham, 2002). 
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Cabe salientar, ainda, que algumas tarefas consideradas padrão ouro para avaliação 

das FE utilizadas em população pediátrica consistem em tarefas executivas complexas como, 

por exemplo, o WCST e a Torre de Londres. Miyake et al (2000) apontam que apesar da 

ampla aceitação dessas tarefas como medidas de funcionamento executivo, as validades de 

construto não estão bem estabelecidas, visto que existe uma escassez de análise teórica 

rigorosa e evidência empírica independente sobre o que essas tarefas executivas realmente se 

propõem a medir. Esta falta de clareza das habilidades subjacentes às tarefas executivas 

complexas é refletida em uma proliferação de termos e conceitos utilizados para caracterizar 

as habilidades exigidas para a realização de determinada tarefa, em diferentes testes 

executivos. 

O WCST, por exemplo, tem sido sugerido por diferentes pesquisadores como uma 

medida de “inibição”, “flexibilidade”, “resolução de problemas” e “categorização”. Embora 

essas sugestões possam parecer razoáveis a um nível intuitivo, nenhum teste independente de 

tais funções foi relatado. Outra consequência relacionada à falta de clareza sobre o que esses 

testes executivos realmente medem é a dificuldade de interpretar o construto pela diversidade 

de fatores obtidos, o que leva a interpretações que por vezes podem parecer arbitrárias 

(Miyake et al., 2000). Nesse sentido, a utilização de tarefas desenhadas para serem difíceis e 

complexas em população pediátrica dificultam a compreensão da semiótica nos distúrbios de 

FE.  

Adicionalmente, é necessário considerar que a avaliação das FE na infância está 

condicionada à análise do impacto de variáveis desenvolvimentais, uma vez que se trata de 

sistema em desenvolvimento e sujeito a mudanças. Nesse sentido, é desejável que nas 

situações de avaliação, a análise processual das respostas seja considerada, especialmente no 

que concerne à consideração dos tipos de erros produzidos pela criança, e como eles podem 
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ser explicados ao longo do desenvolvimento. Isto implica que instrumentos de testagem que 

fornecem categorias gerais do tipo “realiza/não realiza” são insuficientes para a compreensão 

do desenvolvimento e funcionamento das FE nessa etapa do ciclo vital.  

Nessa direção, existem esforços em âmbito nacional na produção e adaptação de testes 

e tarefas que avaliam FE na infância. Partindo da divisão das FE entre básicas - MT, Controle 

Inibitório e Flexibilidade Cognitiva - e superiores ou complexas, é possível listar os 

instrumentos e tarefas que possuem dados normativos brasileiros e comumente são adotados 

para avaliação das FE de crianças e adolescentes. 

 Para avaliar MT, os dois testes comumente utilizados são as tarefas de Span de 

Dígitos e os Blocos de Corsi. A tarefa dos Blocos de Corsi possui dados normativos 

brasileiros para idades entre sete e 10 anos (Santos, Mello, Bueno, & Dellatolas, 2005), e o 

Span de Dígitos para idades entre seis e 16 anos, disponíveis na normatização brasileira da 

Escala Weschler de Inteligência para Crianças – Weschler Intelligence Scale for Children 

(WISC- IV) e para pré-escolares entre quatro e seis anos (Natale et al., 2008). Também é 

utilizado o subteste Sequência de Números e Letras, que assim como o Span de Dígitos 

compõe a WISC-IV e apresenta normatização brasileira para idades entre seis e 16 anos. 

A avaliação do controle inibitório é tradicionalmente realizada a partir de paradigmas 

de interferência, como os testes que adotam o ‘Efeito Stroop’. As versões mais utilizadas 

desse paradigma envolvem cor-palavra (versão Victoria/Golden), com dados normativos 

brasileiros para idades entre 12 e 14 anos (M. T. Duncan, 2006), e número-quantidade (Teste 

dos Cinco Dígitos) disponível para crianças partir dos seis anos de idade, adolescentes adultos 

e idosos, até 92 anos (Paula, Querino, Oliveira, Sedó, & Malloy-Diniz, 2015).  
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Para a avaliação da flexibilidade cognitiva, o teste mais comumente adotado é o Teste 

de Seleção de Cartas de Wisconsin, com dados normativos brasileiros para crianças a partir de 

seis anos, adolescentes e adultos até 89 anos (Talley, Chelune, & Heaton, 2006). Outros testes 

que envolvem alternar o foco atencional entre diferentes rotinas de processamento, tais como 

a parte B do Teste de Trilhas de Montiel & Seabra (2012), ou o componente de alternância do 

Teste dos Cinco Dígitos, também são medidas representativas. Além disso, para avaliação da 

alternância em pré-escolares entre quatro e seis anos, dados normativos do Teste de Trilhas 

pré-escolares estão disponíveis (Trevisan, Hipólito, Parise, Reppold, & Seabra, 2012).  

Para avaliação de FE complexas, tais como planejamento, comumente é utilizado o 

paradigma de Torres, como a Torre de Hanói ou a Torre de Londres (versões Kriko-Rian, 

Portella e Dexel University), tendo a primeira, normatização brasileira para idades entre 

quatro e seis (Natale et al., 2008) e a Torre de Londres para idades entre quatro e oito anos 

(Leandro Fernandes Malloy-Diniz et al., 2008) e 11-14 anos (Seabra, Dias, Berberian, Assef, 

& Cozza, 2012). Cabe destacar que comumente as normas brasileiras para as tarefas 

executivas, quando disponíveis, são geralmente apresentadas em artigos científicos, sendo a 

maioria publicada em revistas indexadas na base de dados Scielo, ou em livros específicos 

sobre o tema, como aquele organizado por Malloy-Diniz et al. (2010). 

Adicionalmente, no que se refere de forma específica aos processos de avaliação das 

FE nas etapas da infância e adolescência, identifica-se significativa pulverização de 

instrumentos e protocolos sendo utilizados em diferentes regiões e centros de pesquisa, 

dificultando a realização de estudos multicêntricos, que permitam a identificação e 

intervenção precoces em contextos de alterações no desenvolvimento cognitivo, decorrentes 

de diferentes situações clínicas e socioculturais (Costa et al., 2004). Além disso, ressalta-se a 

necessidade de construção e utilização de instrumentos ecológicos, que aproximem a criança 
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de suas atividades cotidianas, fornecendo informações mais fidedignas em termos do 

desenvolvimento e funcionamento de suas habilidades executivas. 

Nesse sentido, a adaptação do protocolo FEE tem como objetivo contribuir para 

ampliação da compreensão da trajetória de desenvolvimento das FE da infância à 

adolescência, a partir de um instrumento construído especialmente para este público, que leva 

em consideração aspectos ecológicos da avaliação, bem como os caminhos e os tipos de erros 

cometidos na resolução das tarefas. Além disso, destaca-se que a adaptação do FEE também 

tem como contribuição a possibilidade de reunir em um único protocolo a avaliação de um 

conjunto de FE. Para tanto, faz-se necessário adaptar o protocolo a partir de metodologia 

crítica e apropriada, que busque não apenas a equivalência entre o instrumento original e sua 

versão traduzida, mas que minimamente considere as diferenças culturais e suas implicações 

no desenvolvimento e compreensão das FE. 
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4. O PROTOCOLO FEE – FONCTIONS EXÉCUTIVES CHEZ 

L’ENFANT 

O Protocolo FEE foi inicialmente objeto de estudo multicêntrico francês (Roy et al., 

2012). O desenvolvimento do protocolo surgiu a partir do interesse de pesquisadores 

franceses em promover uma avaliação das FE em crianças e adolescentes em escala nacional, 

tendo em vista os poucos instrumentos disponíveis adaptados para a população pediátrica.  

O processo de normatização e validação do FEE na França tem previsão de finalização 

em 2017 e está sendo realizado com mil crianças saudáveis com idades entre seis e 16 anos e 

mais de 200 pacientes de quinze condições clínicas diferentes. Além das parcerias nacionais, 

atualmente o projeto conta com parcerias internacionais estabelecidas com a Tunísia, Brasil, 

Marrocos e Líbano. Evidências preliminares do protocolo foram publicadas em estudo com 

diferentes grupos clínicos, tais como neurofibromatose tipo 1 (Roy et al., 2010), anemia 

falciforme (Blum, 2010), epilepsia parietal ou temporal frontal não idiopática (Rousseau, 

2014). 

O Protocolo FEE é composto por um conjunto de testes e escalas de avaliação 

neuropsicológica das FE destinada a crianças e adolescentes entre seis e 15 anos, construída 

com o objetivo de modificar e/ou ampliar, em termos de materiais, instruções, procedimentos 

e/ou correções, os principais paradigmas e testes de avaliação das FE, com o intuito de suprir 

as insuficiências das tarefas existentes e adaptar tarefas consagradas internacionalmente. O 

protocolo é composto de tarefas experimentais desenvolvidas especialmente para integrar o 
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protocolo, bem como de ampliação ou modificação das instruções de tarefas e testes já 

consagrados, com o intuito de adaptá-los para a população pediátrica.  

A escolha e proposição dos testes foram inspiradas na divisão conceitual inicialmente 

proposta por Miyake et al. (2000) e na proposição de adaptação de tal modelo para a 

população infantil por Lehto, Juujärvi, Kooistra, & Pulkkinen (2003), que consideram três 

habilidades executivas primordiais, a saber: inibição, flexibilidade cognitiva, MT. Tal 

proposição considera que existem ainda FE complexas, dentre as quais está o Planejamento, 

igualmente contemplada no FEE. 

A seguir o FEE será caracterizado e descrito com base em a) Instrumentos utilizados; 

b) Público-alvo; c) Funções executivas investigadas.  

Os testes utilizados na composição do protocolo seguem quatro categorias de 

instrumentos, a saber: 1) Os testes de avaliação das FE que foram alvo de tradução e 

adaptação nesse estudo; 2) Escalas que avaliam o interesse e o sucesso da criança em cada 

teste realizado, também traduzidas e adaptadas nesse estudo; 3) Questionário para avaliar o 

desempenho executivo da criança na vida cotidiana e sua relação com os 12 testes; 4) 

Inventário de lateralidade e teste abreviado de inteligência para estudar as ligações com o 

desenvolvimento executivo, descritos na tabela a seguir (Tabela 1): 
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TIPOS DE TESTES TESTES QUE COMPÕEM O FEE 

1- Testes que avaliam as FE  Labirintos;  

 Stroop; 

 Atualização visuoespacial; 

 Roteiros;  

 Tapping;  

 Figura de Rey;  

 Trail Making Test (TMT),  

 Dupla Tarefa (Double Tache); 

 New card sorting test (NCST); 

 Marque Joe;  

 Atualização verbal;  

 Brixton Júnior; 

2- Escalas que avaliam o interesse 

e o sucesso da criança em cada 

teste realizado 

 Escala de Interesse; 

 Escala de Sucesso; 

3- Questionário que avaliam o 

desempenho executivo da 

criança na vida cotidiana  

 Behavior Rating Inventory of Executive 

Function: BRIEF 

 

4- Inventário de lateralidade e teste 

abreviado de inteligência 

 Inventário de lateralidade de Edimburgo; 

 Escala Weschler Abreviada de Inteligência: 

Weschler Abbreviated Scale of Intelligence 

(WASI) 

Tabela 1. Composição do Protocolo FEE 

Alguns dos testes supracitados são comercializados no Brasil e são utilizados no 

protocolo FEE em sua forma original, como é o caso do Teste das Figuras Complexas de Rey 

(Cópia Espontânea) e o Inventário de Lateralidade de Edimburgo. Por outro lado, outros testes 

que compõem o protocolo FEE, e que também são comercializados no Brasil, sofreram 

adaptações em nível de material, instrução e/ou procedimento na versão proposta no FEE, 

como é o caso do Trail Making Test (TMT) e o New Card Sorting Test (NCST). Além disso, 

existem testes de domínio público, largamente utilizados, como é o caso do Teste Stroop, que 

também passou por adaptações para compor o protocolo FEE. Os demais testes e escalas 

foram produzidos originalmente pelos autores para compor o protocolo FEE e não estão 

disponíveis para o português, mas têm versões na literatura internacional.  
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Dentre os instrumentos acima descritos, alguns são respondidos pelas crianças, outros 

pelos pais e professores, além da participação do próprio examinador, conforme apresentado 

na Tabela 2. 

TESTES 

RESPONDIDOS 

PELOS 

PAIS/PROFESSORES 

TESTES RESPONDIDOS 

PELA CRIANÇA 

TESTES 

RESPONDIDOS PELO 

AVALIADOR 

1- BRIEF 

 

1- Inventário de Lateralidade 

de Edimburgo  

1- Escala de Interesse 

(Heteroavaliação) 

2- Escala de interesse 

3- Escala de sucesso 

4- Labirintos  

5- Stroop 

6- Atualização visuoespacial 

7- Roteiros 2- Escala de Sucesso 

(Heteroavaliação) 8- Tapping  

9- Figura de Rey 

10- TMT 

11-  Dupla Tarefa (Double 

Tache) 

12-  NCST 

13- Marque Joe 

14-  Atualização verbal 

15-  Brixton Júnior 

Tabela 2. Público-alvo do FEE 

Em termos das FE avaliadas, a aplicação do FEE possibilita a avaliação de quatro FE, 

a partir de três instrumentos distintos para cada uma delas, conforme ilustrado pela Figura 1: 
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Figura 1. Composição do Protocolo FEE – habilidades avaliadas 
 

O tempo de execução do FEE, de acordo com os dados franceses, é de 

aproximadamente duas horas, sabendo que, naturalmente, esse tempo varia de acordo com a 

idade da criança e para os pacientes de acordo com a patologia, bem como a cultura do país. 

A ordem de aplicação dos testes que integram o protocolo foi determinada de forma 

sistemática e pseudo-aleatória, alternando as habilidades investigadas e sua natureza, 

verbal/não-verbal. Testes que solicitam recursos verbais e não verbais foram ordenados de 

forma intercalada, com o objetivo de verificar a influência de processos básicos sobre o 

desempenho executivo, bem como dispor de testes exploratórios em caso de distúrbios 

fásicos, visuoespaciais ou práxicos.  

4.1. Descrição dos testes que avaliam Funções Executivas no protocolo FEE 

De modo geral, os testes que compõem o protocolo FEE são diversificados em termos 

de apresentação de estímulos, requisitos de administração, tipo de resposta e pontuação. Os 

testes serão apresentados na ordem de aplicação, conforme detalhado a seguir: 
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4.1.1 Labirintos  

Trata-se de uma tarefa original construída por Roy, Le Gall e Fournet, inspirada em 

uma adaptação do subteste Labirintos da WISC-III. A tarefa proposta consiste em ajudar um 

dinossauro a sair do labirinto. É constituída de oito labirintos de complexidade variável 

(Figura 2), numerados de um a oito, sendo os sete primeiros impressos em folhas A4 o último 

em uma folha A3. O tempo limite para a execução de cada labirinto é de quatro minutos 

(tempo total 32 minutos), porém, os dados franceses apontam média de 10 minutos para a 

realização desta atividade.  

 

Figura 2. Exemplo de labirinto apresentado à criança 

 

Os critérios de pontuação propostos pelo FEE foram relativamente modificados, 

quando comparados aos que são fornecidos pela WISC-III. Na versão do FEE, os erros 

correspondem à entrada em um beco sem saída, conforme os testes tradicionais tais como o 

Labirintos da WISC-III. Porém, nesse último os erros são computados exclusivamente 

quando a criança entra num beco sem saída, sem que sejam considerados outros pequenos 
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impasses interligados, denominados "adjacentes". Desta forma, a criança é penalizada apenas 

uma vez, independentemente do número de impasses adjacentes nos quais se envolveu. Ao 

contrário, no FEE, considera-se que cada impasse adjacente constituiu um erro distinto, e não 

o prolongamento de um só e mesmo erro.  

Durante a tarefa, são recomendadas, quantas vezes forem necessárias, intervenções 

sublinhando os erros cometidos pela criança (e não apenas uma vez como para o subteste 

Labirintos da WISC-III). Sendo, porém, imperativo anotar essas intervenções de maneira 

sistemática (de modo a analisar retrospectivamente todos esses comportamentos de forma 

precisa). A tarefa ainda avalia o tempo de latência, ou seja, o tempo decorrido entre o final 

das instruções e o início do traçado do caminho pela criança.  

4.1.2 Stroop 

Esta versão foi originalmente idealizada para adultos, pelo grupo Groupe de réflexion 

sur l’évaluation des fonctions exécutives (2001), tendo como objetivo avaliar o controle 

inibitório e a atenção seletiva por meio do ‘Efeito Stroop’. Nesta versão foi realizada a 

adaptação de instruções especialmente para crianças, visto que o original apresenta 

degradação do score de interferência com a idade e não considera análise qualitativa dos erros 

produzidos.  

O teste é composto de três etapas: ‘Denominação’, ‘Leitura’ e ‘Interferência’. Cada 

uma das etapas é apresentada em uma folha A4, em orientação paisagem, contendo 100 itens 

dispostos aleatoriamente em uma matriz de 10 x 10. Nesta versão, são utilizadas três cores 

(azul, vermelho e verde) e, antes da administração de cada etapa, é realizado um treino 

composto por 10 itens onde se verifica a compreensão da tarefa pela criança. 
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A etapa de ‘Denominação’ consiste em denominar as cores apresentadas em 

retângulos na folha de aplicação. Por outro lado, a etapa de ‘Leitura’ caracteriza-se pela 

leitura dos nomes das cores apresentados em preto e, por fim, a etapa de ‘Interferência” 

envolve a identificação dos nomes das cores escritos em cores conflitantes com o da 

impressão.  

Os erros são corrigidos para cada uma das três partes e podem ser de três tipos: 1- 

Palavra incorreta produzida, mas corrigida corretamente pela criança; 2- Erros não corrigidos: 

palavra incorreta produzida e não corrigida; 3-Hesitações: palavra incorreta incompletamente 

produzida e corrigida antes da pronúncia completa (ex.: verm.. azul!) anotação. Além da 

análise dos erros, é calculada a pontuação de interferência a partir do tempo (Equação 01) e os 

erros corrigidos e não corrigidos (Equação 02), conforme explicitado: 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜[𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 𝐶] − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜[𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 𝐴] 01 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑠 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑠[𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 𝐶] − 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑠[𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 𝐴] 02 

4.1.3 Atualização visuoespacial 

A tarefa de atualização visuoespacial avalia o aspecto updating da capacidade 

visuoespacial da MT. A versão visuoespacial desta tarefa, desenvolvida para o protocolo FEE, 

foi inspirada em tarefas do tipo “Running Memory Span” e nos Blocos de Corsi. 

Para aplicação desse teste é utilizada uma prancha de madeira branca (21 × 30 cm) na 

qual 10 cubos de madeira idênticos (3cm x 3cm x 3cm), estão separados espacialmente e 

dispostos de forma pseudoaleatória. Assim como na tarefa dos Blocos de Corsi, os blocos 
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sobre a prancha são numerados (0 a 9) e os números devem estar direcionados para o 

examinador, sem que a criança tenha acesso aos mesmos.  

A tarefa é constituída por duas etapas: 1- Span visuoespacial (Linha de base): que tem 

como objetivo avaliar globalmente a capacidade de lembrar as localizações tocadas pelo 

examinador (memória visual) e; 2- Atualização: na qual devem ser recordados os (três ou 

quatro) últimos itens de uma sequência dada. 

Na primeira etapa, a criança é convidada a observar a sequência de blocos tocados 

pelo dedo do examinador e em seguida, tocar e reproduzir o máximo de localizações que ela 

conseguir sem instruções de ordem. Um ponto é dado por localização correta. São 

apresentadas à criança um total de cinco sequências, com seis itens cada, totalizando 30 

pontos.  

A partir dos resultados obtidos nessa etapa, é estabelecido o número de localizações a 

serem recordadas na etapa de ‘Atualização’, composta por duas modalidades: 3 e 4. Se a 

criança tem pontuação entre 16 e 19 pontos na linha de base, é aplicada a tarefa de 

‘Atualização’ 3, na qual a criança deve tocar os três últimos cubos da sequência administrada, 

na mesma ordem que o aplicador. Por outro lado, se a criança fizer pontuação igual ou 

superior a 20 pontos na linha de base, é aplicada a tarefa de ‘Atualização’ 4, na qual a criança 

deve tocar os quatro últimos cubos da sequência, também na mesma ordem que o aplicador. 

Por fim, se a criança faz pontuação menor ou igual a 15, a tarefa de ‘Atualização’ não é 

administrada.  

As tarefas de ‘Atualização’ têm tamanhos variáveis e são divididas em três tipos: 1- 

R0: Sequências em que as crianças tocam a mesma quantidade de cubos que o examinador, 

compostas de três itens para a Tarefa de Atualização 3 e quatro itens para a Tarefa de 
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Atualização 4; 2- R2: Sequências compostas de cinco itens para a Tarefa de Atualização 3 e 

seis itens para a Tarefa de Atualização 4; 3-R3: Sequências compostas de seis itens para a 

Tarefa de Atualização 3 e sete itens para a Tarefa de Atualização 4.  

A tarefa tem início com a aplicação de três itens de treinos com os diferentes tipos de 

sequências (R0, R2 e R3) para confirmar a compreensão da instrução dada à criança. Após o 

treino é administrada a tarefa, composta de 15 sequências, sendo cinco do tipo R0, quatro do 

tipo R2 e seis do tipo R3. Cabe salientar que os diferentes tipos de sequência são 

administrados de forma aleatória para garantir que o fim da sequência seja imprevisível para a 

criança. Um ponto é atribuído por localização corretamente lembrada para os diferentes tipos 

de itens. A soma das pontuações de cada tipo de sequência fornece três valores, a saber: X0: 

soma dos pontos para os itens R0, X2: soma dos pontos para os itens R2, X3: soma dos 

pontos para os itens R3. A partir desses valores é calculada a pontuação global (Equação 03): 

𝑃𝐺 = (𝑋2 + 𝑋3) ∗
100

(2 ∗ 𝑋0)
 

03 

4.1.4 Roteiros (Scripts) 

‘Roteiros’ é uma tarefa original construída por Roy et al. (2012) para compor o 

protocolo FEE. O objetivo da tarefa consiste em investigar as capacidades para a organização 

de atividades cotidianas a partir de material verbal, ou seja, a criança deve ordenar frases de 

forma a construir um roteiro coerente em função do título dado. Para aplicação desse teste são 

necessários cinco envelopes: três contendo cartões (12cm x 3cm) com ações escritas em uma 

linha (em Arial, tamanho 16); um envelope contendo cartões de exemplo; um envelope 

contendo os Títulos para os quatro roteiros estabelecidos, que constituem atividades do dia-a-

dia. Dentre os cartões fornecidos, dois dos envelopes contêm frases de intrusão, ou seja, frases 
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que não estão relacionadas com o roteiro estabelecido. A seguir são descritas as ações 

propostas:  

 Exemplo: Se preparar para ir dormir à noite (sem intrusão). [A menção “exemplo” é 

indicada sobre o envelope]; 

 Envelope 1: Tomar banho (com intrusão);  

 Envelope 2: Preparar a mochila para a escola (com intrusão) 

 Envelope 3: Fazer as compras no supermercado (sem intrusão) 

Após a execução do exemplo, a criança é convidada a escolher em qual ordem quer 

abrir os envelopes. O examinador mostra então os títulos “Tomar um banho” ou “Se preparar 

para ir dormir à noite” ou “Fazer compras no supermercado” segundo a ordem de abertura dos 

envelopes escolhida pela criança. Em seguida, o examinador lê o título, abre o envelope 

correspondente diante da criança e dispõe as ações referentes ao título escolhido de forma 

aleatória, evitando que as três intrusões apareçam agrupadas. Na sequência, o examinador lê 

para a criança todas as ações espalhadas na mesa e convida a criança a coloca-las em ordem 

de acordo com a forma que as pessoas geralmente fazem, da primeira até a última, fazendo 

uma coluna logo abaixo do título. A criança então ordena as frases e posteriormente (somente 

após a finalização dos três roteiros), deve justificar o ordenamento dos arranjos, incluindo as 

intrusões, explicando seu comportamento em relação às intrusões. É importante salientar que 

em nenhum momento é dito à criança que existem intrusões nos roteiros e, a cada pergunta 

sobre as intrusões é dito: “faça como quiser, você decide”, sem dar à criança a impressão de 

que ela tem o direito de recusar ou aceitar a intrusão. 

Quando a criança termina a ordenação do roteiro, o examinador coloca a coluna de 

ações que ela realizou de lado, respeitando a posição espacial reservada para as intrusões, se 

estas não forem incluídas na coluna de ações que ela ordenou e passa ao roteiro seguinte. O 
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examinador anota no protocolo o tempo para a realização de cada roteiro e a natureza das 

intervenções e reações (verbais ou não verbais) da criança sobre as intrusões e o momento em 

que eles ocorrem (durante a leitura das etiquetas, durante a arrumação, após a classificação, 

etc.). 

A pontuação dessa tarefa é dada a partir do tempo (em segundos) que a criança usa 

para ordenar as diferentes ações em cada roteiro e o tempo total de realização da tarefa. Além 

disso, são considerados o número total de ações corretas rejeitadas e o número total de 

intrusos aceitos, bem como a sequência estabelecida pela criança para cada roteiro.  

4.1.5 Tapping 

Esta atividade foi desenvolvida por Roy et al. (2012), a partir do paradigma Go/No Go 

e tem como objetivo avaliar o controle inibitório motor. ‘Tapping’ é uma tarefa que utiliza 

apenas o dedo indicador da mão dominante da criança e é constituída de três etapas: 1- 

‘Condicionamento Simples’: consiste em estabelecer as regras gerais da atividade, na qual a 

criança deve copiar o movimento do examinador (Se o examinador bate uma ou duas vezes na 

mesa, a criança copia o movimento); 2- ‘Go/No Go’: tem como objetivo consolidar as regras 

para copiar ou não o movimento do examinador (Se o examinador bater uma vez na mesa 

com o dedo indicador, a criança deve repetir o movimento, mas se ele bater duas vezes na 

mesa, a criança não copia o movimento); 3- ‘Condicionamento Conflitivo e Go/ No Go’: 

consiste em conflitar o condicionamento aprendido a partir do paradigma Go/ No Go (Se o 

examinador bater uma vez na mesa com um dedo, a criança bate duas vezes. Mas se o 

examinador bater duas vezes com um dedo, a criança bate uma vez, porém se o examinador 

bater na mesa com dois dedos, uma ou duas vezes, a criança não copia o movimento).  
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A pontuação dessa atividade é dada a partir do tempo (em segundos) de cada etapa da 

tarefa o número de erros não corrigidos e o número de erros corrigidos para cada uma das três 

partes.  

4.1.6 Figura de Rey 

Esta tarefa representa uma ampliação do Teste das Figuras Complexas de Rey, 

proposto originalmente por Rey (1941). Nesta versão, além da Cópia Espontânea (CE) da 

figura tradicional, que possibilita a avaliação das habilidades de visuoespacialidade, 

visuoconstrução e planejamento; foi adicionada a realização de Cópia Programada (CP), 

proposta por Roy et al. (2010), cujo objetivo é possibilitar a avaliação isolada das habilidades 

de planejamento e das habilidades visuoespaciais e visuoconstrutivas. A CP (Figura 3) é 

realizada após decorridos 20 minutos da realização da CE (antes da execução da tarefa de 

atualização verbal), e consiste na apresentação sequencial de cinco pranchas, conforme 

ilustrado na Figura 3. Em cada prancha, a criança recebe um lápis de cor correspondente à cor 

apresentada na prancha (Preto- prancha 1, Cinza- prancha 2, Verde – prancha 3, Azul – 

prancha 4 e Vermelho – prancha 5). As produções oriundas das duas etapas (tradicional e 

programada) são avaliadas a partir de três índices: ‘Precisão’, ‘Tempo’ e ‘Tipo de Cópia’ 

(somente para a CE), considerando-se para tanto a classificação proposta por Osterrieth 

(1959). Posteriormente, é calculado o ‘Índice de Planejamento’ (IP), a partir da Equação 04: 

𝐼𝑃 = 𝑃 − 𝐶 04 

Sendo P o score de precisão da CP e C o escore de precisão da cópia tradicional.  
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Figura 3. Cópia Programada da Figura de Rey 

4.1.7 Trail Making Test (TMT) 

Esta atividade é uma adaptação do TMT, que tem como objetivo avaliar a capacidade 

de alternar o foco atencional entre conjuntos de estímulos. Diferentemente da versão original, 

esta tarefa é composta por três etapas: Etapa ‘A Números’, Etapa ‘A Letras’ e Etapa ‘B 

Números e Letras’. Todas as etapas contêm um item de exemplo e treino, através do qual se 

verifica a compreensão e a execução da tarefa simplificada. Na primeira etapa (‘A Números’) 

é solicitado a criança que ligue os números (1-20) em ordem numérica crescente. Na etapa 2 

(‘A Letras’ ) a criança deve ligar as letras em ordem alfabética (A-T) e por fim, na etapa 3 (‘B 

Números e Letras’) a criança deve ligar letras e números de forma alternada mantendo a 

ordem alfabética e numérica crescente. Os fatores considerados na pontuação para duas 

primeiras partes são: ‘Tempo’ (em segundos), ‘Número de erros de ordem na sequência’, 

‘Número de erros corrigidos’ (antes que o examinador indique à criança o erro), ‘Número de 

quase erros’ (início de resposta incorreta autocorrigida). Na terceira parte, além dos itens já 

citados, avalia-se o ‘Número de erros de alternância’. Por fim, essas pontuações geram dois 

índices: Tempo (Equação 05) e Erros (Equação 06): 



49 

 
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 3

[
(𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 1 + 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒2)

2 ]
 05 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑠 = ∑ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑠 − ∑ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒 𝑛ã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠 
06 

4.1.8 Dupla Tarefa 

Esta tarefa foi desenvolvida por Roy et al. (2012) a partir do paradigma ‘Dupla Tarefa’ 

proposto por A. D. Baddeley & Hitch (1974), e tem como objetivo avaliar o componente 

executivo central da memória de trabalho, bem como a amplitude de memória, em outras 

tarefas cognitivas. Para tanto são realizadas 4 etapas. Cabe salientar que com objetivo de 

adaptar temporalmente essa tarefa às crianças, a duração de cada fase (em condição simples e 

em condição dupla) foi restabelecida para um minuto e 30 segundos.  

1) Span de dígitos – linha de base 

Incialmente, um procedimento padrão de ‘Span progressivo’ é utilizado, começando 

por séries de três dígitos e aumentando progressivamente até que sejam constatados erros. 

Para cada extensão de série dada, três ensaios são propostos. Os dígitos são lidos na 

velocidade de um por segundo. As três séries de uma mesma extensão são sistematicamente 

administradas até que a criança cometa erros em ao menos duas das séries de uma dada 

extensão. O objetivo é o estabelecimento do ‘Span’ (linha da base), que corresponde ao 

número de dígitos contidos na última série, para a qual houve ao menos dois sucessos, ou 

seja, para a extensão anterior à interrupção.  

2) Tarefa de Span (condição simples) :  
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Após o estabelecimento de ‘Span’ na linha de base, são apresentadas sequências de 

mesma extensão ao longo de um minuto e 30 segundos. Os números devem ser lembrados 

oralmente pelas crianças na mesma ordem de apresentação. Uma evocação não ordenada é 

considerada como um erro.  

3) Tarefa de Cancelamento de Palhaços (condição simples): 

Nesta tarefa é apresentada à criança uma folha contendo cabeças de palhaço dispostas 

desordenadamente na folha e conectadas por uma linha (Figura 4). Ao longo de um minuto e 

30 segundos a criança deve fazer um X nas cabeças de palhaço que encontrar na folha, 

seguindo a linha. Caso a criança finalize a primeira página, administra-se a segunda e, se for o 

caso, até uma terceira. Vale salientar, para verificar a compreensão da tarefa pela criança, é 

apresentado um treino no início da tarefa. Caso ela falhe na execução do mesmo, o teste não 

deverá ser aplicado.  

 

Figura 4. Exemplo da folha de cancelamento de palhaços 
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4) Condição Dupla :  

Nesta etapa, solicita-se à criança a realização simultânea das duas atividades 

anteriores: fazer um X em todas as cabeças de palhaço, e, ao mesmo tempo, repetir as séries 

de dígitos apresentadas pelo experimentador de acordo com a linha de base estabelecida para 

a tarefa de ‘Span’, por um minuto e 30 segundos. A Pontuação nas três primeiras etapas é 

realizada a partir da soma do número de dígitos/palhaços evocados-marcados. Para a 

pontuação da ‘Dupla Tarefa’ é utilizado o score composto µ (A. D. Baddeley, Sala, Gray, 

Papagno, & Spinnler, 1997), conforme Equação 07: 

𝜇 = [1 −
(𝑃𝑠 − 𝑃𝑑) +

(𝐶𝑠 − 𝐶𝑑)
𝐶𝑠

2
] ∗ 100 07 

Ps : proporção de séries corretamente evocadas em condição simples  

Pd : proporção de séries corretamente evocadas em condição dupla 

Cs : Número de palhaços cancelados em condição simples. 

Cd : Número de palhaços cancelados em condição dupla.  

4.1.9 New Card Sorting Test [NCST] 

Esse teste combina as propostas do WCST e do Modified Card Sorting Test (MCST). 

O NCST é formado por quatro cartas-estímulo e 48 cartas-resposta que são semelhantes e 

contém figuras de diferentes formas (cruzes, círculos, triângulo ou estrelas), cores (vermelho, 

azul, amarelo ou verde) e números (uma, duas, três ou quatro). Os quatro cartões-estímulos 

não sofreram alterações no teste e correspondem aos mesmos utilizados pelo WCST e MCST 

(um triângulo vermelho, duas estrelas verdes, três cruzes amarelas e quatro círculos azuis). 
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Porém, o princípio de classificação C-F-N (Cor-Forma-Número) do WCST foi modificado. 

Nesta versão, assim como no MCST, o primeiro princípio de classificação das cartas 

escolhido pelo sujeito é o considerado correto. O segundo princípio também é considerado 

correto, e o terceiro é aquele que faltava para completar a tríade C-F-N. A ordem estipulada 

pelo sujeito é mantida na repetição das categorias. Além disso, também como no MCST, o 

número de respostas corretas para completar uma categoria foi modificado, de 10 respostas 

para seis. Porém, diferentemente do WCST e do MCST o teste é interrompido quando 

terminam as 48 cartas.  

Para garantir a compreensão da tarefa, no NCST os princípios de classificação das 

cartas são explicados. A tarefa começa quando o examinador entrega à criança o baralho com 

48 cartas-resposta e exibe as quatro cartas-estímulo explicando que existem três maneiras de 

combinar as cartas. Em seguida, o examinador solicita que a criança enumere as três. Se a 

criança não identifica todos os critérios, eles lhe são dados: cor, forma e número. 

Posteriormente, solicita-se que a criança combine cada carta do baralho com uma das quatro 

cartas que estão na sua frente em função da regra que ela escolher. O examinador não pode 

dizer qual regra escolher para combinar as cartas, por outro lado, a cada vez que a criança 

combinar uma das cartas, ele dirá sim ou não. Ele explica à criança que se ele disser sim, 

significa que ela combinou a carta corretamente, e deve seguir a mesma regra para a carta 

seguinte; se ele disser não, significa que ela não combinou a carta corretamente e tem, então, 

que mudar de regra para combinar as cartas. Uma vez dadas às instruções, qualquer que seja a 

categoria (cor, forma, número) escolhida pela criança, ela é considerada como correta e, se as 

respostas seguintes obedecerem a esse mesmo critério, elas também são consideradas como 

corretas. Após seis respostas corretas consecutivas, o examinador diz não (na sétima carta). 

Uma vez que a criança escolhe o segundo critério (regra) diferente do primeiro (cor, forma, 
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número), este é considerado correto, e se as respostas seguintes obedecerem a esse mesmo 

critério, elas estão corretas. Em caso de falha, a criança não pode fornecer uma segunda 

resposta (nesse caso, somente a primeira resposta é levada em consideração; eventualmente 

anotar a correção no protocolo de resposta). Cabe salientar que se a criança comete seis erros 

consecutivos, as instruções da tarefa são retomadas. Na pontuação do NCST são considerados 

o número de categorias completadas, o tempo de execução da tarefa, o número de 

perseverações, de abandonos prematuros da regra e de erros não perseverativos.  

4.1.10 Marque-Joe (Barre Joe) 

Trata-se de tarefa que avalia a inibição de estímulos considerados distratores, na qual a 

criança deve cancelar o personagem Joe dentre um conjunto de outros personagens. Para 

verificar a compreensão da tarefa, a criança realiza um ensaio com o examinador. Após o 

treino a criança é convidada a repetir a atividade em duas folhas A3 (A e B). Cada folha 

possui 240 estímulos distribuídos em 16 linhas constituídas por 15 personagens dispostos de 

maneira aleatória (um alvo: Joe aparece uma vez sobre cinco, sendo 48 alvos para 192 

distratores). Com o intuito de assegurar que a criança percorra todas as linhas do teste, cada 

linha possui dois quadrados em cada extremidade que devem ser assinalados com um “X” ao 

iniciar e finalizar as marcações da linha. É solicitado que a criança faça a tarefa o mais rápido 

que puder, pois o examinador marcará o tempo. A pontuação é dada a partir dos índices: 

‘Velocidade’ (Equação 08), ‘Imprecisão’ (Equação 09) e ‘Rendimento’ (Equação 10) e do 

‘Score de Evolução (atenção concentrada): ‘Evo1’ (Equação 11), ‘Evo2’ (Equação 12) e 

‘Evo3’ (Equação 13). Onde: om = omissões; fa = alarmes falsos; B = número de sinais a 

marcar.  
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𝑉𝑒𝑙 =
460 ∗ 60

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
 

08 

𝐼𝑚𝑝 = (
𝑜𝑚 + 𝑓𝑎

𝐵 + 𝑓𝑎
) ∗ 100 

09 

𝑅𝑒𝑛 =
(𝐵 − 𝑜𝑚 + 𝑓𝑎) ∗ 60 ∗ 10

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
 

10 

𝐸𝑣𝑜1 = 𝑉𝑒𝑙𝑏 − 𝑉𝑒𝑙𝑎 
11 

𝐸𝑣𝑜2 = 𝐼𝑚𝑝𝑏 − 𝐼𝑚𝑝𝑎 
12 

𝐸𝑣𝑜3 = 𝑅𝑒𝑛𝑏 − 𝑅𝑒𝑛𝑎 
13 

 

 

Figura 5. Exemplo do teste Barre Joe 

 

4.1.11 Atualização Verbal (Mise à Jour Verbal) 

A tarefa de ‘Atualização Verbal” avalia a dimensão updating da capacidade verbal da 

MT. A versão verbal desta tarefa, desenvolvida para o protocolo FEE, foi inspirada em tarefas 

do tipo “running memory span”. 
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A tarefa é constituída por duas etapas: 1- ‘Span’ (Linha de base): que tem como 

objetivo avaliar globalmente a capacidade de lembrar as letras ditas pelo examinador e; 2- 

‘Atualização’: na qual devem ser recordadas as (três ou quatro) últimas letras de uma 

sequência dada. 

Na primeira etapa, a criança é convidada a ouvir uma sequência de letras ditas pelo 

examinador e, em seguida, evocar o máximo de letras que ela conseguir sem instruções de 

ordem. Um ponto é dado por letra correta. São apresentadas à criança um total de cinco 

sequências com seis letras cada, totalizando 30 pontos.  

A partir dos resultados obtidos nessa etapa, é estabelecido o número de letras a serem 

recordadas na etapa de ‘Atualização’, composta de dois tipos: 3 e 4. Se a criança tem 

pontuação entre 19 e 25 pontos na linha de base, é aplicada a tarefa de ‘Atualização 3’, na 

qual a criança deve lembrar as três últimas letras de cada sequência administrada, na mesma 

ordem que o aplicador. Por outro lado, se a criança fizer pontuação igual ou superior a 25 

pontos na linha de base, é aplicada a tarefa de ‘Atualização 4’, na qual a criança deve lembrar 

as quatro últimas letras de cada sequência, também na mesma ordem que o aplicador. Por fim, 

se a criança faz pontuação menor ou igual a 15, a tarefa de ‘Atualização’ não é administrada.  

As tarefas de ‘Atualização’ têm tamanhos variáveis e são divididas em três tipos: 1- 

R0: Sequências que as crianças evocam a mesma quantidade de letras que o examinador, 

compostas de três letras para a Tarefa de Atualização 3 e quatro letras para a Tarefa de 

Atualização 4; 2- R2: Sequências compostas de cinco letras para a Tarefa de Atualização 3 e 

seis letras para a Tarefa de Atualização 4; 3-R3: Sequências compostas de seis letras para a 

Tarefa de Atualização 3 e sete letras para a Tarefa de Atualização 4. 
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A tarefa tem início com a aplicação de três itens de treinos com os diferentes tipos de 

sequências (R0, R2 e R3) para confirmar a compreensão da instrução dada à criança. Após o 

treino é administrada a tarefa, composta de 15 sequências, sendo cinco do tipo R0, quatro do 

tipo R2 e seis do tipo R3. Um ponto é atribuído para cada letra corretamente lembrada para os 

diferentes tipos de itens. A soma das pontuações de cada tipo de sequência fornece três 

valores, a saber: X0: soma dos pontos para os itens R0, X2: soma dos pontos para os itens R2, 

X3: soma dos pontos para os itens R3. A partir desses valores é calculada a pontuação global 

(Equação 14):  

𝑃𝐺 = (𝑋2 + 𝑋3) ∗
100

(2 ∗ 𝑋0)
 

14 

4.1.12 Brixton Júnior 

O Teste Brixton Júnior objetiva investigar a dedução de regras e flexibilidade 

cognitiva em crianças, tendo sido desenvolvido especialmente para compor o protocolo FEE. 

Nessa tarefa as crianças têm que prever o movimento que o sapo fará, considerando para tanto 

um conjunto de regras pré-estabelecidas, que são modificadas ao longo da tarefa. É 

apresentado à criança um livro de estímulos que contém as instruções e diferentes imagens de 

um lago coberto de vários nenúfares numerados e um sapo sob uma das plantas (Figura 6).  

Durante a tarefa, o sapo muda de lugar, mas sempre de maneira lógica, por exemplo, 

em sequências de n +1, sequências de números pares e ímpares, dentre outras. A criança é 

orientada a descobrir essa lógica o mais rápido possível, pois será marcado o tempo. Porém, 

em dado momento da tarefa, o sapo muda de lógica sem avisar e a criança deve descobrir sua 

nova lógica. Um ponto é dado por cada localização correta e o tempo de administração é de 

cerca de cinco minutos, de acordo com dados franceses. A pontuação é dada a partir do tempo 
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de execução em segundos e pontuação total da tarefa, calculada pela soma dos pontos por 

localização correta. 

 
Figura 6. Exemplo do teste Brixton Júnior 

4.2. Descrição das Escalas que avaliam o interesse e o sucesso da criança 

4.2.1 Escala de Interesse  

A ‘Escala de Interesse’ do Protocolo FEE é baseada na “Face pain scale” e tem como 

objetivo avaliar o interesse da criança em relação a cada teste proposto no protocolo. A Escala 

(corresponde a uma faixa horizontal composta por cinco rostos, cujas expressões variam do 

‘mais alegre’ ao ‘mais triste’, conforme Figura 7, e deve ser preenchida pela criança e pelo 

examinador (auto e heteroavaliação, respectivamente). A pontuação dada varia de 1 (‘mais 

triste’) a 5 (‘mais alegre’), representando a motivação da criança.  

 

Figura 7. Escala de Interesse  
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4.2.2 Escala de Sucesso  

A ‘Escala de Sucesso’ foi criada especialmente para compor o Protocolo FEE e é 

preenchida igualmente pela criança e pelo examinador. Nessa escala avalia-se o sucesso 

obtido pela criança em cada tarefa, sendo aplicada logo após a ‘Escala de Interesse’. A criança 

é convidada a mover o cursor (ciclista) em uma montanha com cinco cores – vermelho, 

laranja, amarelo, verde escuro e verde claro, conforme Figura 8 - para indicar o seu 

desempenho na tarefa. Se a criança coloca o ciclista no topo da montanha (verde claro) 

significa que ela acredita que foi muito bem na tarefa e se ela deixa o ciclista na base da 

montanha (vermelha) ela acredita que foi muito mal. Assim como a ‘Escala de Interesse’, a 

‘Escala de Sucesso’ é composta de cinco pontos, sendo 1 o ponto mais baixo da montanha e 5 

o ponto mais alto. Essa Escala também deverá ser aplicada ao fim de cada teste que compõe o 

FEE. 

 

Figura 8. Escala de Sucesso 
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4.3. Descrição do questionário que avalia o desempenho executivo da criança na vida 

cotidiana 

4.3.1 Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) 

O BRIEF é um questionário para pais, professores e adolescentes que avalia o 

ecologicamente as FE, considerando para tanto os contextos da casa e do ambiente escolar. 

Foi projetado de forma a contemplar ampla faixa etária (cinco a 18 anos de idade). Há três 

formas do BRIEF: a ‘Forma Pessoal’ é uma medida de auto relato projetada para ser 

preenchida pelo próprio sujeito (com idades entre 11 e 18 anos), constituída por 80 questões, 

que investigam o ponto de vista do respondente acerca de sua percepção de seu próprio 

funcionamento executivo no ambiente cotidiano. A forma desenvolvida para ser respondida 

por pais e professores, é constituída por questionários com 86 questões cada um, 

considerando para essas duas formas, a faixa etária da criança ou adolescente entre cinco e 18 

anos. Os respondentes são instruídos a graduar em uma escala (nunca, algumas vezes, 

frequentemente) com qual frequência a criança apresenta o comportamento problema. No 

Protocolo FEE, apenas as versões para pais e professores são aplicadas.  

O resultado da Escala oferece uma medida global do funcionamento executivo assim 

como fornece outros dois índices: ‘Regulação do Comportamento’ e ‘Metacognição”. O 

índice de ‘Regulação do Comportamento’ inclui três domínios: inibição, flexibilidade e 

controle emocional; enquanto o índice de ‘Metacognição’ inclui cinco domínios: iniciativa, 

MT, planejamento/organização, organização do material e monitoramento. 

O tempo previsto para o preenchimento de cada um dos questionários (pais, 

professores e a versão pessoal) é de aproximadamente 10 a 15 minutos. Idealmente, os 

questionários devem ser preenchidos em ambiente calmo. Os escores dos questionários são 
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expressos em escores padrão eranksde percentis. Todas as medidas do BRIEF são convertidas 

em escore T, permitindo comparar os resultados do sujeito em relação ao grupo normativo. 

4.4. Inventário de Lateralidade e Teste Abreviado de Inteligência 

4.4.1 Inventário de Lateralidade de Edinburgo  

Para a definição da lateralidade do membro superior dominante é utilizado o 

Inventário de Dominância Lateral de Edimburgo (Oldfield, 1971), adaptado para a definição 

da lateralidade falsa destra. Nesse instrumento é marcado (+ +) para a tarefa realizada 

exclusivamente com um membro e (+) em cada tarefa realizada com alternância dos 

membros.  

4.4.2 WASI - Escala Weschler Abreviada de Inteligência 

A WASI é um instrumento breve de avaliação da inteligência, aplicável a crianças de 

seis anos a idosos de 89 anos de idade. Fornece informações sobre os QIs Total, de Execução 

e Verbal a partir da aplicação de quatro subtestes (Vocabulário, Cubos, Semelhanças e 

Raciocínio Matricial), em um curto espaço de tempo. A escala fornece ainda a possibilidade 

de avaliação do QI Total com apenas dois subtestes (Vocabulário e Raciocínio Matricial), 

sendo tal medida utilizada pelo protocolo FEE. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo geral 

Traduzir e adaptar transculturalmente para o Português-Brasil o Protocolo FEE – 

Fonction Executive chez l’Enfant. 

5.2 Objetivos Específicos: 

a) Tradução e adaptação dos itens e instruções dos subtestes que compõem o Protocolo FEE 

do francês para o português do Brasil; 

b) Avaliar a equivalência conceitual e de itens, a equivalência semântica e experencial entre o 

instrumento original e a versão brasileira; 
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6. METODOLOGIA 

Os passos para atingir os objetivos específicos acima dispostos seguem o modelo 

proposto por Borsa et al. (2012). Esse modelo é constituído por seis etapas: 1- Tradução do 

instrumento para o novo idioma; 2 – Síntese das versões traduzidas; 3- Avaliação da síntese 

por experts; 4- Avaliação do público-alvo; 5- Tradução reversa (Back-translation); 6- Estudo-

Piloto.  

1- Tradução do instrumento para o novo idioma:  

O primeiro aspecto importante a ser considerado, ao se adaptar um instrumento, é a 

sua tradução do idioma de origem para o idioma-alvo, isto é, aquele em que a nova versão 

será utilizada. Tal processo é complexo, exigindo uma série de cuidados a fim de se obter uma 

versão final adequada para o novo contexto, mas também congruente com a versão original. A 

literatura na área salienta a necessidade de evitar a tradução literal dos itens (Hambleton, 

2005), porque, muitas vezes, resulta em frases incompreensíveis ou, pelo menos, não 

coerentes com a fluência do idioma-alvo. Portanto, uma tradução adequada requer um 

tratamento equilibrado de considerações linguísticas, culturais, contextuais e científicas sobre 

o construto avaliado (Tanzer, 2005).  

O consenso de investigação nessa área sugere que tradutores bilíngues independentes 

devam ser convocados para adaptar os itens ao novo idioma (Beaton, Bombardier, Guillemin, 

& Ferraz, 2000; Gudmundsson, 2009; Hambleton, 2005; International Test Comission, 2005). 

Destacam ainda a necessidade de, ao menos, dois tradutores bilíngues para a realização deste 

processo, minimizando o risco de vieses linguísticos, psicológicos, culturais e de 
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compreensão teórica e prática (Cassepp-Borges, Balbinotti, & Teodoro, 2010). Beaton et al. 

(2000), defendem a exigência de que os tradutores devem ser fluentes no idioma de origem do 

instrumento e nativos no idioma-alvo. Tal característica permite que o processo de tradução 

considere as nuances do idioma para o qual o instrumento se destina, possibilitando uma 

maior adequação cultural do processo de adaptação. 

2- Síntese das Versões Traduzidas:  

Após o processo de tradução do instrumento da língua original para o idioma-alvo, o 

pesquisador deve possuir, pelo menos, duas versões do instrumento traduzido. Nesta fase é 

realizada a síntese das versões do instrumento, comparando as duas diferentes traduções e 

avaliando as suas discrepâncias semânticas, idiomáticas, conceituais, linguísticas e 

contextuais, com o objetivo de se obter uma versão única, sendo a avaliação das diferentes 

traduções do instrumento realizada por um comitê de juízes e autores-pesquisadores para cada 

item em particular;  

Nesse processo, é comum encontrar duas possíveis fontes de complicações: (1) 

traduções complexas que dificultem a compreensão dos itens por parte da população a qual se 

destina o instrumento ou (2) traduções demasiadamente simplistas que subestimam o 

conteúdo do item. Escolhas inapropriadas são identificadas e resolvidas mediante uma 

discussão entre os juízes (experts na área a qual o instrumento se propõe a avaliar), 

juntamente com os pesquisadores responsáveis pela adaptação do instrumento.  

Ao longo desse processo, o comitê (juízes e autores-pesquisadores) deve avaliar a 

equivalência entre as versões traduzidas e o instrumento original em quatro diferentes áreas, a 

saber: 
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(1) Equivalência semântica - objetiva avaliar se as palavras apresentam o mesmo 

significado, se o item apresenta mais de um significado e se existem erros gramaticais na 

tradução;  

(2) Equivalência idiomática - objetiva avaliar se os itens de difícil tradução do 

instrumento original foram adaptados a partir de expressão equivalente, e que esta não tenha 

mudado o significado cultural do item;  

(3) Equivalência experiencial - objetiva avaliar se determinado item de um 

instrumento é aplicável à nova cultura e, em caso negativo, substituir por algum item 

equivalente;  

(4) Equivalência conceitual - avalia se determinado termo ou expressão, mesmo 

que traduzido adequadamente, avalia o mesmo aspecto em diferentes culturas.  

A escolha de qual versão utilizar deve ser obtida por meio de consenso entre os juízes 

e, em momento algum, por imposição (Gjersing et al., 2010). Um observador externo deve ser 

solicitado a transcrever todo o processo de síntese, especialmente, no que se refere à escolha 

dos itens a serem utilizados (Beaton et al., 2000). Esse procedimento fornecerá ao pesquisador 

um panorama qualitativo sobre o processo. Ao final desta etapa, o pesquisador dispõe de uma 

única versão do instrumento, podendo esta ser composta por itens traduzidos por apenas um 

ou por mais de um tradutor (Gudmundsson, 2009). 

3- Avaliação da Síntese por Experts: 

Após a síntese da versão traduzida, o pesquisador deve contar, ainda, com o auxílio de 

um comitê de experts na área da avaliação psicológica, ou, se possível, com conhecimento 

específico acerca do construto avaliado pelo instrumento. Este avaliará aspectos ainda não 
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contemplados, tais como a estrutura, o layout, as instruções do instrumento, a abrangência e 

adequação das expressões contidas nos itens. Aqui, os experts irão considerar se os termos ou 

as expressões podem ser generalizados para diferentes contextos e populações (isto é, 

diferentes regiões de um mesmo país) e se as expressões são adequadas para aquele público 

ao qual o instrumento se destina. Aspectos da diagramação do instrumento também serão 

analisados, uma vez que estes são tão imprescindíveis quanto os aspectos linguísticos dos 

itens. Também são analisadas a adequação do tipo e do tamanho da fonte utilizada e a 

disposição das informações no instrumento;  

4- Avaliação pelo Público-Alvo:  

Esta etapa do processo tem por objetivo verificar se os itens, as instruções e a escala 

de resposta são compreensíveis para o público-alvo. Em outras palavras, esse procedimento 

visa investigar se as instruções são claras, se os termos presentes nos itens estão adequados, se 

as expressões correspondem àquelas utilizadas pelo grupo, entre outros aspectos. Os sujeitos 

que participarem desta etapa podem variar de acordo com as características dos respondentes 

a que o instrumento se destina. Para a realização desse pré-teste, considera-se a sugestão de 

autores de referência na proposta de Adaptação Transcultural, sendo esta da participação de 

30 a 40 sujeitos. Nesse sentido, o instrumento foi avaliado por 10 crianças entre seis anos e 

sete anos; 10 crianças entre 11 e 12 anos e 10 adolescentes entre 14 e 15 anos, conforme o 

limite inferior, ponto médio e o limite superior da faixa etária do protocolo, totalizando 30 

sujeitos.   

É importante salientar que durante o processo de avaliação pela população-alvo, ainda 

não é realizado nenhum procedimento estatístico, mas sim a avaliação da adequação dos itens 

e da estrutura do instrumento como um todo (se os termos são claros, se estão de acordo com 

a realidade sociocultural, se estão bem redigidos, etc.). Em casos da não compreensão de 
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algum item, por exemplo, é sugerido que o respondente forneça sinônimos que melhor 

exemplifiquem o vocabulário do grupo ao qual o instrumento se destina. 

5- Tradução Reversa-Back-translation:  

A tradução reversa é realizada como verificação de controle de qualidade adicional, 

com objetivo de avaliar em que medida a versão traduzida está refletindo o conteúdo do item, 

conforme propõe a versão original, sendo realizada por outros dois tradutores que não aqueles 

que realizaram a primeira tradução. Após a tradução, é realizada a síntese das duas traduções 

reversas e enviado o instrumento para os autores. A tradução reversa também pode ser 

utilizada como uma ferramenta prática para que o pesquisador que está adaptando o 

instrumento possa se comunicar com o autor do instrumento original. Quando o autor tem 

acesso à versão retrotraduzida (back-translated) do instrumento, pode afirmar se os itens têm, 

em sua essência, a mesma ideia conceitual que os itens originais. Vale salientar que a 

retrotradução não pressupõe que o item necessita se manter literalmente igual ao original mas, 

sim, manter uma equivalência conceitual. Para isso, é importante que os autores estejam 

cientes da possibilidade dessas aproximações, considerando o significado do item no contexto 

cultural para o qual este será apresentado. 

6- Estudo-Piloto:  

Após discussão e aprovação dos autores é realizado o estudo-piloto, ou seja, a uma 

aplicação prévia do instrumento em uma pequena amostra que reflita as características da 

amostra/população-alvo. Tal etapa tem como objetivo avaliar o grau de compreensão e 

aceitabilidade do instrumento para a versão alvo, bem como investigar possíveis efeitos 

teto/chão e a confiabilidade do instrumento. Hair, Anderson, Tatham, & Black (2007), 

sugerem a proposta de cinco respondentes por item/teste do protocolo, que neste caso, 
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compreende 12 testes. Nesse sentido, o instrumento foi aplicado em 60 crianças e 

adolescentes entre seis-15 anos (faixa etária prevista no FEE), divididos em cinco grupos 

etários a saber: Grupo 1 – crianças com seis-sete anos; Grupo 2 – crianças com oito-nove 

anos; Grupo 3 – Crianças com 10-11 anos; Grupo 4 – Adolescentes com 12-13 anos, Grupo 5- 

Adolescente com 14-15 anos. Cada grupo etário foi composto por 12 crianças, sendo seis 

originárias de escolas públicas e seis de escolas particulares da rede de ensino do Natal. Tal 

escolha foi embasada na disparidade apontada na literatura no desempenho em tarefas que 

avaliam FE em populações de diferentes níveis socioeconômicos (Engel de Abreu et al., 2015; 

Hackman & Farah, 2009). Além disso, os grupos foram subdivididos por sexo, sendo 

compostos por três meninas e três meninos.  

6.1 Considerações Éticas 

Este estudo está em conformidade com as exigências previstas na Resolução N° 

466/12, do Conselho Nacional de Saúde que estabelece as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Sua execução foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP- UFRN) 

sob o código CAAE 48383715.1.0000.5537. Aos participantes será assegurado o anonimato 

de sua identidade e esclarecidas as informações pertinentes aos objetivos e etapas da pesquisa. 

Após tais esclarecimentos, os pais e/ou responsáveis de todos os participantes assinarão o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

6.2 Local e participantes 

No que se refere às Etapas 1 – Tradução do instrumento original para o idioma alvo e 

Etapa 5 – Back-translation, participaram quatro tradutores bilíngues independentes (sendo 

dois para a Etapa 1 e dois para a Etapa 5), todos fluentes no idioma de origem do instrumento 

(francês) e nativos no idioma-alvo (português). Para cada etapa, um dos tradutores possuía 
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familiaridade com o objetivo do construto avaliado, e o outro tradutor não esteve ciente dos 

objetivos da tradução.  

Na Etapa 2 - Síntese das Versões Traduzidas, participaram três juízes, doutorandos e 

experts em avaliação neuropsicológica, assim como os autores-pesquisadores deste projeto. 

Por sua vez, na Etapa 3, participaram três juízes, professores doutores de diferentes regiões do 

país.  

As Etapas 4 - Avaliação pelo Público-Alvo e 6 – Estudo piloto contaram com a 

participação de crianças e adolescentes, com idades entre seis e 15 anos, que cumpriram os 

seguintes critérios de inclusão: a) Assinatura do TCLE por parte dos pais e/ou responsáveis, 

b) Estavam devidamente matriculados em escolas públicas ou privadas da cidade de Natal, c) 

obtiveram QI estimado dentro da variação média normal de Inteligência – WASI (80 – 119), 

d) não tinham histórico de alterações desenvolvimentais, neurológicas ou psiquiátricas, e) não 

apresentavam alterações sensoriais ou não corrigidas. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A versão traduzida e adaptada para o Brasil do Protocolo FEE foi obtida através de 

sequência procedimental, composta por seis etapas, cujos resultados são apresentados nessa 

seção. Inicialmente, todos os textos que compõem o protocolo passaram por duas traduções 

independentes para o português brasileiro (Etapa 1). As traduções foram realizadas por dois 

profissionais fluentes no idioma de origem do instrumento e nativos no idioma-alvo: 1- uma 

psicóloga com dupla nacionalidade e conhecimentos avançados em francês e; 2-. uma 

professora de Instituição de Ensino Superior do Departamento de Letras do Curso de Língua 

Francesa e Literaturas. Nessa etapa, foram explicitados os objetivos do estudo apenas para a 

tradutora 1 (psicóloga). Tal decisão metodológica é justificada na literatura da área, visto que 

a adaptação oriunda do primeiro tradutor tende a fornecer maior semelhança científica com 

instrumento, proporcionando maior equivalência a partir de uma perspectiva psicométrica. 

Por outro lado, a adaptação oriunda do segundo tradutor apresentaria menor probabilidade de 

desvios em termo de significado dos itens. Nesse sentido, por estar menos influenciado pelo 

objetivo acadêmico da tradução, o segundo tradutor tende a oferecer uma versão que melhor 

reflita a linguagem utilizada pela população-alvo (Beaton et al, 2000). 

A segunda etapa procedimental objetivou a produção de uma síntese das duas versões 

traduzidas. Participaram três juízes psicólogos e experts em avaliação neuropsicológica, assim 

como os pesquisadores responsáveis pelo presente estudo e um redator. Identificou-se 

unanimidade entre os juízes na escolha, quase que total, dos itens oriundos de apenas uma das 

duas versões (T2). Apenas dois itens foram aproveitados da outra tradução (T1). De forma 

geral, em termos de equivalência semântica, os juízes julgaram que as palavras utilizadas nas 
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duas traduções apresentaram o mesmo significado e os itens do protocolo foram avaliados 

como adequados (APÊNDICE A). Porém, foram realizadas algumas alterações com o 

objetivo de garantir uma maior adaptação do instrumento em português para a população-

alvo, visto que, por vezes, os tradutores optaram pelo uso da linguagem formal, o que poderia 

comprometer a compreensão dos itens por parte das crianças. Os experts consideraram ainda 

que os itens traduzidos foram substituídos por expressões equivalentes, demonstrando boa 

equivalência idiomática. Em relação à equivalência experiencial, as reflexões empreendidas 

pelo grupo de especialistas, alicerçadas por consultas a referências bibliográficas acerca da 

temática, apontaram que as tarefas e instruções propostas pelo instrumento original eram 

pertinentes ao contexto cultural brasileiro.  

Posteriormente a essa etapa, o protocolo foi enviado ao profissional designer que 

estruturou o layout e diagramação do instrumento para a apreciação na etapa posterior. Cabe 

ressaltar que as modificações realizadas pelo designer se restringiram ao material de aplicação 

utilizado pelo examinador. As pranchas e estímulos apresentados às crianças e adolescentes 

não passaram por nenhum tipo de modificação, mantendo as mesmas características do 

protocolo utilizado na França e em outros países, garantindo assim a confiabilidade em termos 

de possíveis resultados oriundos de futuros estudos transculturais. 

A etapa 3 consistiu na avaliação da síntese por experts, da qual participaram dois 

juízes, professores doutores de diferentes regiões do país, que avaliaram a estrutura, o layout e 

diagramação das tarefas, bem como a abrangência e adequação das expressões contidas nas 

instruções. As avaliações foram feitas de forma qualitativa, a partir de comentários e 

sugestões sobre as instruções; e de forma quantitativa, por meio de escala likert de três pontos 

(adequado, parcialmente adequado e inadequado) de acordo com o questionário. Os 

especialistas receberam uma carta explicativa e um questionário desenvolvido 
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especificamente para essa avaliação, que incluía o objetivo do estudo, descrição breve do 

instrumento e informações sobre a população envolvida. 

A concordância entre juízes foi avaliada pelo Kappa de Cohen (0.6974), que indicou 

concordância substancial (Landis & Koch, 1977). Os juízes consideraram o layout, estrutura e 

diagramação do protocolo adequados. A maioria das instruções foram avaliadas como 

adequadas e nenhuma considerada como inadequada. Os itens considerados como 

parcialmente adequados pelos experts sofreram modificações para garantir maior adequação 

do protocolo à população-alvo (APÊNDICE B). 

A etapa 4 objetivou avaliar a compreensão das instruções das tarefas pelo público-

alvo. Para tanto, participaram 30 crianças e adolescentes de duas escolas públicas de uma 

cidade da região metropolitana de Natal (Parnamirim). Foram contempladas três faixas etárias 

dentro da variação abarcada pelo protocolo (seis a 15 anos), sendo 10 crianças da faixa etária 

inicial (seis a oito anos), 10 crianças da faixa etária mediana (10 e 11 anos) e 10 adolescentes 

da faixa etária final (14 e 15 anos), conforme distribuição apresentada nas Figuras 9, 10 e 11. 

Desta forma, foi possível verificar a adequabilidade das instruções para a totalidade da 

população-alvo. Salienta-se que todos os participantes tiveram os TCLE assinados pelos 

responsáveis.  

  

Figura 9. Distribuição por sexo e idade dos 

participantes do grupo 1 

Figura 10. Distribuição por sexo e idade dos 

participantes do grupo 2 



72 

 
 

 

 
Figura 11. Distribuição por sexo e idade dos participantes do grupo 3 

Na ocasião mencionada, foram aplicados apenas as instruções e exemplos de cada 

teste, visto que essa etapa visava investigar a clareza das instruções e a adequabilidade dos 

termos presentes nos itens avaliativos. De forma geral, observou-se compreensão ampla das 

instruções do protocolo em todas as faixas etárias investigadas, havendo compreensão total 

(100% das crianças e adolescentes) de oito dos 12 testes que compõem o protocolo FEE. Os 

testes de atualização (visuoespacial e verbal) e as tarefas Stroop e Roteiros apresentaram 

problemas de compreensão e de operacionalização exclusivamente no grupo de crianças de 

seis e sete anos (Grupo 1). 

Os Testes de Atualização não tiveram a compreensão total das instruções, 

apresentando 80% e 76,6% de compreensão para as formas verbal e visuoespacial, 

respectivamente. Cabe salientar que esse percentual de compreensão é ainda mais expressivo 

quando se considera a compreensão das instruções pelo grupo 1, apresentando 60% e 40% 

para as formas verbal e visuoespacial, respectivamente. É importante salientar que as 

dificuldades de compreensão identificadas nesses testes, foram relacionadas ao entendimento 

dos conceitos de posição - “primeiro e último” (no caso dos testes em questão, a noção dos 

três ou quatro últimos), notadamente em crianças com seis anos.  
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Por outro lado, as tarefas Stroop e Roteiros apresentaram problemas operacionais no 

grupo 1, especificamente em crianças com seis e sete anos. Por se tratarem de testes verbais 

que exigem a aquisição prévia das habilidades de leitura, cinco crianças de seis e sete anos 

que ainda não tinham consolidado esse processo, não realizaram a tarefa. Destaca-se que essas 

dificuldades operacionais já eram previstas para esse grupo etário.   

Cabe salientar que os estudos preliminares com o protocolo FEE foram realizados com 

crianças entre sete a 12 anos. A faixa etária de seis anos está sendo acrescentada na 

normatização francesa, tendo sido alvo de discussões sobre a pertinência de alguns testes do 

protocolo para essa idade, a saber: Stroop, Roteiros, TMT e Tarefas de Atualização (verbal e 

visuoespacial). Tal reflexão é justificada pelas potenciais dificuldades na leitura e, nas tarefas 

de atualização (verbal e visuoespacial) por possíveis problemas na compreensão da tarefa. 

Nesse sentido, após discussão com os autores do protocolo sobre a pertinência de utilização 

das tarefas de Atualização nessa faixa etária, foi acordada a necessidade de realização de 

avaliação prévia, com o objetivo de garantir a compreensão, por parte da criança, do conceito 

“três últimos”. Para tanto, foi incorporada na etapa 6 a Tarefa de identificação dos três últimos 

lápis, que será explicada posteriormente.  

Posteriormente, foi realizada a Etapa 5, na qual foi produzida a tradução reversa a 

partir de duas traduções da versão em português para a língua francesa. Da mesma forma que 

na primeira etapa, as traduções foram realizadas por dois profissionais fluentes no idioma de 

origem do instrumento e nativos no idioma-alvo: 1- uma psicóloga francesa com 

conhecimentos avançados em português e; 2-. um tradutor e intérprete francês. Da mesma 

forma que na etapa 1, apenas o primeiro tradutor teve familiaridade com o objetivo do 

constructo avaliado.  
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Ao final da etapa supracitada, foi realizada a síntese das versões traduzidas, da qual 

participaram um juiz proficiente nos dois idiomas e um professor doutor em psicologia com 

conhecimentos na área de avaliação neuropsicológica, assim como a autora deste trabalho. Os 

juízes consideraram que os itens traduzidos foram substituídos por expressões equivalentes no 

francês nas duas versões. No entanto, optaram majoritariamente pelo uso de itens oriundos da 

versão 1, adicionando apenas alguns trechos da segunda tradução, com o objetivo de deixar a 

síntese mais fidedigna à versão em português. Além disso, foram realizadas pequenas 

alterações, objetivando tornar a tradução francesa ainda mais condizente com o documento 

original em português (APÊNDICE C). A tradução reversa foi enviada aos autores do 

Protocolo, tendo sido esta considerada consistente em termos de equivalência conceitual. 

Porém, foram sugeridas pequenas modificações, buscando-se assegurar a proximidade 

conceitual e garantir que a avaliação será feita da forma mais próxima possível da versão 

francesa.  

Por fim, a etapa 6 consistiu na realização de Estudo Piloto, tendo sido o protocolo FEE 

aplicado em 60 crianças e adolescentes, com idades entre seis e 15 anos, divididos em cinco 

grupos, a saber: Grupo 1 – crianças com 6-7 anos; Grupo 2 – crianças com 8-9 anos; Grupo 3 

– Crianças com 10-11 anos; Grupo 4 – Adolescentes com 12-13 anos, Grupo 5-Adolescentes 

com 14-15 anos. Cada grupo etário foi composto por 12 crianças, sendo seis originários de 

escolas públicas e seis de escolas particulares da rede de ensino do Natal. Além disso, os 

grupos foram subdivididos por sexo, conforme Figuras 12, 13, 14, 15 e 16. O estudo piloto foi 

realizado em cinco escolas, sendo quatro da rede pública de ensino e uma da rede privada da 

cidade de Natal e do município de Parnamirim. 
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Figura 12. Distribuição por sexo dos 

participantes de seis a sete anos 

Figura 13. Distribuição por sexo dos 

participantes de oito a nove anos 

 

  
Figura 14. Distribuição por sexo dos 

participantes de 10 a 11 anos 

Figura 15. Distribuição por sexo dos 

participantes de 12 a 13 anos 

 

 
Figura 16. Distribuição por sexo dos participantes de 14 a 15 anos 

A escolha dos participantes foi realizada em parceria com os coordenadores e 

professores de cada instituição, utilizando-se como critérios de inclusão: inteligência dentro 

da variação normal (80 a 119 pontos de QI), ausência de reprovação escolar, ausência de 

alterações neurodesenvolvimentais, bem como de limitações sensoriais não corrigidas. Na 
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ocasião, os objetivos da pesquisa foram esclarecidos e foi solicitada a distribuição dos TCLE 

aos pais de crianças e adolescentes.  

Foram recolhidos 84 TCLE assinados e 75 crianças e adolescentes foram submetidos à 

aplicação dos subtestes Vocabulário e Raciocínio Matricial da WASI. Oito dos participantes 

tiveram QI Total (QIT) estimado abaixo de 80 pontos compostos e, portanto, foram excluídos 

da amostra por não cumprirem um dos critérios de inclusão. Além dos TCLE para os pais, 

foram enviados TCLE aos 22 professores das 68 crianças e adolescentes inseridas na 

pesquisa. Após a identificação dos participantes, o BRIEF foi enviado aos pais e professores 

e, bem como um questionário sócio demográfico foi enviado aos primeiros. 

Os resultados indicaram que dos 12 testes que compõem o protocolo FEE, 11 se 

mostraram compatíveis em termos de adequação, compreensão das instruções e materiais de 

aplicação e não exigiram modificações para a etapa do segundo piloto. Porém, dos nove testes 

considerados como adequados, seis apresentaram problemas operacionais em relação à 

aplicação ao grupo etário de crianças entre seis-sete anos, notadamente em crianças com seis 

anos, conforme discussão realizada posteriormente.  

Para facilitar a compreensão dos resultados obtidos, a descrição destes será estruturada 

considerando-se as escalas de Interesse e Sucesso e funções executivas avaliadas no 

protocolo: Inibição, Memória de Trabalho, Flexibilidade e Planejamento. É importante frisar 

que nessa etapa não foram realizados procedimentos estatísticos objetivando a descrição e/ou 

comparação dos desempenhos entre os grupos, mas sim a avaliação da adequação dos itens, 

estrutura e aplicabilidade do protocolo em sua totalidade. A correção e análise dos dados 

daqueles testes que não precisaram de ajustes serão feitas posteriormente, em período de 

trabalho conjunto com os autores do protocolo, a ser realizado no mês de outubro na França. 

Tal decisão é justificada devido à necessidade de alinhamento da avaliação qualitativa do 
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protocolo, notadamente em termos da execução da tarefa e dos tipos de erros cometidos pela 

criança. Além disso, por se tratar de um projeto ainda em desenvolvimento, no que tange aos 

procedimentos de padronização e normatização, o grupo está buscando garantir o controle de 

qualidade na obtenção dos dados, o que necessariamente envolve a análise destes e os dados 

oriundos dos diferentes países participantes.  

Escalas de Interesse e Sucesso 

As Escalas de Interesse e Sucesso se mostraram adequadas para a população-alvo em 

termos de compreensão das instruções e aplicabilidade para todas as idades, sem necessidade 

de adaptações adicionais nas instruções.  

Inibição  

Os testes que avaliam o componente Inibição do protocolo FEE - Stroop, Tapping e 

Marque Joe – se mostraram adequados para a população-alvo brasileira em termos de 

compreensão das instruções, mas com ressalvas em relação à aplicabilidade para o último. 

Destaca-se como maior dificuldade identificada na aplicação do Teste Marque Joe a 

motivação das crianças para a execução da mesma. De forma geral, o teste foi apontado por 

crianças e adolescentes de diferentes idades como uma das atividades menos prazerosas. 

Sendo a maior reprovação da atividade identificada no grupo das crianças com idades entre 

seis e sete anos.  

Durante a realização, em especial da Parte A do Marque Joe, as crianças fizeram 

diversos comentários, tais como: “São muitas linhas! É impossível terminar isso”; “Isso é 

muito chato!”; “Não quero mais fazer isso”. Além disso, foram identificados 

comportamentos, tais como: contar a quantidade de linhas que faltavam para completar a 
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atividade. Cabe ressaltar que a frequência de expressões faciais de reprovação e comentários 

negativos sobre a tarefa foi ainda maior quando a parte B era apresentada: “Não acredito que 

tem outra folha”; “Ah não! Eu não vou fazer outra!”. É importante ressaltar ainda que 

algumas crianças menores tiveram tempo de execução muito elevado, chegando a quase 17 

minutos por folha. Destaca-se ainda que duas crianças com seis anos se recusaram a fazer a 

parte B e uma delas desistiu da tarefa durante a execução da mesma.  

Por sua vez, não foram identificadas dificuldades na compreensão de instrução, bem 

como na aplicabilidade do Teste Stroop. Porém, por se tratar de um teste verbal que exige a 

aquisição prévia das habilidades de leitura, foram identificados problemas operacionais (já 

previstos) no grupo das crianças com idades entre seis e sete anos, uma vez que quatro das 12 

crianças que constituíram o grupo etário, ainda não sabiam ler.  

Por outro lado, o teste Tapping foi aplicado nas 60 crianças e adolescentes, sem 

dificuldades operacionais, porém, cabe salientar que algumas crianças apresentaram queixas 

em relação à execução da tarefa, principalmente em relação a relatos de dor no dedo: “Não 

gostei dessa tarefa, porque o dedo dói”; “Posso parar? Meu dedo já está doendo”. Nesses 

casos, a criança foi orientada a não bater o dedo com força na mesa.  

Nesse sentido, ressalta-se a necessidade de inserir instruções que ressaltem que não é 

necessário o uso da força para a realização da tarefa, diminuindo assim o risco de possíveis 

dores e machucados. Tais sugestões deverão ser futuramente discutidas com os autores do 

protocolo.  

Cabe salientar que a tarefa , Tapping, foi apontado como o teste mais fácil do 

protocolo pelos adolescentes e crianças a partir de nove anos, sendo comum entre 

adolescentes comentários tais como: “Essa foi a mais fácil”, “Parece tarefa que eu fazia 
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quando era criança”. Nesse sentido, análises futuras devem investigar a possível presença de 

‘efeito teto’, considerando-as para efeito de padronização e normatização do instrumento.  

Cabe salientar que as tarefas de inibição têm demonstrado sensibilidades diferentes em 

relação às etapas de desenvolvimento, algumas sendo sensíveis aos ganhos conceituais na 

primeira infância e outras aos refinamentos das habilidades cognitivas no final da infância e 

na adolescência (Best & Miller, 2010). Nessa direção a literatura aponta que o desempenho 

em tarefas de inibição do tipo Go / No-Go, atingem efeito teto em crianças entre nove e 11 

anos. De forma mais precisa, a diminuição significativa de erros impulsivos (comissões) e de 

respostas perdidas (omissões) foi identificada na comparação entre os grupos de crianças com 

idades entre seis e oito anos e os grupos de crianças entre nove e 12 anos, com pouca ou 

nenhuma variação no grupo etário de adolescentes entre 13 e 15 anos. Por outro lado, o nível 

de desempenho em outras medidas consagradas de inibição, como por exemplo, o Teste 

Stroop apresenta avanço contínuo em medidas de tempo de reação e precisão até os 15 anos 

de idade (Huizinga et al., 2006). Porém, cabe salientar que ao se tratar de alterações no 

desenvolvimento do controle inibitório em quadros clínicos, as tarefas do paradigma Go/No-

go são apontadas como medida sensível, notadamente no Transtorno do Déficit de 

Atenção/Hiperativadade (Brocki & Bohlin, 2004).  

Memória de Trabalho 

Os testes que avaliam a componente Memória de Trabalho do protocolo - Atualização 

Verbal, Atualização Visuoespacial, Dupla Tarefa - se mostraram heterogêneos em termos de 

compreensão das instruções e aplicabilidade. 

Como evidenciado na etapa 4, as crianças do grupo etário 1 (6-7 anos) apresentaram 

dificuldades na compreensão das instruções para a parte 2 da Tarefa ‘Atualização’. Nesse 
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sentido, no estudo piloto, foi inserida uma tarefa prévia, realizada após a execução da linha de 

base da Tarefa de ‘Atualização Visuoespacial’, cujo objetivo consistiu em identificar a 

compreensão dos conceitos “três e quatro últimos” por parte das crianças menores. Para tanto, 

cinco lápis coloridos eram dispostos na mesa (um ao lado do outro) e o examinador solicitava 

que a criança contasse quantos lápis estavam na mesa. Em seguida, foi solicitado que a 

criança apontasse qual foi o primeiro e qual foi o último lápis que ela contou e, na sequência, 

apontasse quais eram os três e os quatros últimos lápis que ela havia contado.  

Das sete crianças com seis anos que compuseram o grupo 1, seis apontaram os três 

lápis do meio (sem contar com as extremidades) como os três últimos, e os quatro primeiros 

lápis como os quatro últimos. Apenas uma criança apontou os três e quatro últimos lápis de 

maneira correta, mas teve dificuldades na realização do treino, falhando em todos os ensaios.  

Após a execução da ‘Tarefa de Identificação , foi explicado e apontado às crianças o 

que significa “três e quatro últimos”, destacando que é necessário contar sempre o último 

lápis. Porém, mesmo após explicação, as crianças permaneceram com dificuldades para 

realizar o treino da ‘Tarefa de Atualização Visuoespacial , tocando por vezes os três primeiros 

cubos ou tocando os cubos certos, mas fora de ordem. Cabe salientar que as crianças com sete 

anos não apresentaram esse tipo de dificuldade. Em relação à ‘Tarefa de Atualização Verbal’, 

os tipos de resposta foram semelhantes às da versão visuoespacial, no tocante ao tipo de 

respostas das crianças de seis anos do grupo 1. Por vezes, as crianças recordaram as três 

primeiras letras e em outras as letras corretas, mas fora da ordem.  

Estudos apontam que além da MT, as tarefas de atualização requerem considerável 

flexibilidade de processamento de informação e uma progressiva alternância na atenção, no 

que concerne, por exemplo, ao descarte de alguns itens enquanto novos são registrados 

(Salmon et al., 1996). Para lembrar os últimos itens de uma sequência em que o final não é 
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previsível, a criança precisa considerar todos os outros itens, conhecendo o primeiro e o 

último item e respeitando a sequência dada. Para tanto, as crianças precisam realizar ações 

opostas simultaneamente, fazendo e desfazendo mentalmente a mesma ação. No entanto, tais 

habilidades ainda estão em pleno desenvolvimento na criança de seis anos.  

Estudos apontam que a flexibilidade cognitiva se desenvolve de modo gradual durante 

a infância e alcança seu máximo desempenho por volta dos 12 anos (Anderson, Anderson, 

Northam, Jacobs, & Catroppa, 2001; Cinan, 2006). A MT e o controle inibitório 

aparentemente se desenvolvem antes da flexibilidade e são componentes subjacentes ao 

desenvolvimento de comportamentos flexíveis (Best & Miller, 2010). Ressalta-se que além 

das dificuldades de reversibilidade do pensamento, o desenvolvimento da MT em crianças de 

seis anos ainda é insuficiente para a realização de tarefas de atualização, visto que o 

desenvolvimento diferenciado de mecanismos subjacentes à realização de tarefas de retenção 

de itens, como sequenciamento. ordenamento e manutenção da informação na MT (Diamond, 

2002), tem desenvolvimento significativo entre os sete e 13 anos (Lázaro & Ostrosky-Shejet, 

2012). Nesse sentido, as tarefas de atualização parecem ser inapropriadas para crianças de seis 

anos, visto que os conceitos e habilidades subjacentes necessários ainda não estão 

suficientemente desenvolvidos para a execução das tarefas nessa faixa etária. Na ‘Dupla 

Tarefa’ por sua vez, não foram evidenciadas dificuldades de compreensão. De forma geral, 

em termos de operacionalização não houve dificuldades, sendo aplicado nas 60 crianças e 

adolescentes sem intercorrências. De forma pontual, algumas crianças do grupo etário 1, 

referiram queixas de cansaço nas etapas de marcação de palhaços. Porém, após a finalização 

da tarefa, realizaram boa avaliação na escala de interesse. 

Flexibilidade  
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De maneira geral, os testes que avaliam o componente Flexibilidade –Trail Making 

Test (TMT), New Card Sorting Test (NCST) e Brixton Júnior - se mostraram adequados em 

termos de compreensão das instruções, mas com ressalvas em relação à aplicabilidade no 

grupo etário 1 apenas para o TMT. O NCST e o Brixton Júnior se mostraram adequados em 

termos de compreensão de instruções e não apresentaram problemas quanto à aplicabilidade.  

No que se refere especificamente ao TMT, por se tratar de um teste verbal que exige a 

aquisição prévia do reconhecimento das letras e de ordenamento alfabético e numérico, o teste 

apresentou problemas operacionais (já previstos) no grupo das crianças com seis e sete anos, 

principalmente na parte A - Letras e na parte B – Números e Letras. O TMT não foi aplicado 

em duas das 12 crianças que constituíram o grupo etário 1, sendo um menino e uma menina 

de seis anos. Vale salientar ainda que a maioria das crianças que conseguiram executar a 

tarefa apresentaram dúvidas e trocas na ordem alfabética na etapa A – Números.   

Planejamento 

O componente Planejamento se mostrou adequado em termos de compreensão das 

instruções para as tarefas Labirintos e Figuras Complexas de Rey, porém com ressalvas em 

relação à aplicabilidade para a tarefa Labirintos no grupo etário 1. A Tarefa Roteiros 

apresentou necessidade de adequações quanto ao material de aplicação, além de ressalvas em 

relação à aplicabilidade no grupo 1.  

A tarefa Labirintos foi considerada como uma atividade muito difícil por crianças do 

grupo 1 (notadamente crianças com seis anos) que constantemente se queixaram da 

quantidade e complexidade dos labirintos apresentados já no início da tarefa (a partir do 

labirinto 3). Comentários como: “É muito difícil!” “É impossível fazer isso”; “Nunca vou 

conseguir!”; “Se tivesse aberto aqui (apontando para uma linha do labirinto) até que dava, 
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mas assim é impossível” “Esse não tem saída!” foram frequentes no discurso das crianças. 

Salienta-se que uma criança se negou a continuar a tarefa já no labirinto 3 pois considerou a 

tarefa muito difícil e outras três se negaram a fazer os dois últimos labirintos da tarefa. Por 

outro lado, a média de labirintos realizados dentro do tempo limite por crianças desse grupo 

foi de cinco labirintos (variando de dois a oito). Tais resultados indicam a necessidade de 

estabelecimento de critérios de interrupção dessa tarefa que levem em consideração o nível de 

desenvolvimento do componente executivo ‘Planejamento’.  

A tarefa Roteiros, por sua vez, apresentou boa compreensão das instruções, porém 

foram evidenciadas dificuldades em termos de compreensão de algumas ações dispostas nos 

três roteiros (Tabela 3).  

 Roteiros  

1 2 3 

Tomar banho Preparar a mochila para a 

escola 

Fazer compras no 

supermercado  

1. Tirar a roupa 1. Abrir a mochila 1. Pegar um carrinho 

2. Entrar no chuveiro 2. Ver o horário 2. Entrar na loja 

3. Se molhar 3. Tirar as coisas que não preciso  3. Pegar as coisas que 

necessitamos 

4. Se ensaboar 4. Colocar livros e cadernos 

necessários 

4. Ir ao caixa 

5. Se lavar 5. Verificar se está tudo na 

mochila 

5. Pagar 

6. Sair do chuveiro 6. Fechar a mochila novamente 6. Sair da loja 

7. Se enxugar 7. Guardar a mochila para o dia 

seguinte 

7. Colocar as compras no carro 

Quebrar ovos (I) Se sentar (I) 8. Devolver o carrinho 

Nadar (I) Comprar conchas (I)  

Comprar bombons 

(I) 

Lavar a salada (I)  

Tabela 3. Descrição dos títulos, ações e intrusões contidos na tarefa Roteiros 

No roteiro 1 a ação “Se lavar” não se mostrou clara para algumas crianças menores, 

que frequentemente perguntavam o significado da ação: “Como assim se lavar?” “Não 
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entendi o que isso quer dizer” ou faziam expressão facial de dúvida. Além disso, muitas 

crianças colocavam “Sair do chuveiro” após “Se enxugar”, por relatarem que têm o hábito de 

se enxugar dentro do chuveiro.  

No roteiro 2 as ações “Ver o horário” e “Guardar a mochila para o dia seguinte” 

também não se mostraram claras para algumas crianças e adolescentes. A ação “Ver o 

horário” foi comumente interpretada como ver as horas no relógio e por isso foi 

frequentemente descartada ou colocada fora da ordem. Foram identificados comentários tais 

como: “Não preciso ver o horário para arrumar minha mochila”. Por outro lado, alguns 

adolescentes relataram ver o horário antes de abrir a mochila, porque têm o horário das aulas 

na parede do quarto ou em aparelhos eletrônicos. A ação “Guardar a mochila para o dia 

seguinte” também foi comumente descartada por crianças que estudam no turno vespertino e 

alegaram arrumar a mochila no período da manhã.  

Por fim, no roteiro 3, a palavra carro na ação “Colocar as compras no carro” foi 

comumente interpretada como carrinho de compras e não como automóvel, sendo este último 

o sentido esperado no instrumento original. Salienta-se que as palavras em português são 

muito próximas, enquanto não há sobreposição na língua francesa, na qual carrinho é ‘le 

caddie’ e carro ‘voiture’. Salienta-se ainda que algumas crianças de escola pública que 

atribuíram à palavra carro o sentido esperado de automóvel, comumente fizeram comentários 

como: “Se você tiver um carro, coloca no carro” “Eu não tenho carro, levamos no ônibus”. 

Além disso, elas relataram que nos supermercados da vizinhança os carrinhos de compras 

ficam dentro da loja, e desta forma, a ação “Pegar um carrinho” foi comumente posta após a 

ação “Entrar na loja”.  

Algumas alternativas foram pensadas pelos pesquisadores responsáveis deste estudo 

(Tabela 4). Porém, com o objetivo de evitar quaisquer tipos de vieses, as sugestões de 
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modificação serão realizadas com o auxílio do comitê de experts e após as modificações 

realizadas no primeiro estudo-piloto, será realizado um segundo estudo-piloto, para avaliar se 

a tarefa estará, finalmente, pronta para ser utilizada no contexto brasileiro (Borsa et al., 2012), 

Salienta-se ainda que o ordenamento dos roteiros variou em detrimento de diferenças 

individuais e culturais em todos os roteiros previstos. Nesse sentido, faz-se necessário discutir 

a possibilidade de mais de uma sequência correta esperada para contemplar as diferenças 

culturais possíveis na execução tarefa.  

Roteiros Ações no Estudo Piloto  Sugestões de modificação 

Tomar Banho 5. Se lavar 5. Tirar o sabonete (Se 

enxaguar) 

Preparar a Mochila 2.Ver o horário  2. Verificar (na agenda, 

caderno) as aulas do dia 

7.Guardar a mochila para o 

dia seguinte 

7. Colocar a mochila nas 

costas  

7. Levar a mochila para a 

escola 

Fazer compras  7. Colocar as compras no 

carro 

7. Colocar as comprar no 

automóvel 

Tabela 4. Sugestões de mudanças para um segundo piloto da tarefa Roteiros 

Assim como Stroop, a tarefa de Roteiros, exige a aquisição prévia das habilidades de 

leitura e, nesse sentido, também apresentou entraves operacionais apenas no grupo 1. Porém, 

diferentemente do Stroop, Roteiros envolve habilidades mais sofisticadas de leitura (leitura de 

frases) e por isso a tarefa não foi realizada por nenhuma das sete crianças com seis anos do 

grupo etário 1.  

Por fim, na aplicação da Figura de Rey, não foram evidenciadas dificuldades de 

compreensão, bem como de aplicabilidade.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo central realizar a adaptação transcultural do 

Protocolo FEE - Fonctions Exécutives Chez l’Enfant para o português do Brasil, envolvendo 

procedimentos de tradução, adaptação de aspectos da linguagem e escrita do instrumento, 

avaliação por experts, avaliação pela população-alvo e estudo piloto.  

De forma geral, observou-se compreensão ampla das instruções por parte das crianças 

e adolescentes, bem como boa aplicabilidade dos testes e escalas que compõem o protocolo, 

sendo necessárias adaptações, já mencionadas, e um segundo piloto apenas para os materiais 

da Tarefa ‘Roteiros’. As dificuldades operacionais foram evidenciadas exclusivamente em 

crianças do grupo etário 1 (seis e sete anos), notadamente em crianças com seis anos, e 

consistiram em dois tipos: 1- Os conceitos e habilidades subjacentes necessários para a 

execução das tarefas parecem ainda não estar desenvolvidos em crianças de seis anos; e 2- As 

tarefas apresentaram alto nível de dificuldade e desmotivação/frustração das crianças.  

Cabe salientar que o protocolo FEE foi previsto para atender uma grande demanda de 

crianças e adolescentes, de diferentes idades e níveis de desenvolvimento. Assim, alguns itens 

podem se tornar muito difíceis para os mais jovens ou muito fáceis para os mais velhos. Nesse 

sentido, para evitar um estado de frustração decorrente desses fatores, deverão ser 

estabelecidos itens de entrada, regras de interrupção para as tarefas, bem como limite etário de 

aplicação da mesma, segundo grau de dificuldade e de acordo com os dados obtidos em 

estudos posteriores de normatização e padronização.  

Assim, as tarefas apontadas nesse estudo como inapropriadas para crianças com seis 
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anos, em detrimento da exigência de desenvolvimento de habilidades subjacentes, serão 

excluídas para esta faixa etária em estudos posteriores. Além disso, também em estudos 

posteriores, as tarefas consideradas como inadequadas para essa faixa etária poderão ter 

critérios de entrada e de interrupção. Estes últimos poderão ser estabelecidos a partir do 

número de vezes em que as crianças, que participaram do estudo normativo, receberam 

pontuações nulas, o que sugere que apenas um número pequeno de crianças da mesma faixa 

etária acertaria os itens seguintes. Por outro lado, algumas tarefas apontadas como fáceis, 

poderão ser administradas até o limite etário estabelecido por possíveis efeitos teto.  

Espera-se que a disponibilidade do protocolo FEE para os profissionais que trabalham 

com avaliação neuropsicológica no Brasil, ajude a minimizar, a escassez de instrumentos 

desenvolvidos para o público de crianças e adolescentes, notadamente aqueles que 

consideram aspectos desenvolvimentais em sua proposição.  

Para tanto, torna-se necessária à continuidade deste estudo, de modo a garantir a 

disponibilidade de parâmetros psicométricos de validade, fidedignidade em situação teste-

reteste, bem como dados normativos que considerem as variáveis: idade, escolaridade, bem 

como as particularidades das diferentes regiões do país.  

Tal objetivo enseja longo processo de pesquisa, vislumbrado em projeto de 

doutoramento, o que permitirá, para além da validação e normatização, ampliar a 

compreensão do desenvolvimento das FE da infância à adolescência, analisando as curvas de 

desenvolvimento identificadas por função e por tarefa e promovendo uma melhor 

compreensão da semiótica nos distúrbios de FE. Por fim, destaca-se ainda a possibilidade de 

realização de estudos transculturais acerca do desenvolvimento das FE.  
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APÊNDICE A - Comparação entre a versão originais em francês, as duas traduções e a síntese 

Labirintos 

 Versão Original T1 T2 Síntese das traduções 

Labirintos 

Dans ce jeu, tu dois aider le 

dinosaure à sortir du labyrinthe ! Tu 

dois partir d’ici et trouver le bon 

chemin pour trouver la sortie. 

Attention, tu dois essayer de ne pas 

entrer dans les impasses. Tu as 

compris ? 

 

Je chronomètre mais ce n’est pas 

une course, le plus important c’est 

de trouver le bon chemin du premier 

coup et de faire sortir le dinosaur. 

 

Essaie celui-là maintenant. 

Commence quand tu veux. 

Nesse jogo você tem que ajudar 

o dinossauro a sair do labirinto! 

Você deve sair daqui e encontrar 

o caminho certo para achar a 

saída. Atenção, você deve tentar 

não entrar em caminhos sem 

saída. Você entendeu? 

 

Eu vou marcar o tempo, mas isso 

não é uma corrida. O mais 

importante é encontrar o 

caminho certo logo na primeira 

vez e fazer o dinossauro sair. 

 

Tente este agora. Comece 

quando quiser.  

 

Nesse jogo você tem que ajudar 

o dinossauro a sair do labirinto! 

Você deve sair daqui e encontrar 

o caminho certo para achar a 

saída. Cuidado, você deve tentar 

não entrar em becos sem saída. 

Você entendeu? 

 

Eu vou marcar o tempo, mas isso 

não é uma corrida, o mais 

importante é encontrar o 

caminho certo na primeira 

tentativa e fazer o dinossauro 

sair. 

 

Tente esse agora. Comece 

quando quiser. 

Nesse jogo você deve ajudar o 

dinossauro a sair do labirinto! 

Você deve partir daqui e 

encontrar o caminho certo para 

achar a saída. Atenção, tente não 

entrar em caminhos sem saída. 

Você entendeu? 

 

Eu vou marcar o tempo, mas não 

se preocupe. O mais importante é 

encontrar o caminho certo já na 

primeira vez e fazer o dinossauro 

sair.  

 

Tente esse agora. Comece 

quando quiser. 
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Stroop 

 Versão Original T1 T2 Síntese das traduções 

Stroop 

Tu vas devoir me dire le plus vite 

possible la couleur de 

chaque rectangle, en travaillant par 

ligne. Commençons par cette 

première ligne d’essai. Maintenant, 

tu vas faire la même chose pour 

toute la 

feuille. Tu dois dire les noms de 

couleur le plus vite possible, en 

travaillant ligne par ligne, de gauche 

à 

droite, sans t’arrêter. Prêt ? Partez. 

 

Tu vas devoir lire les noms de 

couleur le plus vite possible, en 

travaillant 

ligne par ligne. Commençons par 

cette première ligne d’essai. 

Maintenant, tu vas faire la même 

chose pour toute la feuille. Tu dois 

lire les noms 

de couleur le plus vite possible, en 

travaillant ligne par ligne, de gauche 

à droite, sans t’arrêter. Prêt ? Partez. 

 

Tu ne dois pas lire les mots, mais tu 

dois me dire dans 

quelle couleur ils sont écrits, le plus 

vite possible, en travaillant par 

Você vai me dizer o mais rápido 

possível a cor de cada retângulo, 

seguindo linha por linha. 

Comecemos por essa primeira 

linha de treino. Agora, você vai 

fazer a mesma coisa em toda a 

folha. Você deve dizer os nomes 

das cores o mais rápido possível, 

seguindo linha por linha, da 

esquerda para a direita, sem 

parar. Pronto? Comece. 

 

Você vai ler os nomes das cores 

o mais rápido possível, seguindo 

linha por linha. Comecemos por 

essa primeira linha de treino. 

Agora, você vai fazer a mesma 

coisa em toda a folha. Você deve 

ler os nomes das cores o mais 

rápido possível, seguindo linha 

por linha, da esquerda para a 

direita, sem parar. Pronto? 

Comece. 

 

Você não deve ler as palavras, 

mas você deve me dizer em que 

cor elas estão escritas, o mais 

rápido possível, trabalhando por 

linha. Comecemos por essa 

Você vai ter de me dizer o mais 

rápido possível a cor de  

cada retângulo, procedendo por 

linha. Comecemos por essa 

primeira linha de treino. Agora, 

você vai fazer a mesma coisa 

para toda a folha. Você deve 

dizer o nome das cores o mais 

rápido possível, procedendo 

linha por linha, da esquerda à 

direita, sem parar. Pronto? 

Comece. 

 

Você vai ter de ler os nomes das 

cores o mais rápido possível, 

procedendo linha por linha. 

Comecemos por essa primeira 

linha de treino. Agora você vai 

fazer a mesma coisa para toda a 

folha. Você deve ler os nomes 

das cores o mais rápido possível, 

procedendo linha por linha, da 

esquerda à direita, sem parar. 

Pronto? Comece. 

 

Você não deve ler as palavras, 

mas deve me dizer em que cor 

elas estão escritas, o mais rápido 

possível, procedendo por linha. 

Você vai me dizer o mais rápido 

possível a cor de cada retângulo, 

seguindo linha por linha. Vamos 

treinar nessa primeira linha. 

Agora, você vai fazer a mesma 

coisa em toda a folha. Você deve 

dizer os nomes das cores o mais 

rápido possível, seguindo linha 

por linha, da esquerda para a 

direita, sem parar. Pronto? 

Comece. 

 

Agora, você vai ler os nomes das 

cores o mais rápido possível, 

seguindo linha por linha. Vamos 

treinar nessa primeira linha. 

Você vai fazer a mesma coisa em 

toda a folha. Você deve ler os 

nomes das cores o mais rápido 

possível, seguindo linha por 

linha, da esquerda para a direita, 

sem parar Pronto? Comece. 

 

Agora você não deve ler as 

palavras, deve me dizer em que 

cor elas estão escritas, o mais 

rápido possível, seguindo linha 

por linha. Vamos treinar nessa 

primeira linha. Agora, você vai 
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 Versão Original T1 T2 Síntese das traduções 

ligne. Commençons par cette 

première ligne d’essai. Maintenant, 

tu vas 

faire la même chose pour toute la 

feuille. Tu dois dire les couleurs que 

tu vois le plus vite possible, sans 

lire ce qui est écrit, en travaillant 

ligne par ligne, de gauche à droite. 

Prêt ? Partez. 

primeira linha de treinos. Agora, 

você vai fazer a mesma coisa em 

toda a folha. Você deve dizer as 

cores que você vê o mais rápido 

possível, sem ler o que está 

escrito, seguindo linha por linha, 

da esquerda para a direita. 

Pronto? Comece. 

Comecemos por essa primeira 

linha de treino. Agora, você vai 

fazer a mesma coisa para toda a 

folha. Você deve dizer as cores 

que você vê o mais rápido 

possível, sem ler o que está 

escrito, procedendo linha por 

linha, da esquerda à direita. 

Pronto? Comece. 

fazer a mesma coisa em toda a 

folha. Você deve dizer as cores 

que você vê o mais rápido 

possível, sem ler o que está 

escrito, seguindo linha por linha, 

da esquerda para a direita. 

Pronto? Comece. 
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Atualização Visuoespacial 

 Versão Original T1 T2 Síntese das traduções 

Atualização 

Visuoespacial 

Je vais te montrer (avec mon doigt) 

certains des cubes sur cette planche. 

Tu regardes bien car, quand j’aurai 

terminé, tu devras me montrer tous 

les cubes que je t’ai montrés (le 

plus possible si tu ne te souviens 

pas de toutes les positions). 

 

Je vais te montrer avec mon doigt 

certains des cubes sur cette planche 

(comme tout à l’heure). Tu regardes 

bien car, quand j’aurai terminé, tu 

devras me montrer cette fois les 3 

(ou les 4) derniers cubes que je t’ai 

montrés. Cette fois tu devras les 

montrer dans le même ordre que 

moi. 

 

Fais bien attention car parfois la 

série est courte et parfois je vais 

montrer de nombreux cubes. Tu 

dois toujours rappeler que les 3 (ou 

les 4) derniers dans l’ordre. On va 

faire trois essais.  

Tu as compris ? Alors on 

commence. 

Eu vou te mostrar (com meu 

dedo) alguns cubos sobre esta 

prancha. Observe bem, pois 

quando eu terminar, você deverá 

me mostrar todos os cubos que 

eu te mostrei (o máximo possível 

se você não se lembrar de todas 

as posições). 

 

Eu vou te mostrar com meu dedo 

alguns cubos sobre esta prancha 

(como da outra vez). Observe 

bem, pois quando eu terminar, 

você vai me mostrar dessa vez os 

3 (ou os 4) últimos cubos que eu 

te mostrei. Dessa vez você vai 

me mostrar na mesma ordem que 

eu te mostrei.  

 

Preste bastante atenção porque 

às vezes a série é curta e outras 

vezes eu vou te mostrar muitos 

cubos. Você deve sempre se 

lembrar quais são os 3 (ou os 4) 

últimos na ordem. Nós vamos 

fazer 3 treinos.  

Você entendeu? Agora nós 

vamos começar.  

Eu vou te mostrar (com meu 

dedo) certos cubos nessa 

prancha. Olhe bem porque, 

quando eu terminar, você deverá 

me mostrar todos os cubos que 

eu te mostrei (o máximo possível 

se você não se lembra de todas 

as posições). 

 

Eu vou te mostrar com meu dedo 

alguns dos cubos nessa prancha 

(como agora há pouco). Olhe 

bem porque, quando eu terminar, 

você vai me mostrar dessa vez os 

3 (ou os 4) últimos cubos que eu 

te mostrei. Dessa vez você terá 

de me mostrar na mesma ordem 

que eu.  

 

Preste bastante atenção porque as 

vezes a série é curta e outras 

vezes eu vou mostrar muitos 

cubos. Você deve sempre 

lembrar apenas os 3 (ou os 4) 

últimos na ordem. Nós vamos 

fazer 3 tentativas. Você 

entendeu? Então começamos. 

Eu vou tocar com meu dedo 

alguns cubos sobre esta prancha. 

Observe bem, pois quando eu 

terminar, você deverá tocar todos 

os cubos que eu toquei. Se não 

lembrar todas as posições, toque 

o máximo possível. 

 

Agora, eu vou tocar com meu 

dedo alguns cubos sobre esta 

prancha, como da outra vez. 

Preste atenção, pois agora 

quando eu terminar, você vai 

tocar os (3 ou os 4) últimos 

cubos que eu toquei. Mas, dessa 

vez, você vai tocar na mesma 

ordem que eu toquei.  

 

Preste bastante atenção porque às 

vezes eu vou tocar poucos cubos 

e outras vezes eu vou tocar 

muitos cubos. Você deve sempre 

se lembrar quais são os (3 ou os 

4) últimos cubos na mesma 

ordem que eu toquei. Nós vamos 

fazer 3 treinos. Você entendeu? 

Agora nós vamos começar. 
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Roteiros 

 Versão Original T1 T2 Síntese das traduções 

Roteiros 

Regarde, pour te montrer 

rapidement ce que tu vas devoir 

faire après tout seul, j’ai mis dans 

n’importe quel ordre des étiquettes 

sur la table. Sur ces étiquettes sont 

écrites des actions qui 

correspondent à une activité 

courante, une activité de la vie de 

tous les jours qui s’appelle ≪ Se 

préparer pour aller dormir le soir ≫. 

 

Maintenant, le travail consiste à 

mettre dans l’ordre les étiquettes sur 

une colonne sous le titre. Regarde 

bien En général ; quand on se 

prépare pour aller dormir le soir, on 

commence par (prendre action 

numero 1 : Se mettre en pyjama), je 

la mets juste sous le titre. Ensuite, 

en général, on ... (2eme action : Se 

mettre au lit) ; je la mets en dessous 

(et ainsi de suite pour les 2 autres 

actions proposees) ≫. 

 

Maintenant c’est à ton tour. Tu vas 

faire exactement pareil mais tout 

seul. 

 

Je vais te montrer et lire avec toi 

Olhe, para te mostrar 

rapidamente o que você vai fazer 

depois sozinho, eu coloquei 

aleatoriamente as etiquetas na 

mesa. Nessas etiquetas estão 

escritas ações que correspondem 

a uma atividade de rotina, uma 

atividade cotidiana da vida que 

se chama.. “Se preparar para ir 

dormir à noite” 

 

Agora, o trabalho consiste em 

colocar na ordem as etiquetas em 

uma coluna embaixo do título. 

Olhe bem. Em geral, quando nos 

preparamos para ir dormir à 

noite, começamos por (pegar a 

ação número 1: colocar o 

pijama), eu a coloco bem abaixo 

do título. Em seguida, 

geralmente, nós... (segunda ação: 

deitar na cama); eu a coloco 

abaixo (e assim por diante para 

as outras duas ações propostas). 

 

Agora é a sua vez. Você vai fazer 

exatamente o mesmo, mas 

sozinho. 

 

Olhe, para te mostrar 

rapidamente o que você vai fazer 

depois sozinho, eu coloquei as 

etiquetas na mesa em qualquer 

ordem. Nessas etiquetas estão 

escritas ações que correspondem 

a uma atividade habitual, uma 

atividade da vida diária que se 

chama... “Se preparar para ir 

dormir à noite” 

 

Agora, o trabalho consiste em 

colocar em ordem as etiquetas 

em uma coluna embaixo do 

título. Olhe bem. Em geral, 

quando nos preparamos para ir 

dormir a noite, começamos por 

(pegar a ação número 1: colocar 

o pijama), eu a coloco logo 

abaixo do título. Em seguida, em 

geral (segunda ação: ir para a 

cama); eu a coloco embaixo (e 

assim em diante para as duas 

outras ações propostas). 

 

Agora é a sua vez. Você vai fazer 

exatamente o mesmo, mas 

sozinho.  

 

Eu vou te mostrar rapidamente o 

que você vai fazer e depois você 

vai fazer sozinho. Eu coloquei na 

mesa todos catões misturados. 

Nesses cartões estão escritas 

ações que correspondem a 

atividades de rotina, uma 

atividade do dia a dia que se 

chama: “Se preparar para dormir 

a noite”.  

 

Eu vou colocar na ordem os 

cartões, formando uma coluna 

abaixo do título. Olhe bem. 

Geralmente, quando nos 

preparamos para ir dormir à 

noite, começamos por (pegar a 

ação número 1: colocar o 

pijama), eu a coloco bem abaixo 

do título. Em seguida, 

geralmente, nós...  (segunda 

ação: deitar na cama); eu a 

coloco abaixo (e assim por diante 

para as outras duas ações 

propostas). 

 

Agora é a sua vez. Você vai fazer 

exatamente o que eu fiz, mas 

sozinho.  
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d’autres actions toutes mélangées, 

qui correspondent à une autre 

activité courante que je te dirais. 

Comme je viens de le faire tu 

classeras les actions dans l’ordre, de 

la 

première que les gens font en 

général, jusqu’à la dernière, en 

faisant une colonne. As-tu bien 

compris ? 

 

Il y a en tout trois activités 

courantes différentes à classer, une 

dans chaque envelope Tu dois 

d’abord choisir l’ordre dans lequel 

tu souhaites qu’on les ouvre. C’est 

toi qui décides. Vas-y, 

montre-moi. On ouvre laquelle en 

premier… puis après… puis après. 

 

D’accord, on y va. Je prends la 

première enveloppe que tu as 

choisie. 

 

Ces actions correspondent comme 

tout à l’heure à une activité 

courante. On va lire ensemble toutes 

les actions posées sur la table dans 

le désordre. 

 

Maintenant tu dois les classer sur 

une colonne comme je l’ai fait tout 

Eu vou te mostrar e ler com você 

as outras ações todas misturadas, 

que correspondem à outra 

atividade cotidiana que eu te 

direi. Como eu acabei de fazer, 

você colocará as ações na ordem, 

da primeira que as pessoas fazem 

em geral, até a última, fazendo 

uma coluna. Você entendeu? 

 

No total, há três atividades 

cotidianas diferentes para 

ordenar, uma em cada envelope.  

Primeiro você deve escolher a 

ordem que você quer que eu 

abra. É você quem decide. 

Vamos lá, me mostre. Abrimos 

qual primeiramente... e depois … 

e depois? 

 

Certo, vamos lá. Eu vou pegar o 

primeiro envelope que você 

escolheu. 

 

Essas ações correspondem, como 

anteriormente, a uma atividade 

quotidiana. Nós vamos ler juntos 

todas as ações postas na mesa de 

modo aleatório. 

 

Agora você deve organizá-los em 

uma coluna como eu já fiz agora 

Eu vou te mostrar e ler com você 

outras ações embaralhadas que 

correspondem a outra atividade 

habitual que eu direi. Como eu 

acabei de fazer, você colocará as 

ações na ordem, da primeira que 

as pessoas fazem em geral, até a 

última, formando uma coluna. 

Você entendeu? 

 

Existem ao todo três atividades 

comuns diferentes para ordenar, 

uma em cada envelope. Primeiro 

você tem que escolher a ordem 

que você quer que eu abra. É 

você que decide. Vamos lá, me 

mostre. Qual abrimos 

primeiro...e depois...e depois 

 

Certo, vamos lá. Vou pegar o 

primeiro envelope que você 

escolheu. 

 

Essas ações correspondem como 

agora há pouco a uma atividade 

habitual. Vamos ler juntos todas 

as ações desorganizadas postas 

na mesa. 

 

Agora você tem que ordenar em 

uma coluna como eu fiz da outra 

vez seguindo a ordem habitual: 

 

Eu vou te mostrar os cartões e ler 

com você as outras ações que 

estão misturadas, elas 

correspondem à outra atividade 

do dia-a-dia que eu vou dizer 

qual é. Como eu acabei de fazer, 

você vai colocar na ordem que 

geralmente as pessoas fazem, da 

primeira até a última, fazendo 

uma coluna. Você entendeu? 

 

 No total, há três atividades 

diferentes do dia-a-dia para 

organizar, uma em cada 

envelope.  

Primeiro você deve escolher a 

ordem que você quer que eu abra 

os envelopes. É você quem 

decide. Vamos lá, me mostre. 

Qual abrimos primeiro? E 

depois? depois? 

 

Certo, vamos lá. Eu vou pegar o 

primeiro envelope que você 

escolheu. 

 

Essas ações correspondem, como 

antes, a uma atividade do dia-a-

dia. Nós vamos ler juntos todas 

as ações misturadas na mesa. 
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à l’heure (faire le geste avec le 

doigt) en suivant l’ordre habituel : 

tu placeras l’action que l’on fait en 

général en premier au sommet de la 

colonne sous le titre, la seconde 

action que l’on fait en général juste 

après sous la première et ainsi de 

suite jusqu’à la dernière action que 

l’on fait. Vas-y, fais de ton mieux et 

tu me dis quand tu as fini. 

a pouco seguindo a ordem 

habitual: você vai colocar a ação 

que normalmente é feita em 

primeiro lugar na parte superior 

da coluna embaixo do título, a 

segunda ação que se faz em geral 

bem abaixo da primeira e assim 

por diante até a última ação que 

se faz. Vamos lá, faça seu melhor 

e me diga quando terminar. 

você vai colocar a ação que 

normalmente é feita primeiro na 

parte superior da coluna embaixo 

do título, a segunda ação 

normalmente realizada logo 

abaixo da primeira e assim por 

diante até a última ação que nós 

fazemos. Vamos lá, dê o seu 

melhor e me diga quando 

terminar. 

Agora é a sua vez, organize as 

ações em uma coluna, 

começando por aquela que 

geralmente é feita primeiro até a 

última. Vamos lá, faça seu 

melhor e me diga quando 

terminar. 



103 

 
Legenda: T1- Primeira tradução do francês para o português, T2 – Segunda tradução do francês para o português  
 

Tapping 

 Versão Original T1 T2 Síntese das traduções 

Tapping 

On va faire un exercice avec 

notre index. On va utiliser 

seulement l’index de ta main 

droite [ou gauche, selon la 

lateralite de l’enfant]. Quand je 

tape une fois sur la table avec 

mon doigt [le faire en temps 

reel], toi aussi tu tapes une fois 

(vas-y fais le !). Et si je tape 2 

fois [le faire en temps reel], toi tu 

tapes 2 fois (vas-y fais le !). Donc 

tu 

fais pareil que moi. Attention, 

maintenant on commence ! 

 

Maintenant c’est un peu 

différent. Quand je tape une fois 

sur la table avec mon doigt [le 

faire en temps 

reel], toi aussi tu tapes une fois 

(vas-y fais le !). Et si je tape 2 

fois [le faire en temps reel], tu ne 

fais rien, rien du tout ! Attention, 

maintenant on commence ! 

 

Maintenant c’est encore différent. 

Quand je tape une fois sur la 

table avec mon doigt [le faire en 

temps 

Vamos fazer um exercício com 

nosso indicador. Vamos utilizar 

somente o indicador da sua mão 

direita (ou esquerda, segundo a 

lateralidade da criança). Quando eu 

bater uma vez na mesa com meu 

dedo (fazer em tempo real), você 

também vai bater uma vez (vamos, 

faça!). E se eu bater duas vezes 

(fazer em tempo real), você bate 

duas vezes (vamos, faça!). Então, 

você faz igual a mim. Atenção, agora 

vai começar! 

 

Agora será um pouco diferente. 

Quando eu bater uma vez na mesa 

com meu dedo (fazer em tempo 

real), você também bate uma vez 

(vamos, faça!). E se eu bato duas 

vezes (fazer em tempo real), você 

não faz nada, nada mesmo! Atenção, 

agora vai começar! 

Agora ainda será diferente. Quando 

eu bater uma vez na mesa com meu 

dedo (fazer em tempo real), você 

bate 2 vezes (vamos, faça!). E se eu 

bater duas vezes (fazer em tempo 

real) você bate uma vez (vamos, 

faça!). Mas se eu bater com os dois 

Vamos utilizar somente o indicador 

da sua mão direita (ou esquerda, de 

acordo com a lateralidade da 

criança). Quando eu bato uma vez 

na mesa com meu dedo (fazer em 

tempo real), você também bate uma 

vez (vamos, faça!). E se eu bater 

duas vezes (fazer em tempo real), 

você bate duas vezes (vamos, 

faça!). Então você faz como eu. 

Atenção, agora vai começar! 

 

Agora será um pouco diferente. 

Quando eu bater uma vez na mesa 

com meu dedo (fazer em tempo 

real), você também bate uma vez 

(vamos, faça!). E se eu bater duas 

vezes (fazer em tempo real), você 

não faz nada, nada de nada! 

(Esperar dois segundos para 

verificar a boa compreensão da 

instrução). Atenção, agora vai 

começar! 

Agora será diferente de novo. 

Quando eu bater uma vez na mesa 

com meu dedo (fazer em tempo 

real), você bate duas vezes (vamos, 

faça!). E se eu bater duas vezes 

(fazer em tempo real) você bate 

Vamos fazer um exercício com 

nosso dedo indicador. Vamos 

utilizar somente o indicador da sua 

mão (direita ou esquerda – 

observar a lateralidade da criança). 

Quando eu bater uma vez na mesa 

com meu dedo (fazer em tempo 

real), você também vai bater uma 

vez. E se eu bater duas vezes 

(fazer em tempo real), você bate 

duas vezes. Então é só repetir o 

que eu faço. Atenção, agora vai 

começar! 

Agora será um pouco diferente. 

Quando eu bater uma vez na mesa 

com meu dedo (fazer em tempo 

real), você também bate uma vez. 

Agora é sua vez (bater na mesa 

uma vez com um dedo). Mas, se 

eu bater duas vezes (fazer em 

tempo real), você não faz nada, 

nada mesmo! Atenção, agora vai 

começar! 

Agora será diferente de novo. 

Quando eu bater uma vez na mesa 

com um dedo (fazer em tempo 

real), você bate duas vezes. E se 

eu bater duas vezes com um dedo 

(fazer em tempo real), você bate 
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reel], toi tu tapes 2 fois (vas-y 

fais le !). Et si je tape 2 fois [le 

faire en temps reel], toi tu tapes 

une fois ! ((vas-y fais le !). Mais 

si je tape avec les 2 doigts (1 fois 

ou 2 fois), tu ne fais rien, rien du 

tout. Attention, maintenant on 

commence ! 

dedos (uma vez ou duas vezes), você 

não faz nada, nada mesmo. Atenção, 

agora vai começar! 

uma vez (vamos, faça!). Mas se eu 

bater com os dois dedos (uma ou 

duas vezes), você não faz nada, 

nada de nada. Atenção, agora vai 

começar! 

uma vez. Agora é sua vez (bater 

na mesa duas vezes com um 

dedo). Mas se eu bater com dois 

dedos, uma ou duas vezes, você 

não faz nada, nada mesmo. 

Atenção, agora vai começar! 
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Cópia Programada da Figura de Rey 
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Figura de 

Rey -  

Copia 

Programada 

Voici encore un dessin. Tu vas 

le copier sur cette feuille. 

Essaie de faire du mieux que tu 

peux. Il faut que tu fasses 

attention aux proportions et 

surtout que tu n’oublies rien. 

Tu n’es pas obligé de te 

dépêcher. Quand tu penses 

avoir tout bien recopié, tu me 

le dis. Tiens, prends ce crayon. 

Aqui tem mais um desenho. 

Você vai copia-lo nessa folha. 

Tente fazer o melhor que puder. 

Você deve prestar atenção às 

proporções e, especialmente, 

não esquecer de nada. Você não 

tem que se apressar. Quando 

você achar que copiou tudo, 

você me diz. Comece com esse 

lápis. 

Aqui tem mais um desenho. Você 

vai copiá-lo nesta folha. Tente fazer 

o melhor que puder. É necessário 

prestar atenção às proporções e, 

especialmente, não se esquecer de 

nada. Você não é obrigado a se 

apressar. Quando você achar que 

copiou tudo, você me diz. Olhe, 

pegue este lápis. 

Aqui tem mais um desenho. Você 

vai copia-lo nessa folha. Tente fazer 

o melhor que puder. Preste atenção 

às proporções e, principalmente 

procure não esquecer nada. Você 

não precisa se apressar. Quando 

você achar que copiou tudo, você me 

diz. Comece com esse lápis. 

 

Bien, maintenant, tu prends ce 

crayon [Tendre à l’enfant le 

crayon gris] et tu ajoutes les 

traits qui sont en gris sur le 

dessin. 

Bom, agora, você vai pegar esse 

lápis (Entregar a criança o lápis 

cinza) e você acrescenta os 

traços que estão em cinza no 

desenho. 

Bom, agora, você vai pegar este 

lápis (Entregar a criança o lápis 

cinza) e vai colocar os traços que 

estão na cor cinza no desenho. 

Bom, agora, você vai pegar este 

lápis (Entregar a criança o lápis 

cinza) e vai colocar os traços que 

estão na cor cinza no desenho. 

 Vas-y continue à dessiner.  Vamos lá, continue a desenhar.  Vamos lá, continue a desenhar.   Vamos lá, continue a desenhar.   
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Trail Making Test 
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Trail 

Making Test 

Tu vois, dans ce rectangle, il y a des 

rondsavec des numéros dedans. Il 

faut que tu dessines une ligne (un 

chemin) entre tous les ronds en 

allant du plus petit numéro au plus 

grand. Le départ est indiqué avec le 

mot ‘début’ et l’arrivée par le mot 

‘fin’. Donc, tu vois, je commence à 

partir du 1 puis je vais au 2, jusqu’à 

ce que ce soit marqué ‘fin’. 

Attention, tu dois toucher ou rentrer 

dans les cercles à chaque fois. 

 

A toi maintenant : on va s’entraîner. 

Relie les ronds dans l’ordre sans te 

tromper ! Tu commences bien au 

début et tu vas jusqu'au mot ‘fin’. 

 

Attention, maintenant tu vas devoir 

faire la même chose mais sur une 

page plus grande, avec plus de 

ronds. Tu dois relier les ronds dans 

l’ordre le plus vite possible (c’est 

une course !) mais sans te tromper ! 

SI tu trompes, tu peux te corriger. 

Tu as compris ? Tu es prêt ? 

 

Cette fois-ci, dans les ronds, il n’y a 

pas des chiffres, mais des lettres. Il 

Veja, neste retângulo há círculos 

com números dentro. Você deve 

desenhar uma linha (um 

caminho) entre todos os círculos, 

indo do menor número até o 

maior. O ponto de partida está 

indicado pela palavra "início" e o 

ponto de chegada pela palavra 

"fim". Então, veja, eu começo a 

partir do 1, depois vou para o 2, e 

assim por diante até o que está 

marcado como "fim". Atenção, 

você deve tocar ou passar dentro 

dos círculos um de cada vez. 

 

Sua vez agora, vamos treinar. 

Ligue os círculos em ordem, sem 

se confundir! Comece do início e 

vá até a palavra "fim". 

 

Atenção, agora você deverá fazer 

a mesma coisa, mas em uma 

folha maior, com mais círculos. 

Você deve ligar os círculos na 

ordem o mais rápido possível (é 

uma corrida), mas sem se 

confundir! Se você se confundir, 

você pode se corrigir. Você 

compreendeu? Está pronto? 

Veja, neste retângulo há círculos 

com números dentro. Você deve 

desenhar uma linha (um 

caminho) percorrendo todos os 

círculos desde o que contém o 

menor número até o que contém 

o maior número. O ponto de 

partida está indicado pela palavra 

"início" e o ponto de chegada 

pela palavra "final". Então, veja, 

eu começo a partir do 1, depois 

vou para o 2, e assim em diante 

até que esteja marcado "final". 

Atenção, você deve tocar ou 

passar dentro dos círculos a cada 

vez. 

 

Atenção, agora você deverá fazer 

a mesma coisa, mas em uma 

folha maior, com mais círculos. 

Você deverá ligar os círculos em 

ordem o mais rápido possível (é 

uma corrida!), mas sem se 

confundir! Se você se confundir, 

você pode se corrigir. Você 

compreendeu? Está preparado? 

 

Desta vez, dentro dos círculos 

não há dígitos, e sim letras. Você 

Veja, neste retângulo há círculos 

com números dentro. Você deve 

desenhar um caminho 

percorrendo todos os círculos, 

indo do menor número até o 

maior número. O ponto de 

partida está indicado pela palavra 

"início" e o ponto de chegada 

pela palavra "fim". Então, veja, 

eu começo a partir do 1, depois 

vou para o 2, e assim por diante 

até o que está marcado como 

"fim". Atenção, você deve tocar 

ou passar dentro dos círculos um 

de cada vez. 

 

Agora é sua vez, vamos treinar. 

Ligue os números em ordem, 

sem se confundir! Comece do 

início e vá até a palavra "fim". 

 

Atenção, agora você deverá fazer 

a mesma coisa, mas dessa vez 

com mais números. Você deve 

ligar os números na ordem o 

mais rápido possível. Preste 

atenção! Se você perceber que 

errou, você pode se corrigir. 

Você compreendeu? Está pronto? 



107 

 
Legenda: T1- Primeira tradução do francês para o português, T2 – Segunda tradução do francês para o português  
 

 Versão Original T1 T2 Síntese das traduções 

faut relier les ronds dans l’ordre de 

l’alphabet, toujours en partant du 

‘début’et jusqu’à la ‘fin’. Tu vois, je 

commence avec la lettre ‘A’, 

ensuite, ‘B’, jusqu’à ce que ce soit 

marqué‘fin ». Attention, tu dois 

toucher ou rentrer dans les cercles à 

chaque fois. 

 

Cette fois-ci, c’est le plus difficile, 

il y a des ronds où il y a des chiffres 

et d’autres ronds où il y a des 

lettres. Il faut que tu dessines une 

ligne entre tous les ronds comme 

avant. Mais cette fois, tu vas une 

fois dans un rond avec un chiffre et 

une fois dans um rond avec une 

lettre. Comme avant, tu dois 

respecter l’ordre des chiffres (du 

plus petit au plus grand) et l’ordre 

de l’alphabet. Tu vois, on 

commence avec un chiffre, le n°1, 

et ensuite on va vers une lettre, le 

‘A’. Ensuite, après le ‘A’, tu 

retournes vers un ronds où il y a un 

chiffre, on est rendu au 2, puis une 

lettre, donc après ‘A’ c’est ‘B’ et 

ainsi de suite. Il ne doit jamais y 

avoir 2 chiffres ou 2 lettres de suíte. 

 

Desta vez, dentro dos círculos 

não há números, e sim letras. 

Você deverá ligar os círculos em 

ordem alfabética, sempre 

partindo do "início" até o "fim". 

Veja, eu começo com a letra a, 

em seguida b, e assim por diante 

até o que está marcado "fim". 

Atenção, você deve tocar ou 

entrar nos círculos um de cada 

vez. 

 

Desta vez, é mais difícil, tem 

círculos onde há números e tem 

círculos onde há letras. Você 

deverá desenhar uma linha entre 

todos os círculos como antes. 

Mas agora você vai uma vez a 

um círculo com um número e 

uma vez a um círculo com uma 

letra. Como antes, você deverá 

respeitar as ordens dos números 

(do menor para o maior) e a 

ordem alfabética. Veja, 

começamos com um número, o 

número 1, e em seguida vamos 

para uma letra, a letra 'A'. Em 

seguida, depois do 'A', você 

retorna para um círculo onde há 

um dígito, em direção a um 

número, o 2, depois uma letra. 

deverá ligar os círculos em 

ordem alfabética, sempre 

partindo do "início" até o "final". 

Veja, eu começo com a letra a, 

em seguida b, e assim por diante 

até que esteja marcado "final". 

Atenção, você deve tocar ou 

passar dentro dos círculos a cada 

vez. 

 

Desta vez, é mais difícil, tem 

círculos onde há dígitos e tem 

círculos onde há letras. Você 

deverá fazer uma linha entre 

todos os círculos como antes. 

Mas desta vez, você vai uma vez 

em um círculo com um dígito e 

uma vez em um círculo com uma 

letra. Como antes, você deverá 

respeitar a ordem dos dígitos (do 

menor para o maior) e a ordem 

alfabética. Veja, nós começamos 

com um dígito, o número 1, e em 

seguida vamos para uma letra, 'a'. 

Em seguida, depois do 'a', você 

volta para um círculo onde há um 

dígito, estamos no 2, depois uma 

letra, então após o 'a' é o 'b' e 

assim sucessivamente. Não 

deverá haver nunca dois dígitos 

ou duas letras seguidas. 

 

Desta vez, dentro dos círculos 

não há números, e sim letras. 

Você deverá ligar as letras em 

ordem alfabética, sempre 

partindo do "início" até o "fim". 

Veja, eu começo com a letra a, 

em seguida b, e assim por diante 

até o "fim". Atenção, você deve 

tocar ou entrar nos círculos um 

de cada vez. 

 

Desta vez, é mais difícil, temos 

círculos com números e letras. 

Você deverá percorrer todos os 

círculos com uma linha como 

antes. Mas agora você vai uma 

vez a um número e uma vez a 

uma letra. Como antes, você 

deverá respeitar as ordens dos 

números (do menor para o maior) 

e a ordem alfabética. Veja, 

começamos com um número, o 

número 1, e em seguida vamos 

para uma letra, a letra 'A'. Em 

seguida, depois do 'A', você 

retorna para um número (2), 

depois uma letra. Então, após o 

'A' é o 'B' e assim por diante até o 

final. 



108 

 
Legenda: T1- Primeira tradução do francês para o português, T2 – Segunda tradução do francês para o português  
 

 Versão Original T1 T2 Síntese das traduções 

Então, após o 'A' é o 'B' e assim 

sucessivamente. A criança não 

nunca deverá ir para dois 

números ou duas letras seguidas. 
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 Dupla 

Tarefa 

Je vais te lire des séries de chiffres. 

Tu m’écouteras bien car, quand 

j’aurai terminé la série, tu devras 

répéter ces chiffres exactement 

dans le même ordre que moi. On 

commence avec des petites séries 

de 3 chiffres et progressivement on 

va augmenter. 

 

Je vais te lire des séries de chiffres, 

comme tout à l’heure, mais cette 

fois-ci les séries seront toutes de la 

même longueur. Je te demande, 

chaque fois que j’aurai terminé une 

série, de me répéter tous les 

chiffresdans le même ordre. 

 

Je vais te demander, à mon signal, 

de barrer d’une croix sur cette 

feuille tous les clowns que tu verras 

(montrer l’exemple dans le cercle 

de départ). Tu essayeras d’aller le 

plus vite possible en suivant le 

chemin mais sans te tromper. Tu 

commenceras à mon signal, et tu 

t’arrêteras dès que je dirai ‘stop’. 

Maintenant, tu vas essayer de faire 

les deux tâches en même temps : tu 

barreras d’une croix tous les 

Eu vou ler uma série de números. 

Você vai me ouvir bem porque 

quando eu terminar a série, você 

deverá repetir esses números 

exatamente na mesma ordem que 

eu. Começaremos com pequenas 

séries de 3 números e vamos 

aumentar progressivamente. 

 

Eu vou ler algumas séries de 

números, como antes, mas dessa 

vez as séries serão todas do mesmo 

tamanho. Eu quero que a cada vez 

que eu terminar de ler uma série, 

você repita todos os números na 

mesma ordem. 

 

Eu vou te pedir, ao meu sinal, para 

marcar com uma cruz nesta folha 

todos os palhaços que você vê 

(mostrar o exemplo no círculo de 

partida). Você vai tentar ir o mais 

rápido possível seguindo o caminho 

mas sem errar. Você vai começar 

quando eu disser e vai parar quando 

eu disser “pare”. 

Agora, você vai tentar fazer as duas 

tarefas ao mesmo tempo: você vai 

fazer uma cruz em todos os 

Eu vou ler uma série de dígitos. 

Ouça-me bem porque quando eu 

terminar a série, você deverá 

repetir esses dígitos exatamente 

na mesma ordem que eu. 

Começaremos com pequenas 

séries de 3 dígitos e aumentamos 

progressivamente. 

 

Eu vou ler uma série de dígitos, 

como antes, mas dessa vez as 

séries serão todas do mesmo 

tamanho. Eu peço que a cada vez 

que eu terminar de ler uma série, 

você repita todos os dígitos na 

mesma ordem. 

 

Eu vou te pedir para, ao meu 

sinal, marcar com uma cruz nessa 

folha todos os palhaços que você 

vir (mostrar o exemplo no círculo 

de partida). Você vai tentar ir o 

mais rápido possível seguindo o 

caminho, mas sem errar. Você vai 

começar quando eu disser e vai 

parar quando eu disser “pare”. 

Agora, você vai tentar fazer as 

duas tarefas ao mesmo tempo: 

você vai marcar uma cruz em 

Eu vou ler uma sequência de 

números. Preste atenção porque 

quando eu terminar a sequência, 

você deverá repetir esses números 

exatamente na mesma ordem que 

eu. Começaremos com pequenas 

sequências de 3 números e vamos 

aumentando. 

 

Eu vou ler algumas sequências de 

números, como antes, mas dessa 

vez as sequências serão todas do 

mesmo tamanho. Eu quero que a 

cada vez que eu terminar de ler 

uma sequência, você repita todos 

os números na mesma ordem. 

 

Agora, eu vou pedir para você 

marcar uma cruz em cada palhaço 

desta folha (mostrar o exemplo no 

círculo de partida). Tente fazer o 

mais rápido possível seguindo o 

caminho, mas sem errar. Você vai 

começar quando eu disser e vai 

parar quando eu disser “pare”. 

Pode começar 

Agora, você vai tentar fazer as 

duas tarefas ao mesmo tempo: 

você vai fazer uma cruz em todos 



110 

 
Legenda: T1- Primeira tradução do francês para o português, T2 – Segunda tradução do francês para o português  
 

 Versão Original T1 T2 Síntese das traduções 

clowns le plus vite possible et, en 

même temps, tu rappelleras les 

séries de chiffres dans l’ordre. 

Essaye 

de bien te concentrer. 

palhaços o mais rápido possível e, 

ao mesmo tempo, você lembrará as 

séries de números na ordem. Tente 

se concentrar. 

todos os palhaços o mais rápido 

possível e, ao mesmo tempo, você 

vai dizer as séries de dígitos em 

ordem. Tente se concentrar bem. 

os palhaços o mais rápido possível 

e, ao mesmo tempo, você repetir 

as séries de números na ordem. 

Tente se concentrar. 



111 

 
Legenda: T1- Primeira tradução do francês para o português, T2 – Segunda tradução do francês para o português  
 

New Card Sorting Test 

 Versão Original T1 T2 Síntese das traduções 

NCST 

Tu as ici 4 cartes différentes : 1 

triangle rouge, 2 étoiles vertes, 3 

croix jaunes et 4 ronds bleus. Je vais 

faire défiler 

devant toi, une à une, chacune des 

cartes de ce paquet. 

 

L’examinateur montre le jeu de 

cartes et en fait defiler quelques-

unes. Tu dois essayer de ranger 

chaque carte 

que je te montre avec 1 des 4 cartes 

qui sont devant toi –l’examinateur 

les montre a nouveau- en fonction 

d’une règle que tu vas choisir toi-

même. Il y a 3 façons de ranger les 

cartes : peux-tu me dire lesquelles ? 

Si l’enfant ne trouve pas tous les 

criteres, ils lui sont donnes : suivant 

la couleur, la forme, ou le nombre. 

A chaque fois que je te présente une 

carte, tu dois me montrer avec ton 

doigt avec laquelle des 4 cartes tu 

veux la ranger. 

 

Je ne peux pas te dire quelle est la 

règle à choisir pour ranger les 

cartes. Je te demande de la trouver 

toimême 

Você tem aqui 4 cartas 

diferentes: 1 triângulo vermelho, 

2 estrelas  

verdes, 3 cruzes amarelas e 4 

círculos azuis. Eu vou tirar, na 

sua frente, uma a uma, cada uma 

das cartas dessa caixa. 

 

O examinador mostra o jogo de 

cartas e tira algumas. Você deve 

tentar combinar cada carta que eu 

te mostrar com 1 das 4 cartas que 

estão na sua frente – o 

examinador mostra novamente – 

em função de uma regra que 

você mesmo vai escolher. 

Existem 3 maneiras de combinar 

essas cartas: você pode me dizer 

quais? Se a criança não encontrar 

todos os critérios, você os diz: 

seguindo a cor, a forma ou o 

número. A cada vez que eu te 

mostrar uma carta, você deve me 

mostrar com seu dedo com quais 

dessas 4 cartas você quer 

combinar. 

 

Eu não posso te dizer qual é a 

regra a escolher para combinar as 

Você tem aqui 4 cartas 

diferentes: 1 triangulo vermelho, 

2 estrelas verdes, 3 cruzes 

amarelas e 4 círculos azuis. Eu 

vou exibir à sua frente, uma a 

uma, cada uma das cartas desse 

pacote. 

 

O examinador mostra o jogo de 

cartas e exibe algumas.  

Você deve tentar combinar cada 

carta que eu te mostrar com 1 das 

4 cartas que estão na sua frente – 

o examinador as mostra 

novamente – em função de uma 

regra que você mesmo vai 

escolher. Existem 3 maneiras de 

combinar as cartas: você pode 

me dizer quais? Se a criança não 

encontra todos os critérios, eles 

lhe são dados: segundo a cor, a 

forma ou o número. 

 

A cada vez que eu te mostrar 

uma carta, você deve me mostrar 

com seu dedo com qual dessas 4 

cartas você quer combiná-la. Eu 

não posso dizer qual regra 

escolher para combinar as cartas. 

Você tem aqui 4 cartas 

diferentes: 1 triângulo vermelho, 

2 estrelas verdes, 3 cruzes 

amarelas e 4 círculos azuis. Eu 

vou mostrar, uma a uma, cada 

uma das cartas dessa caixa.  

 

O examinador mostra o jogo de 

cartas e tira algumas. Você deve 

tentar combinar cada carta que eu 

te mostrar com 1 das 4 cartas que 

estão na sua frente – o 

examinador mostra novamente – 

em função de uma regra que 

você mesmo vai escolher. 

Existem 3 maneiras de combinar 

essas cartas: você pode me dizer 

quais? (Se a criança não 

encontrar todos os critérios, você 

os diz: seguindo a cor, a forma 

ou o número). A cada vez que eu 

te mostrar uma carta, você deve 

me mostrar com seu dedo com 

quais dessas 4 cartas você quer 

combinar. 

 

Eu não posso dizer qual é a regra 

que você deve escolher para 

combinar as cartas. Você deve 
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en essayant les différentes règles 

possibles. Par contre, à chaque fois 

que tu vas me montrer une des 4 

cartes, je te dirai oui ou non. Si je te 

dis oui, c’est que tu as rangé la carte 

de la bonne manière, tu dois donc 

garder la même règle pour ranger la 

carte d’après ; si je te dis non, c’est 

que tu n’as pas rangé la carte de la 

bonne manière, tu dois donc 

changer de règle pour ranger les 

cartes. Tu as compris ? 

Maintenant, vas-y, commence à 

ranger les cartes avec la règle que tu 

veux. 

cartas. Eu te peço para encontrá-

la sozinho testando as diferentes 

regras possíveis. Por outro lado, 

a cada vez que você me apontar 

uma das 4 cartas, eu te direi sim 

ou não. Se eu te disser sim, é 

porque você combinou a carta 

corretamente, você deve, 

portanto, usar a mesma regra 

para combinar a carta seguinte; 

se eu te disser não, é porque você 

não combinou a carta 

corretamente, você deve, então, 

mudar de regra para combinar as 

cartas. Você entendeu? Agora, 

pode começar a combinar as 

cartas com a regra que você 

quiser. 

Eu quero que você a encontre 

sozinho tentando as diferentes 

regras possíveis. Por outro lado, 

a cada vez que você apontar uma 

das 4 cartas, eu te direi sim ou 

não. Se eu te disser sim, é porque 

você combinou a carta 

corretamente, você deve guardar 

a mesma regra para a carta 

seguinte; se eu te disse não, é 

porque você não combinou a 

carta corretamente, você tem, 

então, que mudar de regra para 

combinar as cartas. Você 

entendeu?  

Agora pode ir, comece a 

combinar as cartas com a regra 

que você quiser. 

encontrar sozinho, testando as 

diferentes regras possíveis. Por 

outro lado, a cada vez que você 

me apontar uma das 4 cartas, eu 

te direi sim ou não. Se eu te 

disser sim, é porque você 

combinou a carta corretamente, 

você deve, portanto, usar a 

mesma regra para combinar a 

carta seguinte; se eu te disser 

não, é porque você não 

combinou a carta corretamente, 

você deve, então, mudar de regra 

para combinar as cartas. Você 

entendeu? Agora, pode começar 

a combinar as cartas com a regra 

que você quiser. 
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Marque Joe 

Je vais te demander un travail qui 

demande que tu fasses bien 

attention. Je te présente Joe 

(montrer Joe, situe tout en haut de la 

feuille et entoure d’un cercle). Ici, 

tu vois, il y a d’autres petits 

personnages (montrer avec le doigt 

les differents personnages de la 

ligne d’exemple, en les balayant 

lentement de gauche a droite). Tu 

dois essayer de trouver si Joe se 

cache parmi ces personnages et si tu 

le trouves, il faut le barrer avec ce 

crayon ! Tu as compris? 

 

Est-ce que tu barres celui-là ? Si 

l’enfant se trompe, lui dire non, ce 

n’est pas Joe ! Si l’enfant se trompe, 

lui dire oui, c’est bien Joe ! 

Regarde, il a lesbras et les jambes 

dans la même position. 

 

Maintenant, tu vas devoir faire 

pareil pour plein d’autres 

personnages : il faut retrouver Joe et 

le barrer dès que tu le vois ! C’est 

une course, je vais te chronométrer ! 

(montrer le chronometre). Tu vas 

donc devoir travailler le plus vite 

Eu vou te pedir um trabalho que 

necessita bastante da sua atenção. 

Este é o Joe (mostrar Joe, situado 

no topo da folha e envolvido por 

um círculo). Aqui, veja, há 

outros personagens (mostrar com 

o dedo os diferentes personagens 

da linha de exemplo, e os 

percorra lentamente da esquerda 

para a direita). Você deverá 

tentar descobrir se Joe se 

encontra entre esses personagens 

e, se você o encontrar, deverá 

marcá-lo com este lápis! Você 

compreendeu? 

 

Você vai marcar este? Se a 

criança erra, diga-lhe: não, este 

não é Joe! Se a criança errar, 

diga-lhe: sim, este é Joe! Olhe, 

ele tem os braços e as pernas na 

mesma posição. 

 

Agora, você deverá fazer o 

mesmo para todos os outros 

personagens: você deverá 

encontrar Joe e marcá-lo quando 

você o vir! É uma corrida, eu vou 

cronometrar! (mostrar o 

Eu vou te pedir um trabalho que 

necessita bastante da sua atenção. 

Eu te apresento joe (mostrar joe, 

situado no topo da folha, 

envolvido por um círculo). Aqui, 

veja, há outros personagens 

(mostrar com o dedo os 

diferentes personagens da linha 

de exemplo, percorrendo-os 

lentamente da esquerda para a 

direita). Você deverá tentar 

descobrir se joe se encontra entre 

esses personagens e, se você o 

encontrar, deverá marca-lo com 

esse lápis! Você entendeu? 

 

Você vai marcar esse?. Se a 

criança se confundir, dizer não, 

esse não é Joe! Se a criança se 

confunde, diga sim, esse é Joe! 

Olhe, ele tem os braços e as 

pernas na mesma posição. 

 

Agora, você deverá fazer o 

mesmo para vários outros 

personagens:  

Você deverá encontrar joe e 

marca-lo assim que o vir! É uma 

corrida, eu vou te cronometrar! 

Agora você vai fazer uma tarefa 

que precisa você precisa prestar 

bastante atenção. Este é o Joe 

(mostrar Joe, situado no topo da 

folha e envolvido por um 

círculo). Aqui, veja, há outros 

personagens. (mostrar com o 

dedo os diferentes personagens 

da linha de exemplo, e os 

percorra lentamente da esquerda 

para a direita). Você deve 

descobrir se Joe está entre esses 

personagens e, se você o 

encontrar, deverá marcá-lo com 

este lápis! Você entendeu? 

 

Você vai marcar este? Se a 

criança erra, diga-lhe: não, este 

não é Joe! 

Se a criança acertar, diga: Sim, 

este é Joe! Olhe, ele tem os 

braços e as pernas na mesma 

posição. 

 

Agora, você deve fazer o mesmo 

para todos os outros 

personagens: você deve 

encontrar Joe e marcá-lo quando 

você o vir! Faça o mais rápido 
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possible mais attention, tu ne dois 

pas oublier de barrer Joe et il ne faut 

pas barrer d’autres personnages : 

seulement Joe ! Si tu trompes, tu as 

le droit de te corriger. 

 

Tu dois commencer là puis quand tu 

as fini la rangée, tu continues à la 

ligne d’en dessous. Pour ne pas te 

perdre, à chaque fois que tu 

commenceras une nouvelle rangée, 

tu mettras une croix dans la case au 

début de la rangée 

comme ça et une autre à la fin de la 

rangée, ce n’est pas grave si la croix 

est mal faite, c’est juste pour que tu 

rappelles où tu es rendu. 

 

Tu es prêt ? A vos marques, 

prêt…partez ! Allez on continue sur 

cette feuille, toujours le plus vite 

possible et sans te tromper ! 

 

Non, tu dois aller dans ce sens. 

N’oublie pas de faire une petite 

croix 

au début de la ligne. Que se passe-t-

il ? Dépêche toi, c’est une course ! 

cronômetro). Você deve 

trabalhar o mais rápido possível, 

mas atenção, você não pode se 

esquecer de marcar Joe e não 

deve marcar outros personagens: 

somente Joe! Se você se enganar, 

tem o direito de se corrigir. 

 

Você deve começar aqui, depois, 

quando você terminar a fileira, 

você continua na linha de baixo. 

Para que você não se perca, cada 

vez que você começar uma nova 

fileira, faça uma cruz no espaço 

no início da fileira, assim, e outra 

no final da fileira. Não faz mal se 

a cruz ficar mal feita, é somente 

para que você se lembre em que 

linha você se encontra. 

 

Você está pronto? Em sua marca, 

pronto... Comece! Vamos! 

Continue nesta folha, sempre o 

mais rápido possível e sem errar! 

 

Não, você deve ir neste sentido.  

Não se esqueça de fazer uma 

pequena cruz no início da linha.  

O que houve? Apresse-se, é uma 

corrida!  

 

(mostre o cronômetro). Você 

deverá trabalhar o mais rápido 

possível, mas atenção, você não 

pode se esquecer de marcar joe e 

não deve marcar outros 

personagens: somente joe! Se 

você se enganar, tem o direito de 

se corrigir. 

 

Você deve começar, e quando 

você terminar, você continua na 

linha. Para que você não se 

perca, cada vez que você 

começar uma nova fileira, faça 

uma cruz na caixa no início da 

fileira, assim, e outra no final da 

fileira. Não faz mal se a cruz 

ficar mal feita, é somente para 

que você se lembre onde você se 

encontra. 

 

Você está pronto? Em posição, 

prepara...vai! Vamos, continue 

nesta folha, sempre o máis rápido 

possível e sem errar! 

 

Não, você deve ir neste sentido. 

Não se esqueça de fazer uma 

pequena cruz no início da linha. 

O que houve? Apresse-se, é uma 

corrida!  

 

que puder, eu vou marcar o 

tempo que você faz. Você deve 

trabalhar o mais rápido possível, 

mas atenção, você não pode se 

esquecer de marcar Joe e não 

deve marcar outros personagens: 

somente Joe! Se você se enganar, 

tem o direito de se corrigir, 

fazendo um circulo no erro. 

 

Você deve começar aqui, depois, 

quando você terminar essa linha, 

você continua na linha de baixo. 

Para que você não se perca, cada 

vez que você começar uma nova 

linha, faça uma cruz no espaço 

no início da linha, assim, e outra 

no final da fileira. Não tem 

problema se a cruz ficar mal 

feita,é somente para que você se 

lembre em que linha você se está. 

 

Você está pronto? Pode 

Começar! 

Vamos! Continue nesta folha, 

sempre o mais rápido possível e 

sem errar! 

 

Não, você deve ir neste sentido. 

Não se esqueça de fazer uma 

pequena cruz no início da linha. 

O que houve? Continue fazendo 
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 a atividade. 



116 

 
Legenda: T1- Primeira tradução do francês para o português, T2 – Segunda tradução do francês para o português  
 

Atualização Verbal 

 Versão Original T1 T2 Síntese das traduções 

Atualização 

Verbal 

Je vais te lire une série de lettres. Tu 

écoutes bien car, quand j’aurai 

terminé, tu devras em rappeler le 

plus possible. 

 

Je vais te lire des séries de lettres 

(comme tout à l’heure). Tu écoutes 

bien car, quand j’aurai terminé, tu 

devras me rappeler les 4 (ou les 3) 

dernières que j’ai lues. Cette fois tu 

devras les rappeler dans le même 

ordre que moi. Fais bien attention 

car parfois la série est courte et 

parfois je vais lire de nombreuses 

lettres. Tu dois 

toujours rappeler que les 4 (ou les 3) 

dernières dans l’ordre. On va faire 

trois essais. Tu as compris ? Alors 

on commence. 

Eu vou ler uma série de letras. 

Escute bem, pois quando eu 

terminar, você deverá lembrar o 

máximo possível. 

 

Eu vou ler uma série de letras 

(como da outra vez). Escute bem 

porque, quando eu terminar, você 

vai me lembrar das 4 (ou das 3) 

últimas que eu li. Dessa vez você 

deverá lembrá-las na mesma 

ordem que eu li. Preste bastante 

atenção porque às vezes a série é 

curta e outras vezes eu vou ler 

muitas letras. Você deverá 

sempre lembrar apenas as 4 (ou 

as 3) últimas, na ordem. Nós 

vamos fazer 3 treinos.  

Você entendeu? Agora vamos 

começar. 

Eu vou ler uma série de letras. 

Escute bem pois, quando eu 

terminar, você deverá lembrar o 

máximo possível. 

 

Eu vou ler uma série de letras 

(como da outra vez). Escute bem 

porque, quando eu terminar, você 

terá de me lembrar das 4 (ou das 

3) últimas que eu li. Dessa vez 

você deverá lembrá-las na 

mesma ordem que eu li. Preste 

bastante atenção porque as vezes 

a série é curta e outras vezes eu 

vou ler muitas letras. Você 

deverá sempre lembrar quais são 

as 4 (ou as 3) últimas, na ordem. 

Faremos 3 ensaios. Você 

entendeu? Então começamos. 

Eu vou ler uma sequência de 

letras. Escute bem, pois quando 

eu terminar, você deverá lembrar 

o máximo possível das letras que 

falei.  

 

Eu vou ler uma sequência de 

letras (como da outra vez). 

Escute bem porque, quando eu 

terminar, você vai me lembrar 

das (4 ou das 3) últimas que eu li. 

Dessa vez você deverá lembrá-

las na mesma ordem que eu li. 

Preste bastante atenção porque às 

vezes a sequência pode ter 

poucas letras e outras vezes eu 

vou ler muitas letras. Todas as 

vezes, você deverá lembrar 

apenas as (4 ou as 3) últimas, na 

ordem. 

Nós vamos fazer 3 treinos. Você 

entendeu? Agora vamos 

começar. 
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Escalas de Interesse e Sucesso 

 Versão Original T1 T2 Síntese das traduções 

Escala de 

Interesse 

Tu vois ici il y a plusieurs visages 

qui sont contents ou pas contents. 

Tu vas déplacer la petite fenêtre sur 

le visage que tu veux pour me dire 

si tu as beaucoup aimé cet exercice 

[montrer le visage à l’extrême 

gauche] ou si tu l’as pas du tout 

aimé [indiquer le visage à l’extrême 

droite] ou bien entre les 2 : plutôt 

bien aimé [pointer], moyen [pointer] 

ou pas trop aimé [pointer] 

Você vê que aqui tem vários 

rostos que estão felizes ou tristes. 

Você vai mover a pequena janela 

no rosto que você quer para me 

dizer se você gostou muito deste 

exercício [mostrar o rosto mais à 

esquerda] ou se você não gostou 

de jeito nenhum [indicar o rosto 

mais à direita] ou entre os 2: 

gostou [apontar], mais ou menos 

[apontar] ou não gostou muito 

[apontar]. 

Veja, aqui tem vários rostos que 

estão felizes ou tristes. Você vai 

mover a janelinha no rosto que 

você quiser para me dizer se 

você gostou muito deste 

exercício [mostrar o rosto à 

extrema esquerda] ou se você 

não gostou de jeito nenhum 

[indicar o rosto à extrema direita] 

ou entre os dois: gostou 

majoritariamente [apontar], 

médio [apontar] ou não gostou 

muito [apontar] 

Aqui tem vários rostos que estão 

felizes ou tristes. Você vai mover 

essa pequena janela no rosto que 

você quiser para me dizer se 

você gostou muito dessa 

atividade [mostrar o rosto mais à 

esquerda] ou se você não gostou 

de jeito nenhum [indicar o rosto 

mais à direita] ou entre os 2: 

gostou [apontar], mais ou menos 

[apontar] ou não gostou muito 

[apontar] 

 

 Versão Original T1 T2 Síntese das traduções 

Escala de 

Sucesso 

Tu vois ici il y a plusieurs couleurs 

de haut en bas. Tu vas me dire si tu 

penses que tu as bien réussi cet 

exercice [montrer la bandelette 

verte tout en haut de la pyramide] 

ou si tu penses que tu ne l’as pas du 

tout réussi (indiquer la bandelette 

rouge tout en bas) ou bien entre les 

2 : plutôt bien réussi [pointer], 

moyen [pointer], plutôt pas bien 

réussi [pointer) 

Você vê que aqui existem várias 

cores de cima para baixo. Você 

vai me dizer se você acha que foi 

bem nesse exercício (mostrar a 

tira verde no alto da pirâmide) ou 

se você acha que não foi nada 

bem (indicar a tira vermelha 

embaixo) ou se foi entre os dois: 

foi bem (apontar), mais ou 

menos (apontar) não foi muito 

bem (apontar). 

Veja, aqui existem várias cores 

de cima até embaixo. Você vai 

me dizer se você acha que foi 

bem nesse exercício (mostrar a 

tira verde superior da pirâmede) 

ou se você acha que não foi nada 

bem (indicar a tira vermelha 

embaixo) ou se foi entre os dois: 

majoritariamente bem (apontar), 

médio (apontar), 

majoritariamente mal (apontar) 

Veja, aqui existem várias cores 

nessa montanha. Você vai me 

dizer se você acha que foi bem 

nesse exercício (mostrar a tira 

verde no alto da pirâmide) ou se 

você acha que não foi nada bem 

(indicar a tira vermelha embaixo) 

ou se foi entre os dois: foi bem 

(apontar), mais ou menos 

(apontar) não foi muito bem 

(apontar).  
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 Item parcialmente Adequado Justificativa Item após modificações 

Copia 

Programada 

 

Aqui tem mais um desenho. Você vai 

copiá-lo nesta folha. Tente fazer o 

melhor que puder. Preste atenção nas 

proporções e, principalmente procure 

não esquecer nada. Não tenha pressa! 

Quando você achar que copiou tudo, 

você me diz. Comece com este lápis.  

Aqui tem um lago que está coberto de 

vários nenúfares, uma planta aquática 

que os sapos gostam de pular. Sobre um 

dos nenúfares tem um sapo... 

Como todos os nenúfares se parecem, 

cada um deles têm um número. Mas este 

não é um exercício de matemática! É 

para descobrir onde está o sapo. 

E1: Proporções – termo difícil para 

crianças menores de 11 anos... talvez 

explicar melhor com exemplo.  

E2: Proporções pode ser difícil para 

entendimento de crianças pequenas. 

Colocar entre parênteses 

IGUALDADE para o examinador 

explicar melhor. 

E1: Sugiro que não se repita a palavra 

nenúfar mas simplesmente planta, pois 

a criança não se distrai com essa 

palavra desconhecida 

E2: Precisa mesmo colocar 

“nanúfares”? Por que não colocar 

apenas “plantinhas”? 

Aqui tem mais um desenho. Você vai copiá-lo 

nesta folha. Tente fazer o melhor que puder. Preste 

atenção aos tamanhos e, principalmente procure 

não esquecer nada. Não tenha pressa! Quando você 

achar que copiou tudo, você me diz. Comece com 

este lápis.  

 

Brixton 

Júnior 

Aqui tem um lago que está coberto de várias 

plantas que os sapos gostam de pular. Sobre uma 

das plantas tem um sapo... 

Como todas as plantas se parecem, cada uma 

delas têm um número. Mas este não é um exercício 

de matemática! É para descobrir onde está o sapo. 
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APÊNDICE C- Comparação entre a versão em português, as duas retrotraduções e a versão síntese 

Labirintos 

 Versão em Português R1 R2 Síntese das Retrotraduções 

Labirintos 

Nesse jogo você tem que ajudar o 

dinossauro a sair do labirinto! Você 

deve sair daqui (mostrar com o dedo 

o dinossauro) e encontrar o caminho 

certo para achar a saída (mostrar 

com o dedo a saída). Atenção, tente 

não entrar em caminhos sem saída 

(os locais bloqueados: mostrar um 

caminho sem saída com o dedo). 

Você entendeu? 

Eu vou marcar o tempo, mas não se 

preocupe. O mais importante é 

encontrar o caminho certo já na 

primeira vez e fazer o dinossauro 

sair.  

Tente este agora. Comece quando 

quiser.  

Dans ce jeu, tu dois aider le 

dinosaure à sortir du labyrinthe ! 

Tu dois sortir d’ici (montrer le 

dinosaure du doigt) et trouver le 

bon chemin pur arriver à la sortie 

(montrer du doigt la sortie). 

Attention, essaie de ne pas entrer 

dans les chemins qui n’ont pas de 

sortie (les endroits bloqués : 

montrer du doigt un chemin sans 

issue). Tu as compris ? 

Je vais compter le temps, mais ne 

t’en occupe pas. Le plus 

important, c’est que tu trouve le 

bon chemin du premier coup et 

que tu fasse sortir le dinosaure  

Essaie celui-ci maintenant. 

Commence quand tu veux..  

Dans ce jeu tu dois aider le 

dinosaure à sortir du labyrinthe ! 

Tu dois partir d’ici (montrer du 

doigt le dinosaure) et trouver le 

bon chemin pour trouver la sortie 

(montrer du doigt la sortie). 

Attention, n’essaie pas d’entrer 

dans des voies où il n’y a pas de 

sortie (les lieux bloqués : 

montrer un chemin sans sortie 

avec le doigt). Est-ce que tu as 

compris ? 

 

Je vais chronometrer le temps, 

mais ne t’inquiète pas. Le plus 

important est de trouver la bonne 

voie dès le premier essai et ainsi 

faire sortir le dinosaure. 

 

Essaie celui-ci maintenant. 

Commence quand tu veux.  

 

Dans ce jeu, tu dois aider le 

dinosaure à sortir du labyrinthe ! 

Tu dois partir d’ici (montrer le 

dinosaure du doigt) et trouver le 

bon chemin pur arriver à la sortie 

(montrer du doigt la sortie). 

Attention, essaie de ne pas entrer 

dans les chemins qui n’ont pas de 

sortie (les endroits bloqués : 

montrer du doigt un chemin sans 

issue). Tu as compris ? 

Je vais compter le temps, mais ne 

t’inquiète pas. Le plus important, 

c’est que tu trouve le bon chemin 

du premier coup et que tu fasse 

sortir le dinosaure  

Essaie celui-ci maintenant. 

Commence quand tu veux. 
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Stroop 

Você vai me dizer o mais rápido 

possível a cor de cada retângulo, 

seguindo linha por linha. Vamos 

treinar nessa primeira linha.Agora, 

você vai fazer a mesma coisa em 

toda a folha. Você deve dizer os 

nomes das cores o mais rápido 

possível, seguindo linha por linha, 

da esquerda para a direita, sem 

parar. Pronto? Comece. 

Agora, você vai ler os nomes das 

cores o mais rápido possível, 

seguindo linha por linha. Vamos 

treinar nessa primeira linha.Agora, 

você vai fazer a mesma coisa em 

toda a folha. Você deve ler os 

nomes das cores o mais rápido 

possível, seguindo linha por linha, 

da esquerda para a direita, sem 

parar. Pronto? Comece. 

Agora, você não deve ler as 

palavras, deve me dizer em que cor 

elas estão escritas, o mais rápido 

possível, seguindo linha por linha. 

Vamos treinar nessa primeira linha. 

Agora, você vai fazer a mesma 

coisa em toda a folha. Você deve 

dizer as cores que você vê o mais 

Tu vas me dire le plus 

rapidement possible de quelle 

couleur est chaque rectangle, 

ligne par ligne. Nous allons nous 

entrainer avec la première ligne. 

Maintenant, tu vas faire la même 

chose dans toute la feuille. Tu 

dois donner le nom des couleurs 

le plus rapidement possible, ligne 

par ligne, de droite à gauche et 

sans t’arrêter . Tu es prêt ? 

Commence. 

Maintenant, tu vas lire les noms 

des couleurs le plus vite possible, 

ligne par ligne. Nous allons nous 

entraîner avec la première ligne. 

Maintenant, tu vas faire la même 

chose dans toute la feuille. Tu 

dois donner le nom des couleurs 

le plus rapidement possible, ligne 

par ligne, de droite à gauche et 

sans t’arrêter. Tu es prêt ? 

Commence. 

Maintenant, tu ne dois pas lire 

les mots, tu dois me dire de 

quelle couleurs ils sont écrits, le 

plus vite possible, ligne par 

ligne. Nous allons nous entraîner 

Tu vas me dire le plus 

rapidement possible la couleur de 

chaque rectangle, en suivant 

ligne par ligne. Nous allons nous 

entraîner sur cette première ligne. 

Maintenant, tu vas faire la même 

chose sur toute la feuille. Tu dois 

dire le nom des couleurs le plus 

vite possible, ensuivant ligne par 

ligne, de la gauche vers la droite, 

sans t’arrêter. Prêt ? Tu peux 

commencer. 

 

Maintenant, tu vas lire les noms 

des couleurs le plus rapidement 

possible, en suivant ligne par 

ligne. Nous allons nous entraîner 

sur la première ligne.  

Maintenant, tu vas faire la même 

chose sur toute la feuille. Tu dois 

lire les noms des couleurs le plus 

rapidement possible en suivant 

ligne par ligne, de la gauche vers 

la droite, sans t’arrêter. Prêt ? Tu 

peux commencer. 

Maintenant, tu ne dois pas lire 

les mots, tu dois me dire dans 

quelles couleurs ils sont écrits, le 

plus rapidement possible, en 

suivant ligne par ligne. Nous 

Tu vas me dire le plus 

rapidement possible de quelle 

couleur est chaque rectangle, 

ligne par ligne. Nous allons nous 

entrainer avec la première ligne. 

Maintenant, tu vas faire la même 

chose dans toute la feuille. Tu 

dois donner le nom des couleurs 

le plus rapidement possible, ligne 

par ligne, de droite à gauche et 

sans t’arrêter. Tu es prêt ? 

Commence. 

Maintenant, tu vas lire les noms 

des couleurs le plus vite possible, 

ligne par ligne. Nous allons nous 

entraîner avec la première ligne. 

Maintenant, tu vas faire la même 

chose dans toute la feuille. Tu 

dois donner le nom des couleurs 

le plus rapidement possible, ligne 

par ligne, de droite à gauche et 

sans t’arrêter. Tu es prêt ? 

Commence. 

Maintenant, tu ne dois pas lire les 

mots, tu dois me dire de quelles 

couleurs ils sont écrits, le plus 

vite possible, en suivant ligne par 

ligne. Nous allons nous entraîner 
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rápido possível, sem ler o que está 

escrito, seguindo linha por linha, da 

esquerda para a direita. Pronto? 

Comece 

avec la première ligne. 

Maintenant, tu vas faire la même 

chose dans toute la feuille. Tu 

dois donner le nom des couleurs 

le plus rapidement possible, ligne 

par ligne, de droite à gauche et 

sans t’arrêter. Tu es prêt ? 

Commence. 

allons nous entraîner sur la 

première ligne. Maintenant, tu 

vas faire la même chose sur toute 

la feuille. Tu dois me dire les 

couleurs que tu vois le plus 

rapidement possible, sans lire ce 

qui est écrit, en suivant ligne par 

ligne, de la gauche vers la droite. 

Prêt ? Tu peux commencer. 

avec la première ligne. 

Maintenant, tu vas faire la même 

chose dans toute la feuille. Tu 

dois donner le nom des couleurs 

le plus rapidement possible, ligne 

par ligne, de droite à gauche et 

sans t’arrêter Tu es prêt ? 

Commence. 
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Atualização 

Visuoespacial 

 

Eu vou tocar com meu dedo alguns 

cubos sobre esta prancha. Observe 

bem, pois quando eu terminar, você 

deverá tocar todos os cubos que eu 

toquei. Se não lembrar todas as 

posições, toque o máximo possível.  

Eu vou tocar com meu dedo alguns 

cubos sobre esta prancha, como da 

outra vez. Preste atenção, pois 

agora quando eu terminar, você vai 

tocar os 3 (ou os 4) últimos cubos 

que eu toquei. Mas, dessa vez você 

vai tocar na mesma ordem que eu 

toquei.  

Preste bastante atenção porque às 

vezes eu vou tocar poucos cubos e 

outras vezes eu vou tocar muitos 

cubos. Você deve sempre se 

lembrar quais são os (3ou os 4) 

últimos cubos na mesma ordem que 

eu toquei. Nós vamos fazer 3 

treinos. Você entendeu? Agora nós 

vamos começar. 

Je vais toucher avec mon doigt 

plusieurs cubes sur cette planche. 

Regarde bien, ensuite quand 

j’aurai terminé, tu devras toucher 

tous les cubes que j’ai touchés. 

Se tu ne te souviens pas de tous, 

touches-en le plus possible.  

Je vais toucher avec mon doigt 

plusieurs cubes sur cette planche, 

comme la fois précédente. Fais 

attention, quand j’aurai terminé, 

tu vas toucher les 3 (ou 4) 

derniers cubes que j’ai touchés. 

Mais cette fois, tu vas les toucher 

dans le même ordre que moi.  

Fais bien attention parce que 

parfois je vais toucher beaucoup 

de cubes et parfois je vais 

toucher peu de cubes. Tu devras 

toujours te souvenir de quels 

sont les 3 (ou 4) derniers cubes 

que j’ai touchés, dans le même 

ordre que moi. Nous allons faire 

3 entraînements. Tu as compris ? 

Maintenant nous allons 

commencer. 

Je vais toucher du doigt certains 

cubes placés sur cette planche. 

Observe bien car lorsque j’aurais 

terminé, tu devras toucher tous 

les cubes que j’ai touché. Si tu 

ne te souviens pas de toutes les 

positions, touches en le plus 

possible. 

 

Je vais toucher du doigt certains 

cubes sur cette planche, comme 

l’autre fois. Fais attention, car 

lorsque j’aurais terminé, tu vas 

toucher les 3 (ou les 4) derniers 

cubes que j’ai touché. Mais cette 

fois-ci, tu vas les toucher dans le 

même ordre que moi. 

 

Fais bien attention parce que 

parfois je vais toucher peu de 

cubes et d’autrs fois je vais 

toucher beaucoup de cubes. Tu 

dois toujours te rappeler de ceux 

que j’ai touché (3 ou les 4) 

derniers cubes dans le même 

ordre que j’ai touché.Nous allons 

faire 3 entraînements. 

Je vais toucher avec mon doigt 

plusieurs cubes sur cette planche. 

Regarde bien, ensuite quand 

j’aurai terminé, tu devras toucher 

tous les cubes que j’ai touchés. 

Se tu ne te souviens pas de tous, 

touches-en le plus possible. 

Je vais toucher avec mon doigt 

plusieurs cubes sur cette planche, 

comme l’autre fois. Fais 

attention, quand j’aurai terminé, 

tu vas toucher les 3 (ou 4) 

derniers cubes que j’ai touchés. 

Mais cette fois, tu vas les toucher 

dans le même ordre que moi.  

Fais bien attention parce que 

parfois je vais toucher beaucoup 

de cubes et parfois je vais 

toucher peu de cubes. Tu devras 

toujours te souvenir de quels 

sont les 3 (ou 4) derniers cubes 

que j’ai touchés, dans le même 

ordre que moi. Nous allons faire 

3 entraînements. Tu as compris ? 

Maintenant nous allons 

commencer. 
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Roteiros 

Eu vou te mostrar rapidamente o 

que você vai fazer e depois você vai 

fazer sozinho. Eu coloquei na mesa 

todos os cartões misturados. Nesses 

cartões estão escritas ações que 

correspondem a uma atividade de 

rotina, uma atividade do dia a dia 

que se chama: “Se preparar para ir 

dormir à noite”  

Eu vou colocar na ordem os cartões, 

formando uma coluna abaixo do 

título. Olhe bem.Geralmente, 

quando nos preparamos para ir 

dormir à noite, começamos por 

(pegar a ação número 1: colocar o 

pijama), eu a coloco bem abaixo do 

título. Em seguida, geralmente, 

nós...  (segunda ação: deitar na 

cama); eu a coloco abaixo (e assim 

por diante para as outras duas ações 

propostas). 

Agora é a sua vez. Você vai fazer 

exatamente o que eu fiz, mas 

sozinho.  

Eu vou te mostrar os cartões e ler 

com você as outras ações que estão 

misturadas, elas correspondem à 

Je vais te montrer rapidement ce 

que que tu vas devoir faire seul. 

J’ai mis sur la table toutes les 

cartes mélangées. Sur ces cartes, 

des actions sont écrites qui 

correspondent à une activité de 

routine, une activité quotidienne 

qui s’appelle : “Se préparer pour 

aller se coucher” 

Je vais mettre les cartes dans 

l’ordre, en faisant une colonne 

sous le titre. Regarde 

bien.Généralement, quand on se 

prépare à aller se coucher, on 

commence par (prendre l’action 

n°1 : mettre son pyjama), je le 

mets bien sous le titre. Ensuite, 

généralement nous (deuxième 

action : défaire le lit) ; je la mets 

en dessous (et ainsi de suite avec 

les deux autres actions 

proposées).  

Maintenant c’est à toi. Tu vas 

faire exactement ce que j’ai fait, 

mais seul.  

Je vais te montrer les cartes et 

lire avec toi les autres actions qui 

Je vais te montrer rapidement ce 

que tu vas faire et après tu vas le 

faire tout seul. J’ai placé sur la 

table tous les cartons mélangés. 

Sur ces cartons sont écrites des 

actions qu correspondent à une 

activité de routine, une activité 

du qotidien qui s’appelle : « Se 

préparer pour aller dormir la 

nuit »  

En général, lorsque nous nous 

préparons pour aller dormir la 

nuit, on commence par (saisir 

l’action numéro 1 : mettre le 

pyjama), je la place sous le titre. 

Ensuite, en général, nous... 

(deuxième action : s’llonger sur 

le lit) ; je la place en dessous (et 

ainsi de suite pour les deux 

autres actions proposées). 

Maintenant c’est à toi. Tu vas 

faire exactement ce que j’ai fait, 

mais tout seul cette fois. 

Je vais te montrer les cartons et 

lire avec toi les autres actions qui 

sont mélangées ; elles 

correpondent à une autre activité 

Je vais te montrer rapidement ce 

que que tu vas devoir faire seul. 

J’ai mis sur la table toutes les 

cartes mélangées. Sur ces cartes, 

des actions sont écrites qui 

correspondent à une activité de 

routine, une activité quotidienne 

qui s’appelle : “Se préparer pour 

aller se coucher” 

Je vais mettre les cartes dans 

l’ordre, en faisant une colonne 

sous le titre. Regarde bien. 

Généralement, quand on se 

prépare à aller se coucher, on 

commence par (prendre l’action 

n°1 : mettre son pyjama), je le 

mets bien sous le titre. Ensuite, 

généralement nous (deuxième 

action : défaire le lit) ; je la mets 

en dessous (et ainsi de suite avec 

les deux autres actions 

proposées).  

Maintenant c’est à toi. Tu vas 

faire exactement ce que j’ai fait, 

mais seul.  

Je vais te montrer les cartes et 
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outra atividade do dia-a-dia que eu 

vou dizer qual é. Como eu acabei de 

fazer, você vai colocar na ordem 

que geralmente as pessoas fazem, 

da primeira até a última, fazendo 

uma coluna. Você entendeu? 

No total, há três atividades 

diferentes do dia-a-dia para 

organizar, uma em cada envelope. 

Primeiro você deve escolher a 

ordem que você quer que eu abra os 

envelopes. É você quem decide. 

Vamos lá, me mostre. Abrimos qual 

primeiramente... e depois … e 

depois? 

Certo, vamos lá. Eu vou pegar o 

primeiro envelope que você 

escolheu. 

Essas ações correspondem, como 

anteriormente, a uma atividade do 

dia-a-dia. Nós vamos ler juntos 

todas as ações misturadas na mesa  

Agora é a sua vez, organize as ações 

em uma coluna, começando por 

aquela que geralmente é feita 

primeiro até a última. Vamos lá, 

faça seu melhor e me diga quando 

terminar.  

sont mélangées, elles 

correspondent à une autre 

activité quotidienne, je vais te 

dire laquelle. Comme ce que je 

viens de faire, tu vas mettre dans 

l’ordre dans lequel les gens le 

font généralement, de la première 

à la dernière, en faisant une 

colonne. Tu as compris ?  

Au total, il y a trois activités 

différentes du quotidien à 

organiser, une dans chaque 

enveloppe. Premièrement, tu dois 

choisir l’ordre dans lequel tu 

veux ouvrir les enveloppes. C’est 

toi qui décide. Allons-y, monter-

moie. On ouvre laquelle en 

premier ?...et ensuite…et ensuite  

D’accord. Allons-y. Je vais 

prendre la première enveloppe 

que tu as choisie. 

Ces actions correspondent, 

comme avant, a une activité du 

quotidien. Nous allons lire 

ensemble toutes les actions 

mélangés.  

Maintenant, c’est à ton tour, 

organise les actions dans une 

du quotidien et je vais te dire 

quelle est cette activité. Comme 

je viens de le faire, tu vas placer 

dans l’ordre que les gens font en 

général, de la première à la 

dernière, en formant une 

colonne. Est-ce que tu as 

compris ? 

Au total, il y a trois activités 

différentes du quotidien à 

organiser, une dans chaque 

enveloppe. D’abord, tu dois 

choisir l’ordre dans lequel tu 

veux que j’ouvre les enveloppes. 

C’est toi qui décide. Vas-y, 

montre moi. On ouvre lequel 

d’abord... et ensuite... et ensuite ? 

D’accord, allons-y. Je vais 

prendre la première enveloppe 

que tu as choisi. 

Ces actions correspondent, 

comme précédemment, à une 

activité du quotidien. Nous 

allons lire ensemble toutes les 

actions mélangées sur la table  

Maintenant c’est ton tour, 

organise les actions dans une 

colonne, en commençant par 

lire avec toi les autres actions qui 

sont mélangées, elles 

correspondent à une autre 

activité quotidienne, je vais te 

dire laquelle. Comme ce que je 

viens de faire, tu vas mettre dans 

l’ordre dans lequel les gens le 

font généralement, de la première 

à la dernière, en faisant une 

colonne. Tu as compris ?  

Au total, il y a trois activités 

différentes du quotidien à 

organiser, une dans chaque 

enveloppe. Premièrement, tu dois 

choisir l’ordre dans lequel tu 

veux ouvrir les enveloppes. C’est 

toi qui décide. Allons-y, montre-

moi. On ouvre laquelle en 

premier ?...et ensuite…et ensuite  

D’accord. Allons-y. Je vais 

prendre la première enveloppe 

que tu as choisie. 

Ces actions correspondent, 

comme avant, a une activité du 

quotidien. Nous allons lire 

ensemble toutes les actions 

mélangés.  

Maintenant, c’est à ton tour, 
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colonne en commençant par celle 

qui est généralement faite en 

premier et en allant jusqu’à la 

dernière ? Allons-y, fais de ton 

mieux et dis-moi quand tu as 

terminé. 

celle qui, en général, est faite 

d’abord, jusqu’à la dernière. Vas-

y, fais de ton mieux et dis moi 

quand tu auras terminé. 

 

 

organise les actions dans une 

colonne en commençant par celle 

qui est généralement faite en 

premier et en allant jusqu’à la 

dernière. Allons-y, fais de ton 

mieux et dis-moi quand tu as 

terminé. 
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Tapping 

Vamos fazer um exercício com 

nosso dedo indicador. Perguntar à 

criança se ela sabe onde está seu 

indicador e lhe dar a resposta se ela 

não souber. Vamos utilizar somente 

o dedo indicador da sua mão (direita 

ou esquerda, segundo a lateralidade 

da criança). Quando eu bater uma 

vez na mesa com meu dedo (fazer 

em tempo real), você também vai 

bater uma vez (sua vez!). E se eu 

bater duas vezes (fazer em tempo 

real), você bate duas vezes (sua 

vez!). Então, você faz igual a mim. 

Atenção, agora vai começar!  

Agora será um pouco diferente. 

Quando eu bater uma vez na mesa 

com meu dedo (fazer em tempo 

real), você também bate uma vez 

(sua vez!). E se eu bato duas vezes 

(fazer em tempo real), você não faz 

nada, nada mesmo! Atenção, agora 

vai começar!  

Agora ainda será diferente. Quando 

eu bater uma vez na mesa com um 

dedo (fazer em tempo real), você 

bate 2 vezes (sua vez!). E se eu 

bater duas vezes (fazer em tempo 

Nous allons faire un exercice 

avec notre index. Demander à 

l’enfant s’il sait où est son index 

et lui donner la réponse s’il ne 

sait pas. Nous allons utiliser 

seulement l’index de ta main 

(gauche ou droite, selon la 

latéralité de l’enfant). Quand je 

tape une fois sur la table (faire en 

temps réel), tu vas aussi taper 

une fois (à ton tour !). Et si je 

tape deux fois (faire en temps 

réel), tu vas aussi taper deux fois 

(à ton tour !). Donc, tu vas faire 

la même chose que moi. 

Attention, maintenant on va 

commencer  

Maintenant, on va faire quelque 

chose d’un peu différent. Quand 

je tape une fois sur la tape avec 

mon doigt, (faire en temps réel), 

tu tapes aussi une fois (à ton 

tour !). E si je tape deux fois 

(faire en temps réel), i tu ne fais 

rien, rien du tout ! (Attendre 2 

secondes pour vérifier que 

l’enfant a compris la consigne). 

Attention, maintenant on va 

On va faire un exercice avec 

notre doigt indicateur. Demander 

à l’enfant si elle sait quel est son 

doigt indicateur et lui montrer au 

cas où il ne sache pas. Nous 

allons utiliser uniquement le 

doigt indicateur de ta main 

(droite ou gauche, selon la 

latéralité de l’enfant). Lorsque je 

taperais une fois sur la table avec 

mon doigt (montrer en temps 

réel), tu vas aussi taper une fois 

(à toi !). Et si je tape deux fois 

(montrer en temps réel), tu tapes 

deux fois (à toi !). Alors, tu fais 

comme moi. Attention, 

maintenant ça va commencer !  

Maintenant, ce sera un peu 

différent. Lorsque j’ai tapé une 

fois sur la table avec mon doigt 

(montrer en temps réel), toi aussi 

tu tapes une fois (à toi !). Et si je 

tape deux fois (montrer en temps 

réel), tu ne fais rien, vraiment 

rien ! (attendre 2 secondes pour 

vérifier la bonne compréhension 

de l’instruction). Attention, ça va 

commencer !  

Nous allons faire un exercice 

avec notre index. Demander à 

l’enfant s’il sait où est son index 

et lui donner la réponse s’il ne 

sait pas. Nous allons utiliser 

seulement l’index de ta main 

(gauche ou droite, selon la 

latéralité de l’enfant). Quand je 

tape une fois sur la table (faire en 

temps réel), tu vas aussi taper 

une fois (à ton tour !). Et si je 

tape deux fois (faire en temps 

réel), tu vas aussi taper deux fois 

(à ton tour !). Donc, tu vas faire 

la même chose que moi. 

Attention, maintenant on va 

commencer  

Maintenant, ce sera un peu 

différent . Quand je tape une fois 

sur la table avec mon doigt, (faire 

en temps réel), tu tapes aussi une 

fois (à ton tour !). E si je tape 

deux fois (faire en temps réel), tu 

ne fais rien, rien du tout ! 

(Attendre 2 secondes pour 

vérifier que l’enfant a compris la 

consigne). Attention, maintenant 

on va commencer  
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real) com um dedo você bate uma 

vez (sua vez!). Mas se eu bater com 

dois dedos uma vez ou duas vezes, 

você não faz nada, nada mesmo. 

Atenção, agora vai começar!  

commencer  

Maintenant, ça va être encore 

différent. Quand je tape une fois 

sur la table avec mon doigt (faire 

en temps réel) tu tapes deux fois 

(à ton tour !). E si je tape deux 

fois (faire en temps réel) avec un 

doigt, tu tapes une fois (à ton 

tour !). Mais si je tape avec deux 

doigts une ou deux fois, tu ne 

fais rien, rien du tout ! Attention, 

maintenant on va commencer  

Maintenant, ce sera encore 

différent. Lorsque je taperais une 

fois sur la table avec un doigt 

(montrer en temps réel), tu tapes 

2 fois (à toi !). Et si je tape deux 

fois (montrer en temps réel) avec 

un doigt, tu tapes une fois (à 

toi !). Mais si je tape avec deux 

doigts une ou deux fois, tu ne 

fais rien, vraiment rien. 

Attention, ça va commencer !  

Maintenant, ça va être encore 

différent. Quand je tape une fois 

sur la table avec mon doigt (faire 

en temps réel) tu tapes deux fois 

(à ton tour !). E si je tape deux 

fois (faire en temps réel) avec un 

doigt, tu tapes une fois (à ton 

tour !). Mais si je tape avec deux 

doigts une ou deux fois, tu ne 

fais rien, rien du tout ! Attention, 

maintenant on va commencer  
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Figura de 

Rey - Copia 

Programada 

Aqui tem mais um desenho. 

Você vai copiá-lo nesta folha. 

Tente fazer o melhor que 

puder. Preste atenção aos 

tamanhos e, principalmente 

procure não esquecer nada. 

Não tenha presss! Quando 

você achar que copiou tudo, 

você me diz. Comece com este 

lápis.  

Bom, agora, você vai pegar 

este lápis (Entregar a criança o 

lápis cinza) e vai colocar os 

traços que estão na cor cinza 

no desenho. Não se esqueça de 

me dizer quando terminar seu 

desenho.  

Voilà un autre dessin. Tu vas le 

copier sur cette feuille. Essaie 

de faire de ton mieux. Fais 

attention aux proportions et, 

surtout, essaie de ne rien 

oublier. Ne te presse pas ! 

Quand tu pense que tu as tout 

copié, tu me dis. Commence 

avec ce rayon.  

Bien, maintenant, tu vas 

prendre ce crayon (Donner le 

crayon gris) et tu vas ajouter les 

trais qui sont en gris sur le 

dessin. N’oublie pas de me dire 

quand tu as terminé. 

 

Voici encore un dessin. Tu vas le 

copier sur cette feuille. Essaie de 

faire du mieux que tu pourras. Fais 

attention aux proportions et surtout, 

essaie de ne rien oublier. Ne sois 

pas pressé ! Quand tu penseras 

avoir tout copié, tu me préviens. 

Commence avec ce crayon. 

Bon, maintenant, tu vas prendre ce 

crayon (Donner à l’enfant le crayon 

gris) et va placer les traits qui sont 

sur la couleur grise sur le dessin. 

N’oublie pas de me dire quand tu 

auras terminé ton dessin. 

 

Voilà un autre dessin. Tu vas le 

copier sur cette feuille. Essaie de 

faire de ton mieux. Fais attention 

aux proportions et, surtout, essaie de 

ne rien oublier. Ne te presse pas ! 

Quand tu pense que tu as tout copié, 

tu me dis. Commence avec ce 

crayon.  

Bien, maintenant, tu vas prendre ce 

crayon (Donner le crayon gris) et tu 

vas ajouter les traits qui sont en gris 

sur le dessin. N’oublie pas de me 

dire quand tu as terminé. 
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TMT 

Veja, neste retângulo há círculos 

com números dentro. Você deve 

desenhar um caminho entre todos os 

círculos, indo do menor número até 

o maior. O ponto de partida está 

indicado pela palavra "início" e o 

ponto de chegada pela palavra 

"fim". Então, veja, eu começo a 

partir do 1, depois vou para o 2, e 

assim por diante até o que está 

marcado como "fim". Atenção, você 

deve tocar ou passar dentro dos 

círculos um de cada vez”. 

 

Agora é sua vez, vamos treinar. 

Ligue os números em ordem, sem se 

confundir! Comece do início e vá 

até a palavra "fim". 

Atenção, agora você deverá fazer a 

mesma coisa, mas desta vez com 

mais números. Ligue os números na 

ordem o mais rápido possível (é 

uma corrida), mas sem se 

confundir! Se você se confundir, 

você pode se corrigir. Você 

compreendeu? Está pronto? 

Desta vez, dentro dos círculos não 

há números, e sim letras. Você 

“Regarde, dans ce rectangle, il y 

a des cercles avec des nombres à 

l’intérieur. Tu dois dessiner un 

chemin entre tous les cercles, en 

allant du plus petit nombre au 

plus grand. Les point de départ 

est indiqué avec le mot « début » 

et le point d’arrivé avec le mot 

« fin ». Donc, regarde, je 

commence à partir de 1, ensuite 

2, et ainsi de suite jusqu’à celui 

où il est écrit « fin ». Attention, 

tu dois toucher et passer dans les 

cercles un à la fois. 

Maintenant c’est à toi. Relie les 

nombres dans l’ordre sans te 

tromper ! Commence au début et 

vas jusqu’au mot « fin ». 

Attention, maintenant, tu devras 

faire la même chose, mais cette 

fois, avec plus de nombres. Relie 

les nombres dans l’ordre le plus 

vite possible (c’est une course), 

sais sans te tromper ! Si tu te 

trompes, tu peux te corriger. Tu 

as compris ? Tu es prête ? 

“Cette fois, dans les cercles, ce 

« Regarde, dans ce rectangle, il y 

a des cercles avec des numéros 

dedans. Tu dois tracer un chemin 

entre tous les cercles, en allant 

du plus petit numéro jusqu’au 

plus grand. Le point de départ est 

indiqué par le mot ‘début’ et le 

point d’arrivée par le mot ‘fin’. 

Alors regarde, je commence à 

partir du 1, ensuite je vais vers le 

2 et ainsi de suite jusqu’à celui 

où il y a marqué ‘fin’. Attention, 

tu dois toucher ou passer à 

l’intérieur des cercles, un à la 

fois ».  

Maintenant c’est à toi, nous 

allons nous entraîner. Relie les 

numéros dans l’ordre, sans 

hésiter ! Commence par le début 

et va jusqu’au mot ‘fin’. 

Attention, maintenant tu devras 

faire la même chose, mais cette 

fois-ci, avec plus de numéros. 

Relie les numéros dans l’ordre le 

plus rapidement possible (c’est 

une course) mais sans hésiter ! Si 

tu as un doute, tu peux corriger. 

Est-ce que tu as compris ? Es tu 

“Regarde, dans ce rectangle, il y 

a des cercles avec des nombres à 

l’intérieur. Tu dois dessiner un 

chemin entre tous les cercles, en 

allant du plus petit nombre au 

plus grand. Les point de départ 

est indiqué avec le mot « début » 

et le point d’arrivé avec le mot 

« fin ». Donc, regarde, je 

commence à partir de 1, ensuite 

2, et ainsi de suite jusqu’à celui 

où il est écrit « fin ». Attention, 

tu dois toucher et passer dans les 

cercles un à la fois. 

Maintenant c’est à toi. Relie les 

nombres dans l’ordre sans te 

tromper ! Commence au début et 

vas jusqu’au mot « fin ». 

Attention, maintenant, tu devras 

faire la même chose, mais cette 

fois, avec plus de nombres. Relie 

les nombres dans l’ordre le plus 

vite possible (c’est une course), 

mais sans te tromper ! Si tu te 

trompes, tu peux te corriger. Tu 

as compris ? Tu es prêt ? 

 

“Cette fois, dans les cercles, ce 
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deverá ligar as letras em ordem 

alfabética, sempre partindo do 

"início" até o "fim". Veja, eu 

começo com a letra a, em seguida b, 

e assim por diante até o que está 

marcado "fim". Atenção, você deve 

tocar ou entrar nos círculos um de 

cada vez”.  

Desta vez, é mais difícil, temos 

círculos com números e letras. Você 

deverá percorrer todos os círculos 

com uma linha como antes. Mas 

agora você vai uma vez a um 

número e uma vez a uma letra. 

Como antes, você deverá respeitar 

as ordens dos números (do menor 

para o maior) e a ordem alfabética. 

Veja, começamos com um número, 

o número 1, e em seguida vamos 

para uma letra, a letra 'A'. Em 

seguida, depois do 'A', você retorna 

para um número (2), depois uma 

letra. Então, após o 'A' é o 'B' e 

assim por diante até o final”. 

ne son plus des nombres mais 

des lettres. Tu devras relier les 

lettres dans l’ordre alphabétique, 

en partant toujours du mot 

« début » et en allant ver le mot 

« fin ». Tu vois, ça commence 

avec la lettre A, puis B, et ainsi 

de suite jusqu’à la fin. Attention, 

tu dois toucher ou entrer dans un 

cercle à la fois. » 

“Cette fois, c’est plus difficile, 

on a des cercles avec des 

nombres et des lettres. Tu devras 

relier tous les cercles avec une 

ligne. Mais cette fois, tu relie une 

fois un nombre puis une fois une 

lettre. Comme avant, tu devras 

respecter l’ordre des nombres (du 

plus petit au plus grand) et 

l’ordre alphabétique. Regarde, on 

commence avec le nombre 1, et 

ensuite la lettre a. Ensuite, après 

le A, tu retourne vers un nombre 

(2), puis une lettre. Donc, après 

la lettre A, c’est le B et ainsi de 

suite jusqu’à la fin.  

 

prêt ? 

« Cette fois-ci, à l’intéreiur des 

cercles, il n’y a pas des numéros 

mais des lettres. Tu devras relier 

les lettres en ordre alphabétique, 

en partant toujours du ‘début’ 

jusqu’à la ‘fin’. Regarde, je 

commence par la lettre ‘a’, 

ensuite ‘b’ et ainsi de suite 

jusqu’à celui où il y a marqué 

‘fin’. Attention, tu dois toucher 

ou entrer dans les cercles un à la 

fois ».  

« Cette fois-ci c’est plus difficile, 

nous avons des cercles avec des 

numéros et des lettres. Tu devras 

parcourir tous les cercles avec 

une ligne, comme avant. Mais 

maintenant, tu vas passer une 

fois par un numéro et une fois 

par la lettre. Comme avant, tu 

devras respecter l’ordre des 

numéros (du plus petit au plus 

grand) et l’ordre alphabétique. 

Regarde, on commence avec un 

numéro, le numéro 1, et ensuite 

on passe par une lettre, la lettre 

‘A’. Ensuite, après le ‘A’, tu 

reviens vers un numéro (2), 

ensuite, une lettre. Alors, après le 

ne son plus des nombres mais 

des lettres. Tu devras relier les 

lettres dans l’ordre alphabétique, 

en partant toujours du mot 

« début » et en allant ver le mot 

« fin ». Tu vois, ça commence 

avec la lettre A, puis B, et ainsi 

de suite jusqu’à la fin. Attention, 

tu dois toucher ou entrer dans un 

cercle à la fois. »  

“Cette fois, c’est plus difficile, 

on a des cercles avec des 

nombres et des lettres. Tu devras 

relier tous les cercles avec une 

ligne. Mais cette fois, tu relie une 

fois un nombre puis une fois une 

lettre. Comme avant, tu devras 

respecter l’ordre des nombres (du 

plus petit au plus grand) et 

l’ordre alphabétique. Regarde, on 

commence avec le nombre 1, et 

ensuite la lettre a. Ensuite, après 

le A, tu retourne vers un nombre 

(2), puis une lettre. Donc, après 

la lettre A, c’est le B et ainsi de 

suite jusqu’à la fin.  

 



131 

Legenda: R1- Primeira Retrotradução do português para o francês, R2 – Segunda Retrotradução do português para o francês.  
 

 

 Versão em Português R1 R2 Síntese das Retrotraduções 

‘A’, c’est le ‘B’ et ainsi de suite 

jusqu’à la fin ».  
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 Dupla 

Tarefa 

Eu vou ler uma sequência de 

números. Preste atenção porque 

quando eu terminar a sequência, 

você deverá repetir esses números 

exatamente na mesma ordem que 

eu. Começaremos com pequenas 

sequências de 3 números e vamos 

aumentando 

Eu vou ler algumas sequências de 

números, como antes, mas dessa vez 

as sequências serão todas do mesmo 

tamanho. Eu quero que a cada vez 

que eu terminar de ler uma 

sequência, você repita todos os 

números na mesma ordem. 

Agora, eu vou pedir para você 

marcar uma cruz em cada palhaço 

desta folha (mostrar o exemplo no 

círculo de partida). Tente fazer o 

mais rápido possível seguindo o 

caminho, mas sem errar. Você vai 

começar quando eu disser e vai 

parar quando eu disser “pare”. Pode 

começar 

Agora, você vai tentar fazer as duas 

tarefas ao mesmo tempo: você vai 

fazer uma cruz em todos os 

Je vais lire une suite de nombre. 

Fais attention parce que quad 

j’aurai terminé la séquence, tu 

devras répéter ces nombres 

exactement dans le même ordre 

que moi. On va commencer avec 

des petites suites de 3 nombres et 

on va augmenter. 

Je vais lire quelques séquences 

de nombres, comme avant, mais 

cette fois, les séquences auront 

toutes la même taille. Je veux 

qu’à chaque fois que je termine 

de lire une séquence, tu répète 

tous les nombres dans le même 

ordre. 

Maintenant, je vais te demander 

de faire une croix sur chaque 

clown de la feuille (montrer 

l’exemple dans le cercle du 

départ). Essaie de faire cela la 

plus vite possible en suivant le 

chemin, mais sans te tromper. Tu 

vas commencer quand je te le dis 

et tu vas t’arrêter quand je dirai 

« arrête ». Tu peux commencer. 

Maintenant, tu vas essayer de 

Je vais lire une séquence de 

numéros. Fais attention car 

lorsque j’aurais terminé la 

séquence, tu devras répéter ces 

numéros exactement dans le 

même ordre que moi. Nous 

allons commencer par des petites 

séquences de 3 numéros et on 

augmentera au fur et à mesure. 

Je vais te lire quelques séquences 

de numéros, comme avant, mais 

cette fois, les séquences seront 

toutes de la même longueur. Je 

veux qu’à chaque fois que je 

termine de lire une séquence, tu 

répète tous ces numéros dans le 

même ordre. 

Maintenant, je vais te demander 

faire une croix sur chaque clown 

de cette feuille (montrer 

l’exemple dans le cercle de 

départ). Essaie de faire le plus 

rapidement possible en suivant le 

parcours, mais sans te tromper. 

Tu vas commencer lorsque je te 

le dirais et tu vas t’arrêter lorsque 

je dirais ‘stop’. Tu peux 

Je vais lire une suite de nombres. 

Fais attention parce que quad 

j’aurai terminé la séquence, tu 

devras répéter ces nombres 

exactement dans le même ordre 

que moi. On va commencer avec 

des petites suites de 3 nombres et 

on va augmenter. 

Je vais lire quelques séquences 

de nombres, comme avant, mais 

cette fois, les séquences auront 

toutes la même taille. Je veux 

qu’à chaque fois que je termine 

de lire une séquence, tu répète 

tous les nombres dans le même 

ordre. 

Maintenant, je vais te demander 

de faire une croix sur chaque 

clown de la feuille (montrer 

l’exemple dans le cercle du 

départ). Essaie de faire cela la 

plus vite possible en suivant le 

chemin, mais sans te tromper. Tu 

vas commencer quand je te le dis 

et tu vas t’arrêter quand je dirai 

« arrête ». Tu peux commencer. 

Maintenant, tu vas essayer de 
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palhaços o mais rápido possível e, 

ao mesmo tempo, você repetir as 

séries de números na ordem. Tente 

se concentrar. 

faire les deux tâches en même 

temps : tu vas faire une croix sur 

tous les clowns le plus vite 

possible, et en même temps, tu 

vas répéter les séries de nombres. 

Essaie de te concentrer.  

commencer. 

Maintenant, tu vas essayer de 

faire les deux tâches en même 

temps : tu vas faire une croix sur 

tous les clowns le plus 

rapidement possible et, en même 

temps, tu vas répéter les séries de 

numéros dans l’ordre. Essaie de 

te concentrer. 

faire les deux tâches en même 

temps : tu vas faire une croix sur 

tous les clowns le plus vite 

possible, et en même temps, tu 

vas répéter les séries de nombres. 

Essaie de te concentrer.  
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NCST 

Você tem aqui 4 cartas diferentes: 1 

triângulo vermelho, 2 estrelas 

verdes, 3 cruzes amarelas e 4 

círculos azuis. Eu vou tirar, na sua 

frente, uma a uma, cada uma das 

cartas dessa caixa.  

Você deve tentar combinar cada 

carta que eu te mostrar com 1 das 4 

cartas que estão na sua frente – o 

examinador mostra novamente – de 

acordo com uma regra que você 

mesmo vai escolher. Existem 3 

maneiras de combinar essas cartas: 

você pode me dizer quais? Se a 

criança não encontrar todos os 

critérios, você os diz: seguindo a 

cor, a forma ou o número. A cada 

vez que eu te mostrar uma carta, 

você deve me mostrar com seu dedo 

com quais dessas 4 cartas você quer 

combinar.  

Eu não posso te dizer qual é a regra 

a escolher para combinar as cartas. 

Eu te peço para encontrá-la sozinho 

testando as diferentes regras 

possíveis. Por outro lado, a cada vez 

que você me apontar uma das 4 

cartas, eu te direi sim ou não. Se eu 

Tu as 4 cartes différentes : 1 

triangle rouge, 3 crois jaunes et 4 

cercles bleus. Je vais tirer, devant 

toi, une à une, chacune des cartes 

de cette boîte.  

Tu dois essayer de combiner 

chaque carte que je te montre 

avec une des quatre cartes qui est 

devant toi – l’examinateur 

montre de nouveau – selon une 

règle que tu vas choisir toi-

même. Il existe 3 façons de 

combiner ces cartes : tu peux me 

dire lesquelles ? Si l’enfant ne 

trouve pas tous les critères, dire : 

selon la couleur, la forme ou le 

nombre. A chaque fois que je te 

montre une carte, tu dois me 

montrer avec ton doigt avec 

laquelle de ces 4 cartes tu veux la 

combiner.  

Je ne peux pas te dire quelle est 

la règle à choisir pour combiner 

les cartes. Je te demande de la 

trouver seul. Je te demande de la 

trouver seul en testant les 

différentes règles possibles. 

D’autre part, à chaque fois que tu 

Tu as ici 4 cartes différentes : 1 

triangle rouge, 2 étoiles vertes, 3 

croix jaunes et 4 cercles bleus. Je 

vais tirer, devant toi, une à une, 

chacune des cartes de cette boîte. 

Tu dois essayer d’associer 

chaque carte que je te montre 

avec 1 des 4 cartes qui sont 

devant toi – l’examinateur les 

montre à nouveau – selon une 

règle que vous allez vous même 

choisir. Il existe 3 manières d’ 

associer ces cartes : peux tu me 

dire quelles sont elles ? Si 

l’enfant ne trouve pas tous les 

critères, vous les citez : selon la 

couleur, la forme ou le numéro. 

A chaque fois que je te montre 

une carte, tu dois me montrer 

avec ton doigt avec lesquelles de 

ces 4 cartes tu veux associer. 

Je ne peux pas te dire quelle est 

la règle à choisir pour associer 

les cartes. Je te demande de la 

trouver tout seul en testant les 

différentes règles possibles. D’un 

autre côté, à chaque fois que tu 

me montres une des 4 cartes, je 

Tu as 4 cartes différentes : 1 

triangle rouge, 3 croix jaunes et 4 

cercles bleus. Je vais tirer, devant 

toi, une à une, chacune des cartes 

de cette boîte.  

Tu dois essayer de combiner 

chaque carte que je te montre 

avec une des quatre cartes qui est 

devant toi – l’examinateur 

montre de nouveau – selon une 

règle que tu vas choisir toi-

même. Il existe 3 façons de 

combiner ces cartes : tu peux me 

dire lesquelles ? Si l’enfant ne 

trouve pas tous les critères, dire : 

selon la couleur, la forme ou le 

nombre. A chaque fois que je te 

montre une carte, tu dois me 

montrer avec ton doigt avec 

laquelle de ces 4 cartes tu veux la 

combiner.  

Je ne peux pas te dire quelle est 

la règle à choisir pour combiner 

les cartes. Je te demande de la 

trouver seul. Je te demande de la 

trouver seul en testant les 

différentes règles possibles. 

D’autre part, à chaque fois que tu 
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te disser sim, é porque você 

combinou a carta corretamente, 

você deve, portanto, usar a mesma 

regra para combinar a carta 

seguinte; se eu te disser não, é 

porque você não combinou a carta 

corretamente, você deve, então, 

mudar de regra para combinar as 

cartas. Você entendeu? Agora, pode 

começar a combinar as cartas com a 

regra que você quiser. 

me montre une des quatre cartes, 

je te dirai oui ou non. Si je te dis 

oui, cela veut dire que tu as 

combiné la carte correctement, et 

donc tu devras utiliser la même 

règle pour combiner la carte 

suivante. Si je te dis non, cela 

signifie que tu n’as pas combiné 

la carte correctement, tu dois 

donc changer de règle pour 

combiner les cartes. Tu as 

compris ? Maintenant, tu peux 

commencer à combiner les cartes 

avec la règle de ton choix.  

te répondrais par ‘oui’ ou par 

‘non’. Si je te dis oui, c’est parce 

que tu as associé la carte 

correctement, tu dois donc 

utiliser la même règle pour 

associer la carte suivante ; si je te 

dis non, c’est parce que tu n’as 

pas correctement associé la carte, 

tu dois alors changer de règle 

pour associer les cartes. Tu as 

compris ? Maintenant tu peux 

commencer à associer les cartes 

avec la règle que tu veux. 

me montre une des quatre cartes, 

je te dirai oui ou non. Si je te dis 

oui, cela veut dire que tu as 

combiné la carte correctement, et 

donc tu devras utiliser la même 

règle pour combiner la carte 

suivante. Si je te dis non, cela 

signifie que tu n’as pas combiné 

la carte correctement, tu dois 

donc changer de règle pour 

combiner les cartes. Tu as 

compris ? Maintenant, tu peux 

commencer à combiner les cartes 

avec la règle de ton choix.  
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Marque Joe 

Agora você vai fazer uma tarefa que 

precisa você precisa prestar bastante 

atenção. Este é o Joe (mostrar Joe, 

situado no topo da folha e envolvido 

por um círculo). Aqui, veja, há 

outros personagens. (mostrar com o 

dedo os diferentes personagens da 

linha de exemplo, e os percorra 

lentamente da esquerda para a 

direita). Você deve descobrir se Joe 

está entre esses personagens e, se 

você o encontrar, deverá marcá-lo 

com este lápis! Você entendeu? 

Você vai marcar este? Se a criança 

erra, diga-lhe: não, este não é Joe!  

Se a criança acertar, diga-lhe: sim, 

este é Joe! Olhe, ele tem os braços e 

as pernas na mesma posição. 

Agora, você deve fazer o mesmo 

para todos os outros personagens: 

você deve encontrar Joe e marcá-lo 

quando você o vir! Faça o mais 

rápido que puder, eu vou marcar o 

tempo que você faz (mostrar o 

cronômetro). Você deve trabalhar o 

mais rápido possível, mas atenção, 

você não pode se esquecer de 

marcar Joe e não deve marcar 

Maintenant, tu vas faire une 

tâche pour laquelle tu as besoin 

d’être très attentif. Voici Joe 

(montrer Joe, situé en haut de la 

feuille et entouré d’un cercle). 

Ici, regarde, il y a d’autres 

personnages. (montrer du doigt 

les différentes personnages de 

ligne d’exemple et les parcourir 

lentement de gauche à droite). Tu 

dois trouver si Joe est parmi ces 

personnages, et si tu le vois, tu 

devras le marquer avec ce stylo ! 

Tu as compris ?  

Tu vas marquer celui-ci ? Si 

l’enfant se trompe, lui dire Non, 

ce n’est pas Joe !Si l’enfant 

acquiesce, lui dire : Oui, c’est 

Joe ! Regarde, il a les bras et le 

jambes dans la même position 

Maintenant, tu dois faire la 

même chose pour tous les autres 

personnages : tu dois trouver Joe 

et le marquer quand tu le vois ! 

Fais le plus vite possible, je vais 

compter le temps que tu fais 

(montrer le chronomètre). Tu 

dois travailler le plus rapidement 

Maintenant tu vas faire une tâche 

qui requiert beaucoup 

d’attention. Voici Joe (montrer 

Joe, situé en haut de la feuille et 

entouré par un cercle). Regarde, 

ici, il y a d’autres personnages. 

(montrer avec le doigt les 

différents personnages de la ligne 

d’exemple et montre les 

doucement de gauche à droite). 

Tu dois découvrir si Joe figure 

entre ces personnages et, si tu le 

trouves, tu devras le barrer avec 

ce crayon ! Tu as compris ? 

Est ce que tu vas barrer celui-ci ? 

Si l’enfant se trompe, dites lui : 

Non, ce n’est pas Joe ! Si 

l’enfant donne une bonne 

réponse, dites lui : oui, c’est Joe ! 

Regarde, il a les bras et les 

jambes dans la même position 

Maintenant, tu dois faire la 

même chose pour tous les autres 

personnages : tu dois trouver Joe 

et le barrer lorsque tu le verras ! 

Fais- le le plus rapidement 

possible, mais attention, tu ne 

peux pas oublier de barrer Joe et 

Maintenant, tu vas faire une 

tâche pour laquelle tu as besoin 

d’être très attentif. Voici Joe 

(montrer Joe, situé en haut de la 

feuille et entouré d’un cercle). 

Ici, regarde, il y a d’autres 

personnages. (montrer du doigt 

les différentes personnages de 

ligne d’exemple et les parcourir 

lentement de gauche à droite). Tu 

dois trouver si Joe est parmi ces 

personnages, et si tu le vois, tu 

devras le marquer avec ce stylo ! 

Tu as compris ?  

Tu vas marquer celui-ci ? Si 

l’enfant se trompe, lui dire Non, 

ce n’est pas Joe !. Si l’enfant 

acquiesce, lui dire : Oui, c’est 

Joe ! Regarde, il a les bras et le 

jambes dans la même position 

Maintenant, tu dois faire la 

même chose pour tous les autres 

personnages : tu dois trouver Joe 

et le marquer quand tu le vois ! 

Fais le plus vite possible, je vais 

compter le temps que tu fais 

(montrer le chronomètre). Tu 

dois travailler le plus rapidement 
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outros personagens: somente Joe! 

Se você se enganar, tem o direito de 

se corrigir, fazendo um circulo no 

erro. 

Você deve começar aqui depois, 

quando você terminar essa linha, 

você continua na linha de baixo. 

Para que você não se perca, cada 

vez que você começar uma nova 

linha, faça uma cruz no espaço no 

início da linha, assim, e outra no 

final da linha. Não tem problema se 

a cruz ficar mal feita, é somente 

para que você se lembre em que 

linha você está  

Você está pronto? Pode começar! 

Vamos! Continue nesta folha, 

sempre o mais rápido possível e 

sem errar! 

Não, você deve ir neste sentido. 

Não se esqueça de fazer uma 

pequena cruz no início da linha. O 

que houve? Apresse-se, é uma 

corrida!  

possible, mais attention, tu ne 

dois pas oublier de marquer Joe 

et tu ne dois pas marquer les 

autres personnages, seulement 

Joe ! Si tu te trompes, tu as le 

droit de te corriger en faisant un 

cercle sur l’erreur.  

Tu dois commencer ici ensuite, 

quand tu as terminé cette ligne 

tu continue avec la ligne en-

dessous. Pour ne pas te perdre, à 

chaque fois que tu commence 

une nouvelle ligne, fais une croix 

dans l’espace au début de la 

ligne, comme ça, et un autre à la 

fin de la ligne. Ce n’est pas grave 

si la croix est mal faite, c’est 

seulement pour que tu saches où 

tu en es.  

Tu es prêt ? Tu peux 

commencer.Allez ! Continue 

avec cette feuille, toujours le plus 

vite possible et sans erreur !  

Non, tu dois aller dans ce sens. 

N’oublie pas faire une petite 

croix au début de la ligne. 

Qu’est-ce qu’il y a ? Dépêche-

toi, c’est une course ! 

tu ne dois pas barrer d’autres 

personnages : seulement Joe ! Si 

tu te trompes, tu as le droit de 

corriger, en faisant un cercle sur 

l’erreur.  

Tu devras commencer ici  

ensuite, lorsque tu auras terminé 

cette ligne tu continues sur la 

ligne suivant.e. Pour que tu ne te 

perdes pas, chaque fois que tu 

commenceras une nouvelle ligne, 

fais une croix sur l’espace à côté 

du début de la ligne, comme ça, 

et une autre croix à la fin de la 

ligne. Il n’y a pas de problème si 

la croix n’est pas très bien faite, 

c’est seulement pour que tu 

rappelles sur quelle ligne tu es 

 

Tu es prêt ? Tu peux 

commencer ! Allons-y ! 

Continue sur cette feuille, 

toujours aussi rapidement et sans 

te tromper ! 

 

Non, tu dois aller dans ce sens. 

N’oublie pas de faire une petite 

croix au début de la ligne. Qu’est 

ce qui se passe ? Dépêche-toi, 

c’est une course !  

possible, mais attention, tu ne 

dois pas oublier de marquer Joe 

et tu ne dois pas marquer les 

autres personnages, seulement 

Joe ! Si tu te trompes, tu as le 

droit de te corriger en faisant un 

cercle sur l’erreur.  

Tu dois commencer ici, ensuite, 

quand tu as terminé cette ligne 

tu continue avec la ligne en-

dessous. Pour ne pas te perdre, à 

chaque fois que tu commence 

une nouvelle ligne, fais une croix 

dans l’espace au début de la 

ligne, comme ça, et un autre à la 

fin de la ligne. Ce n’est pas grave 

si la croix est mal faite, c’est 

seulement pour que tu saches où 

tu en es. 

 

Tu es prêt ? Tu peux commencer.  

Allez ! Continue avec cette 

feuille, toujours le plus vite 

possible et sans erreur !  

Non, tu dois aller dans ce sens. 

N’oublie pas faire une petite 

croix au début de la ligne. 

Qu’est-ce qu’il y a ? Dépêche-

toi, c’est une course ! 
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Atualização 

Verbal 

Eu vou ler uma sequência de letras. 

Escute bem, pois quando eu 

terminar, você deverá lembrar o 

máximo possível das letras que 

falei. 

Eu vou ler uma sequência de letras 

(como da outra vez). Escute bem 

porque, quando eu terminar, você 

vai me lembrar das (4 ou das 3) 

últimas que eu li. Dessa vez você 

deverá lembrá-las na mesma ordem 

que eu li. Preste bastante atenção 

porque às vezes a sequência pode 

ter poucas letras e outras vezes eu 

vou ler muitas letras. Todas as 

vezes, você deverá lembrar apenas 

as (4 ou as 3) últimas, na ordem. 

Nós vamos fazer 3 treinos. Você 

entendeu? Agora vamos começar.  

 

Je vais lire une suite de lettres. 

Écoute bien, parce que quand 

j’aurai terminé, tu devras te 

souvenir du plus de lettres 

possible 

Je vais lire une séquence de 

lettres (comme l’autre fois). 

Écoute bien parce que quand 

j’aurai terminé, tu vas devoir te 

rappeler des (3 ou 4 août) 

dernière que j’ai lues. Cette fois 

tu vas devoir t’en souvenir dans 

le même ordre que celui dans 

lequel je les ai lues. Soit bien 

attentif parce que des fois la 

séquence aura peu de lettres et 

d’autres fois elle aura beaucoup 

de lettres. À chaque fois, tu 

devras te souvenir seulement des 

(3 ou 4) dernières, dans l’ordre. 

Nous allons faire trois 

entraînements. Tu as compris ? 

Maintenant nous allons 

commencer.  

Je vais lire une séquence de 

lettres. Ecoute bien car lorsque 

j’aurais terminé tu devras te 

rappeler un maximum de lettres 

que j’ai prononcé.  

 Je vais lire une séquence de 

lettres (comme l’autre fois). 

Ecoute bien car lorsque j’aurais 

terminé, tu vas me rappeler les (4 

ou 3) dernières lettres que j’ai lu. 

Cette fois-ci tu devras les 

rappeler dans le même ordre que 

moi. Fais bien attention car 

parfois, la séquence peut avoir 

peu de lettres et d’autres fois je 

vais lire beaucoup de lettres. 

Toutes les fois, tu devras 

rappeler uniquement les (4 ou 3) 

dernières dans l’ordre. Nous 

allons faire trois entraînements. 

Tu as compris ? Maintenant, 

nous allons commencer.  

Je vais lire une suite de lettres. 

Écoute bien, parce que quand 

j’aurai terminé, tu devras te 

souvenir du plus de lettres 

possible 

Je vais lire une séquence de 

lettres (comme l’autre fois). 

Écoute bien parce que quand 

j’aurai terminé, tu vas devoir te 

rappeler des (3 ou 4 août) 

dernière que j’ai lues. Cette fois 

tu vas devoir t’en souvenir dans 

le même ordre que celui dans 

lequel je les ai lues. Soit bien 

attentif parce que des fois la 

séquence aura peu de lettres et 

d’autres fois elle aura beaucoup 

de lettres. À chaque fois, tu 

devras te souvenir seulement des 

(3 ou 4) dernières, dans l’ordre. 

Nous allons faire trois 

entraînements. Tu as compris ? 

Maintenant nous allons 

commencer.  
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Escala de 

Interesse 

Aqui tem vários rostos que estão 

felizes ou tristes. Você vai mover 

essa pequena janela no rosto que 

você quiser para me dizer se você 

gostou muito dessa atividade 

[mostrar o rosto mais à esquerda] ou 

se você não gostou de jeito nenhum 

[indicar o rosto mais à direita] ou 

entre os 2: gostou [apontar], mais ou 

menos [apontar] ou não gostou 

muito [apontar] 

Ici, il y a plusieurs visage qui 

sont joyeux ou tristes. Tu vas 

bouger cette petit fenêtre sur le 

visage de ton choix pour me dire 

si tu as beaucoup aimé cette 

activité [montrer le visage le plus 

à gauche] ou si tu ne l’as pas du 

tout aimée [montrer le visage le 

plus à droite] ou entre les 2: tu as 

aimé [montrer], plus ou moins 

[montrer] ou tu n’as pas 

beaucoup aimé [montrer] 

Nous avons ici plusieurs visages 

qui sont heureux ou tristes. Tu 

vas bouger cette petite fenêtre sur 

le visage que tu veux pour me 

dire si tu as beaucoup aimé cette 

activité [montrer le visage situé 

le plus à gauche] ou si tu n’as pas 

du tout aimé [indiquer le visage 

le plus à droite] ou entre les 2 : 

aimé [pointer], plus ou moins 

[pointer], ou pas aimé [pointer].  

Ici, il y a plusieurs visages qui 

sont joyeux ou tristes. Tu vas 

bouger cette petit fenêtre sur le 

visage de ton choix pour me dire 

si tu as beaucoup aimé cette 

activité [montrer le visage le plus 

à gauche] ou si tu ne l’as pas du 

tout aimée [montrer le visage le 

plus à droite] ou entre les 2: tu as 

aimé [montrer], plus ou moins 

[montrer] ou tu n’as pas 

beaucoup aimé [montrer] 

 

 Versão em Português R1 R2 Síntese das Retrotraduções 

Escala de 

Sucesso 

Veja, aqui existem várias cores 

nessa montanha. Você vai me dizer 

se você acha que foi bem nesse 

exercício (mostrar a tira verde no 

alto da pirâmide) ou se você acha 

que não foi nada bem (indicar a tira 

vermelha embaixo) ou se foi entre 

os dois: foi bem (apontar), mais ou 

menos (apontar) não foi muito bem 

(apontar) 

Regarde, il y a plusieurs couleurs 

sur cette montagne. Tu vas me 

dire si tu pense que tu as bien 

réussi l’exercice (montrer la 

bande verte en haut de la 

pyramide)) ou si tu pense que tu 

n’as rien réussi (montrer la bande 

rouge en bas) ou si c’est entre les 

deux : tu as réussi (montrer), plus 

ou moins (montrer) pas très bien 

(montrer) 

Regarde, il y a plusieurs couleurs 

sur cette montagne. Tu vas me 

dire si tu penses que tu as réussi 

cet exercice (montrer la languette 

verte sur le haut de la pyramide) 

ou si tu penses que tu n’as pas 

réussi (montrer la languette 

rouge en bas) ou  si tu as été 

entre les deux : bien (pointer) 

plus ou moins (pointer) pas très 

bien (pointer) 

Regarde, il y a plusieurs couleurs 

sur cette montagne. Tu vas me 

dire si tu pense que tu as bien 

réussi l’exercice (montrer la 

bande verte en haut de la 

pyramide)) ou si tu pense que tu 

n’as rien réussi (montrer la bande 

rouge en bas) ou si c’est entre les 

deux : tu as réussi (montrer), plus 

ou moins (montrer) pas très bien 

(montrer) 
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