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RESUMO 

 

FREITAS, G.K.C. Análise das Propriedades Psicométricas de uma Bateria de Testes 

Informatizados para Avaliação das Funções Executivas em Crianças de 4 a 10 Anos. 

Dissertação de mestrado, programa de Pós-Graduação em Distúrbio de 

Desenvolvimento, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016. 

 

As funções executivas (FEs) envolvem processos e habilidades que são responsáveis pelo 

monitoramento e manipulação de informações necessárias para a execução de tarefas 

complexas. Neste sentido, é relevante conhecer sobre o funcionamento e desenvolvimento 

dessas habilidades. Para que isso seja possível é necessário buscar instrumentos adequados 

psicometricamente para avaliar e conhecer o desenvolvimento das FEs. O objetivo desse 

estudo foi verificar evidências de validade e fidedignidade de uma bateria de Testes 

Informatizados que avaliam, separadamente,  três componentes das FEs (memória de 

trabalho, flexibilidade cognitiva e controle inibitório), em crianças de 4 a 10 anos de idade. O 

estudo foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa investigaram-se as evidências de 

validade por conteúdo, por meio de um questionário remetido aos juízes, especialistas na área. 

Houve a concordância entre os juízes quanto aos aspectos: coerência dos constructos, 

adequação das atividades para o público infantil, o layout, o cadastro, o áudio, as instruções, 

as fases de treino, as regras de interrupção e a forma de registro dos resultados. Na segunda 

parte buscaram-se evidências de validade por relação as variáveis internas e externas, com a 

participação de 51 crianças de 4 a 10 anos, matriculadas na rede regular na cidade de Goiânia. 

As crianças foram submetidas ao teste informatizado (TAFE) e também aos testes: Bloco de 

Corsi, Subteste Dígitos ordem direta e inversa, Teste de Trilhas, e Teste Stroop Semântico. As 

análises de Kruskal Wallis para o efeito de idade apontaram resultados estatisticamente 

significativos nos testes de memória de trabalho e controle inibitório e em algumas etapas do 

teste de flexibilidade cognitiva. A correlação de Spearman entre os desempenhos nos testes 

informatizados e tradicionais apontaram correlação significativa entre a maioria dos testes. As 

evidências fidedignidades foram investigadas por meio de teste-reteste, em 10 crianças, 

submetidas anteriormente ao TAFE, os resultados indicaram estabilidade dos escores ao longo 

do tempo. As análises estatísticas realizada indicam adequação psicométricas do instrumento.  

 

Palavras-chave: Funções executivas, avaliação infantil, teste informatizado. 
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ABSTRACT  

 

FREITAS, G.K.C. Analysis Of Psychometric Properties Of A Computerized Tests Battery 

For Evaluation Of Executive Functions in Children From 4 Years 10. Dissertation, 

Graduate Program in Development Disorders, University Presbyterian Mackenzie, São 

Paulo, 2016. 

 

Executive functions (EFs) involve processes and skills that are responsible for monitoring and 

handling information necessary for the execution of complex tasks. In this sense, it is relevant 

to know about the functioning and development of these skills. For this to be pssible it is 

necessary to search appropriate instruments psychometrically to assess and meet the 

development of EFs. The aim of this study was to verify evidence of validity and reliability of 

a battery of computerized tests that measure separately the three components of the EFs 

(working memory, cognitive flexibility and inhibitory control) in children 4 to 10 years old. 

The study was divided into two sections. In the first section we investigated the evidence of 

validity for content by a questionnaire submitted to judges, experts in the field. There was 

agreement among the judges as to the aspects: consistency of the constructs, appropriateness 

of activities for children, the layout, record, audio, instructions, training phases, the 

interruption rules and how to record the results . In the second part it sought evidence of 

validity for relation to internal and external variables, through the participation of 51 children 

aged 4 to 10 years, enrolled in regular network in the city of Goiania. Children were subjected 

to computerized test (TAFE) and also to the tests: Corsi Block, subtest digits forward and 

reverse order, Trail Making Test, Stroop Test and Semantic. The Kruskal-Wallis analysis for 

the age effect showed statistically significant results in working memory and inhibitory 

control tests and in some stages of cognitive flexibility test. The Spearman correlation 

between the performances in computerized and traditional tests showed significant correlation 

between most tests. Trusts evidence were investigated by means of test-retest in 10 children 

previously submitted to TAFE, the results indicated stability of scores over time. Statistical 

analyzes performed indicate psychometric adequacy of the instrument. 

Keywords: Executive functions, child assessment, computerized test
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1. APRESENTAÇÃO 

 

As funções executivas (FEs) são habilidades cognitivas que, de forma integrada, 

permitem ao indivíduo planejar, iniciar, direcionar e monitorar comportamentos intencionais 

direcionados à meta (LEZAK et al, 2004, MALLOY-DINIZ et al, 2008). São habilidades que 

possibilitam ao indivíduo agir de forma adaptativa, solucionar problemas do dia a dia e 

planejar novas ações (DIAMOND, 2013, GAZZANIGA; IVRY; MANGUN, 2006). 

Diferentes classificações das FEs já foram propostas na literatura (LEZAK et al, 2004, 

MALLOY-DINIZ et al, 2008). Contudo, Diamond (2013) afirma que há um certo consenso 

no que diz respeito à constituição das FEs. De acordo com o modelo apresentado por 

Diamond (2013), seis componentes, no total, são identificados. Três componentes 

classificados como FEs principais, são eles: (1) Controle inibitório, (2) Memória de Trabalho 

(3) Flexibilidade Cognitiva; e três como FEs complexas: (1) Raciocínio, (2) Resolução de 

problemas e (3) Planejamento. Os componentes apresentados nesse modelo, embora sejam 

conceituados como constructos separados, estão correlacionados uns aos outros e apresentam 

trajetórias de desenvolvimento ligeiramente diferentes (MIYAKE et al, 2000, BEST, et al, 

2011)  

Em relação ao curso de desenvolvimento, as habilidades se desenvolvem mais 

intensamente na infância, acompanhando o desenvolvimento cognitivo e emocional da 

criança e o amadurecimento do córtex pré-frontal (HUIZZINGA, et al, 2006; BEST, et al, 

2011; MALLOY- DINIZ et al, 2008). E apresentam trajetórias distintas, como mostra o 

estudo de Garon, Bryson,, Smith em 2008,  realizados com crianças em idade pré-escolar. Os 

autores se concentraram em três componentes das FEs: memória de trabalho, o controle 

inibitório, e a flexibilidade cognitiva. De acordo com os resultados do estudo, formas 

elementares desses componentes estão presentes no início do período pré-escolar e assumem 

diferentes trajetórias no decorrer  desenvolvimento.  

Adicionalmente a essas peculiaridades no desenvolvimento das FEs, há uma relação 

entre o desenvolvimento das FEs com a saúde mental, física, o sucesso na escola e o 

desenvolvimento cognitivo, social e psicológico (DIAMOND, 2013). Essa forte ligação 

contribui para a necessidade de aprofundar a compreensão da estrutura e do desenvolvimento 

dessas habilidades na infância, bem como os prejuízos cognitivos causados por alterações no 

seu curso de desenvolvimento.  
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Alguns instrumentos específicos foram desenvolvidos ou adaptados para avaliar as FEs 

na infância, e alguns estudos têm buscado validar, padronizar e normatizar esses instrumentos 

(MONTIEL; SEABRA 2012; TREVISAN, SEABRA, 2012). Contudo, o número de estudos 

que se propõe a desenvolver ou investigar as propriedades psicométricas de instrumentos que 

avaliem as FEs em crianças ainda é escasso. 

Desta forma, o presente estudo consiste em uma investigação das características 

psicométricas de uma bateria de testes computadorizados, desenvolvido para avaliar as 

funções executivas de crianças de 4 a 10 anos. O objetivo é investigar evidências de validade 

de conteúdo, por meio da análise de juízes, verificar evidências de validade, em relação a 

variáveis internas e externas, e ainda verificar evidências de fidedignidade. Desse modo, 

objetiva disponibilizar um instrumento prático, coerente e apropriado para avaliar as FEs das 

crianças e desta forma contribuir com a prática clínica dos profissionais que trabalham nessa 

área.  

Destaca-se que os instrumentos informatizados são relevantes, pois permitem maior 

precisão no registro dos tempos de reação e de execução, maior padronização da apresentação 

dos estímulos, bem como maior envolvimento por parte das crianças devido ao seu caráter 

lúdico. 
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

 

 2.1 Funções Executivas 

  

As habilidades cognitivas que permitem aos seres humanos serem capazes de lidar 

com novas situações, adaptarem-se as mudanças de maneira flexível, controlar e regular seus 

pensamentos e comportamentos, são denominadas de Funções Executivas (FEs). São 

consideradas funções cognitivas complexas, pois envolvem uma série de competências inter-

relacionadas que são responsáveis pelo controle cognitivo e comportamental, frente às novas 

demandas ambientais (GAZZANIGA; IVRY; MANGUN, 2006; LEZAK, 2004; ZELAZO et 

al, 2003).  

As FEs são consideradas competências essenciais para a saúde mental, física, o 

sucesso escolar, profissional e social, conforme revisão literária realizada por Diamond 

(2013) com vários estudos que apontam as principais interferências nos aspectos da vida que 

ocorrem quando há alterações nas funções executivas (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Estudos sobre as interferências das alterações nas funções executivas em 

importantes aspectos da vida. 

Aspectos  Interferências nos aspectos da 

vida 

Referências  

 Dependência química  Baler; Volkow, 2006  

 Déficit de atenção e hiperatividade Diamond,  2005; Lui, Tannock, 2007 

Saúde  Transtorno de conduta Fairchild et al., 2009 

mental Depressão Taylor-Tavares et al., 2007 

 Transtorno obsessivo compulsivo Penad'es et al., 2007 

 Esquizofrenia Barch, 2005 

   

Saúde  Obesidade Crescioni et al., 2011  

física Abuso de substâncias Miller et al., 2011 

 Pouca aderência ao tratamento. Riggs et al., 2010 

   

 

Cognição 

 

Rendimento escolar  

Blair: Razza, 2007; Morrison et al., 

2010; Borella et al., 2010; Duncan et 

al., 2007; Gathercole et al., 2004. 

   

Profissional Dificuldade para encontrar e manter 

um emprego. 

Bailey, 2007. 

   

Social  Problemas sociais. Broidy et al. 2003; Denson et al.2011. 
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 Todos as interferências nos principais aspectos da vida, citadas no Quadro 1 são 

caracterizadas por déficits nas FEs, a grande variedade de interferências ocorre pelo fato das 

FEs não serem constituídas por uma única habilidade e sim por uma estrutura múltipla, que 

por sua vez abrange vários aspectos do desenvolvimento. Vários autores consideram que as 

funções executivas são compostas por diferentes habilidades, não se caracterizando assim, 

como uma função unitária (MALLOY-DINIZ et al, 2008). Segundo Lezak et al. (2004), por 

exemplo, as FEs podem ser compreendidas considerando quatro grandes domínios 

denominados de: volição, planejamento, ação intencional e o desempenho efetivo. Outros 

modelos teóricos de múltiplos componentes foram desenvolvidos a fim de compreender e 

conceituar as funções executivas, conforme está brevemente descrito no Quadro 2, de acordo 

com a revisão teórica realizada por Uehara et al. (2016). 

 

Quadro 2 -  Modelos teóricos que definem as Funções Executivas.  

Teoria/teóricos Ano Descrição do modelo 

 

As três unidades 

funcionais de 

Luria 

1968 Três regiões cerebrais regulam os comportamentos e os processos 

metais.  A terceira unidade exerce as funções de programação, 

regulação e monitoramento das atividades mentais, 

compreendendo a região dos lobos frontais. 

 

Sistema 

Atencional 

Supervisor de 

Normam 

Shallice 

1986 Um sistema Atencional Supervisor (SAS), relacionado às 

atividades dos lobos frontais, que atua durante a realização de 

tarefas complexas, selecionando o esquema mais adequado, 

inibindo os esquemas menos eficientes, monitorando e planejando 

ações futuras.  

 

O modelo de 

Memória de 

Trabalho  

Baddeley e 

Hitch 

1994 Um sistema composto por quatro componentes que permitem o 

armazenamento temporário e a manipulação de informações 

necessárias para a execução de tarefas complexas, como a 

aprendizagem, a compreensão de linguagem e o raciocínio.  

O modelo 

psicométrico de 

Miyake e 

colaboradores  

2000 Através de análise fatorial confirmatória eles constataram que os 

componentes executivos mais comuns são: (1) Controle inibitório 

(2) Memória de trabalho e (3) Flexibilidade cognitiva. Todos eles 

correlacionados entre si, mas tidos como constructos separados.  

Os 

componentes 

frios e quentes  

de Zelazo, Qu e 

Muller 

2005 Propuseram a classificação das FEs em processos executivos 

“frios” e “quentes.” Os “frios” são aqueles que não envolvem 

excitação emocional como, por exemplo, a memória de trabalho; e 

os “quentes” relacionados aos aspectos emocionais como a tomada 

de decisão, a regulação de afeto, a motivação, entre outros.  
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Como mostra o Quadro 2 todos os principais modelos  são constituídos por  múltiplas 

habilidades que atuam no processo executivo. O modelo fatorial de Miyake (2000) é o 

modelo que subsidia esse trabalho e por esse motivo é melhor descrito a seguir.  

 

O modelo de análise confirmatória fatorial  

 

 Esse modelo surgiu a partir do estudo, realizado por Miyake et al. (2000), conduzido 

com uma mostra de universitários. Os autores investigaram a unidade e a diversidade das FEs. 

e concluíram que, os três componentes destacados (memória de trabalho, flexibilidade 

cognitiva e controle inibitório) apesar de distintos, possuem algo comum, ou seja, não são 

completamente independentes. Outros estudos realizados com diferentes amostras, inclusive 

com crianças, apontam achados semelhantes aos estudo de Miyake (2000), mas também 

sugerem um componente mais geral de FE na infância e uma diferenciação dessas habilidades 

com o desenvolvimento. (St CLAIR-THOMPSON; GATHERCOLE, 2006; HUIZINGA et al, 

2006). 

Diamond (2013) confirma esse modelo como um modelo amplamente aceito, contudo a 

autora não exclui as outras habilidades apontadas por diferentes autores, de acordo com ela as 

outras habilidades são consideradas funções complexas, que por sua vez emergem a partir das 

três principais habilidades apontadas pelo estudo de Miyake, (2000). Sendo assim, o estudo 

apresentado por Diamond (2013) identifica seis componentes no total, sendo três classificados 

como FEs principais e três como FEs complexas. Os componentes principais são: (1) controle 

inibitório [incluindo o autocontrole (inibição comportamental) e o controle de interferência 

(envolve a atenção seletiva e a inibição cognitiva)], (2) memória de trabalho (MT) e (3) 

flexibilidade cognitiva (também chamada de flexibilidade mental ou alternância). Os 

componentes complexos são: (1) raciocínio; (2) resolução de problemas; e (3) planejamento. 

A fim de facilitar a compreensão desses construtos, são detalhadas a seguir as FEs principais 

que fazem parte do propósito desse trabalho.  

O controle inibitório, citado no modelo fatorial como um dos principais componentes 

das funções executivas, envolve a habilidade de controlar a atenção, o comportamento, os 

pensamentos e as emoções frente a uma forte predisposição interna ou externa.  De modo 

mais específico, essa habilidade permite ao indivíduo controlar comportamentos 

inapropriados, inibir estímulos irrelevantes ou ainda ter controle para inibir as representações 

mentais prepotentes (DIAMOND, 2013). 
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 O segundo componente denominado de Memória de Trabalho constitui em um sistema 

responsável pelo arquivamento temporário de informações, que possibilita ao indivíduo ser 

capaz de manipular as informações e integrá-las com outras já armazenadas, relacionar ideias, 

organizar e planejar sequências de ações no futuro, entre outras habilidades (BADDELEY; 

HITCH, 1994). Esse constructo, também conhecido como memória operacional, é 

fundamental para a manipulação de informações na mente por tempo limitado (BADDELEY, 

2000; DIAMOND, 2013). O modelo inicialmente era constituído por três subsistemas: a alça 

fonológica, o esboço visuoespacial e o Executivo Central, mas após revisão e ampliação um 

quarto subsistema foi acrescentado, o buffer episódico, como pode ser visualizado na Figura 

1.  

 

 
 

Figura 1. Modelo de Memória de Trabalho de múltiplos componentes 

 

 A alça fonológica é um subsistema subordinado ao executivo central, responsável pelo 

arquivamento e manipulação de informações auditivas, verbais ou não verbais. Esta por sua 

vez, também contém dois subsistemas específicos: o de armazenamento e o de reverberação 

das informações. O subcomponente de armazenamento (também denominado de Span), 

conforme o próprio nome sugere, refere-se ao armazenamento das informações, mesmo que 

de quantidade limitada. Já o subcomponente reverberação ativa e reativa as informações para 

que não sejam perdidas, possibilitando o resgate posteriormente (BADDELEY, 2003). 

 O esboço visuoespacial assim como a alça fonológica é um subsistema subordinado ao 

executivo central, esse por sua vez, é responsável pelo arquivamento e manipulação de 

informações visuoespaciais, através de dois subsistemas que realizam: o armazenamento da 
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representação física de objetos e imagens e ainda o arquivamento e planejamento dos 

movimentos através do mecanismo espacial (BADDELEY, 2003). 

  O componente executivo central funciona como um gerenciador, responsável por 

acessar, manipular, modificar e integrar as informações da alça fonológica e do esboço 

visuoespacial, além de transmitir essas informações para o buffer episódico; e este, por fim, é 

o responsável por integrar as informações verbais e visuais e da memória de longo prazo, até 

a que as informações sejam resgatadas pelo executivo central (BADDLEY, 2000). 

  O funcionamento adequado de todos esses componentes é relevante para o 

desenvolvimento de várias habilidades, como a linguagem escrita ou oral, pois oferece 

subsídios para construção de novas palavras ou para compreender a relação entre as ideias, 

além ser fundamental na realização de cálculos mentais, pois permite a reorganização de itens 

entre uma operação e outra, sendo assim importantes para a vida acadêmica, profissional e 

cotidiana (DIAMOND, 2013).  

Por fim, o terceiro componente do modelo fatorial, a flexibilidade cognitiva, refere-se à 

habilidade do indivíduo de mudar entre diferentes perspectivas ou focos de atenção, 

adaptando-se de forma flexível a novas demandas, às prioridades e aos objetivos durante a 

execução de uma tarefa (GAZZANIGA et al, 2006; LEZAK, 2004; MALLOY- DINIZ et al, 

2008). A habilidade em mudar uma perspectiva, ou seja, ser flexível exige do indivíduo 

capacidade para inibir uma demanda já conhecida (controle inibitório) e ativar uma 

perspectiva diferente (memória de trabalho). Isso faz da flexibilidade cognitiva o componente 

mais complexo das funções executivas, dentre as três habilidades básicas (DIAMOND, 2013) 

Dificilmente haverá uma tarefa de flexibilidade cognitiva que não se constrói naturalmente 

sobre os componentes de memória de trabalho e controle inibitório (GARON et al, 2008). 

Os três constructos propostos pelo modelo fatorial, estão envolvidos em questões 

cognitivas, comportamentais e sociais relevantes em todo o processo de desenvolvimento 

humano. Consequentemente, conhecer sobre desenvolvimento dessas funções contribui para 

esclarecer a relação entre esses componentes, bem como mapear o desenvolvimento das 

funções ao longo da infância.  

 

 2.2. Desenvolvimentos das principais Funções Executivas 

 

Há um relativo consenso na literatura com relação ao curso de desenvolvimento das 

habilidades das funções executivas. Considera-se que as habilidades evoluem ao longo da 
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infância e adolescência, chegando até a vida adulta (HUIZINGA; DOLAN; VAN DER 

MOLEN, 2006). A evolução dessas habilidades está associada ao desenvolvimento do córtex 

pré-frontal, que por sua vez, é uma das últimas áreas cerebrais a amadurecer estruturalmente, 

com isso, é atribuído à maturação prolongada do córtex pré-frontal, o contínuo 

desenvolvimento das FEs (ZELAZO; CRAIK; BOOTH, 2004). Ainda em relação à região 

pré-frontal, há um desenvolvimento rápido dessa região entre os 3 e os 6 anos, o que indica o 

período pré-escolar como crucial para a aquisição de habilidades importantes. Embora 

estabelecidas mais tardiamente, algumas formas elementares das habilidades executivas 

podem ser percebidas nos estados precoces do desenvolvimento humano (DAVIDSON et al, 

2006; DIAMOND, 2011, 2013; HUIZINGA et al, 2006).  

O controle inibitório é uma das primeiras habilidades a emergir, aproximadamente aos 

12 meses de idade, com um curso de desenvolvimento durante toda a infância, mais evidente 

entre 3 a 5 anos, até meados da adolescência, quando atinge nível próximo ao do adulto 

(DAWSON; GUARE, 2010). Uma das primeiras formas de resposta de controle inibitório 

pode ser vista quando as crianças interrompem uma atividade divertida em resposta a um 

pedido do cuidador (GARON; BRYSON; SIMITH, 2008). Embora neste período ainda seja 

um controle incipiente, esta habilidade se desenvolve progressivamente e há evidências de 

que, aproximadamente aos 4 ou 5 anos de idade, as crianças tornam-se mais capazes de 

ignorar distratores, postergar gratificações e interromper um comportamento inadequado 

(BRODOVA; LEONG, 2007). O controle inibitório é, provavelmente, um dos componentes 

das FEs, em pré-escolares mais extensamente pesquisados na última década, várias tarefas de 

inibição foram adequadas e criadas. Ironicamente, um dos desafios na compreensão do 

desenvolvimento do controle inibitório é a quantidade de tarefas, muitas envolvem a memória 

de trabalho. As tarefas que envolvem a mínima exigência de memória de trabalho são 

denominadas de tarefas de controle inibitório simples e aquelas que envolvem a memória de 

trabalho são denominadas como tarefas de inibição complexas. Alguns estudos realizados 

com tarefas simples apontam que antes do primeiro ano de idade as crianças já são capazes de 

inibir o comportamento em 40% do tempo, com 22 e 33 meses de idade são capazes de inibir 

o comportamento em 78% e 90%, respectivamente (KOCHANSKA, 2002), essa habilidade 

aumenta progressivamente, apresentado um salto no desenvolvimento após os 3 anos de idade 

(CARLSON, 2005). Em tarefas mais complexas que envolvem a retenção de uma regra 

arbitrária em mente, alguns estudos indicam que, em várias tarefas complexas o 

desenvolvimento durante o período pré-escolar é semelhante, com aumento significativo na 
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faixa de 3 a 5 anos de idade (CARLSON, 2005; DAVIDSON et al, 2006; DIAMOND, 2006; 

RUEDA; POSNER, et al, 2004).  

 O segundo componente do modelo fatorial, a memória de trabalho também se 

desenvolve muito cedo. Bebês de apenas 9 a 12 meses pode atualizar conteúdo da memória de 

trabalho (DIAMOND 1995, NELSON et al. 2012; BELL; CUEVAS, 2012). Mas é após os 

dois anos de idade, utilizando as tarefas de Span, que estudos constataram que o número de 

itens retidos difere de 3 a 5 anos de idade e continua a se desenvolver após o período pré-

escolar, ou seja, durante o período pré-escolar, as crianças gradualmente podem conter mais 

itens em mente (GATHERCOLE, 1998; MENEZES; GODOY; SEABRA, 2009; VAZ et al., 

2010). As tarefas de Span são as mais utilizadas para avaliar a memória de trabalho verbal, 

são aquelas que são solicitadas à utilização de alguma informação já armazenada, como por 

exemplo, as tarefas que solicitam a repetição de itens no sentido inverso do falado pelo 

examinador. Nesse caso, a criança deve armazenar os itens em sua mente e inverte-los antes 

de repeti-los, exigindo assim não somente o arquivamento, mas também a manipulação da 

informação. Outra atividade também muito utilizada são as que solicitam a reordenação de 

itens, por exemplo, reordenar por ordem de tamanho os animais falados pelo examinador. Já 

para as atividades visuoespaciais uma tarefa amplamente utilizada é o teste Bloco de Corsi 

(GARON; BRYSON; SIMITH, 2008). 

 Por fim, a flexibilidade cognitiva também apresenta um longo curso de 

desenvolvimento, há evidências de que a capacidade para mudar rapidamente entre dois 

contextos simples de resposta parece ter início entre os 3 e os 4 anos, contudo teria um 

desenvolvimento significativo entre 5 e 7 anos, apesar de contínuo desenvolvimento até a 

adolescência (BEST; MILLER, 2010; HUIZINHA et al 2006; DAVIDSON et al., 2006; 

ESPY, 1997).  

 

 2.3. Instrumentos para avaliação de funções executivas em crianças no Brasil e 

propriedades psicométricas  

 

Visto algumas especificidades do desenvolvimento das funções executivas, a 

complexidade desse domínio, e ainda as relações de interdependência com outras funções 

cognitivas, quando se pretende avaliar as FEs é relevante buscar instrumentos de medidas 

adequados para cada habilidade, para cada faixa etária e com características psicométricas 

adequadas para a população infantil (Espy, 2004). Porém, no contexto brasileiro há poucos 
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instrumentos para avaliar as funções executivas em crianças e adolescentes, principalmente 

relacionados à infância, e esse número ainda é menor quando se busca instrumentos 

adequadamente adaptados e validados para essa população. A carência de instrumentos para a 

avaliação das habilidades executivas em crianças é constatada por diversos estudiosos 

brasileiros, e estes, por sua vez, têm se dedicado a diminuir essa lacuna por meio do 

desenvolvimento e da adaptação de instrumentos, bem como por meio de estudos para 

investigar as características psicométricas (UEHARA, 2016, CARREIRO, et al, 2014) 

Tal busca é importante visto que os testes de avaliação neuropsicológica, assim como 

qualquer ferramenta da avaliação psicológica, devem apresentar parâmetros psicométricos 

adequados. Embora a psicometria e a avaliação neuropsicológica tenham certas diferenças 

quanto aos objetivos e contextos, os aspectos da validade e fidedignidade de medidas em 

neuropsicologia são em grande parte partilhados com a abordagem clássica da psicometria. 

Desta forma, realizar a análise psicométrica de um instrumento, consiste em verificar se 

propriedades tais como: Padronização, validade, fidedignidade e normatização estão 

adequadas (URBINA, 2007). 

O processo de padronização diz respeito a como um instrumento de avaliação deve ser 

utilizado no momento da aplicação, ou seja, está relacionado às regras estabelecidas para 

determinar como um teste deve ser aplicado. A normatização de um instrumento consiste em 

comparar a pontuação do sujeito no teste em relação à pontuação de um grupo de referência, 

para essa comparação, é frequente o uso de percentil ou de escores padronizados. Contudo, as 

duas principais características que um instrumento deve apresentar a fim de complementar o 

seu parâmetro de adequação são a fidedignidade e a validade (URBINA, 2007).  

A fidedignidade é o sinônimo de confiabilidade. Nesse contexto de testes e medidas, 

esse termo se refere à consistência e à precisão dos resultados mensurados, ou ainda diz 

respeito ao grau em que as pontuações obtidas em um teste estão livres de erro de mensuração 

(URBINA, 2007). Nenhum teste será completamente fidedigno, portanto os escores devem 

ser acompanhados de um indicador de erro provável, avaliado dentro das teorias estatísticas a 

fim de determinar se o valor está dentro dos limites aceitáveis (PASQUALI, 2010).  Os erros 

podem ser mensurados por meio de duas grandes técnicas estatísticas, a correlação e a análise 

de consistência interna, e podem vir de diversas fontes, tais como: a diferença entre 

avaliadores, erros de amostragem de tempo, erros de amostragem de conteúdo, inconsistência 

de itens, heterogeneidade de conteúdo e erros de amostragem de conteúdo e tempo 
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combinados. Sendo assim, a fidedignidade de um escore envolve determinar quais as 

possíveis fontes de erros e qual a magnitude desses erros (URBINA, 2007).   

O outro conceito relevante na análise psicométrica é a validade. Buscar evidências de 

validades consiste em investigar quão adequadas são as interpretações realizadas a partir das 

respostas obtidas por uma pessoa que respondeu um instrumento de avaliação (CARVALHO, 

2012). Existem alguns modos de buscar evidências de validade: as evidências baseadas no 

conteúdo verificam o conteúdo do instrumento e o quanto representa adequadamente o 

constructo que pretende avaliar; já as evidências baseada na estrutura interna dizem respeito à 

verificação da adequação da composição teórica do constructo avaliado; as evidências nas 

relações com variáveis externas buscam relações entre as pontuações obtidas no instrumento e 

outras variáveis externas; e ainda as evidências no processo de resposta que verificam se os 

processos mentais utilizados pelo sujeito correspondem aos processos investigados 

empiricamente; e, por último, as evidências nas consequências da testagem referem-se ao 

impacto do uso do instrumento para a sociedade.  

Alguns instrumentos para avaliação das FEs executivas que apresentam as 

características psicométricas citadas acima foram descritos por Carreiro et al. (2014). O 

estudo aponta os seguintes instrumentos adaptados, desenvolvidos, validados e disponíveis 

para a avaliação das FEs em crianças: Teste de Trilhas (MONTIEL; SEABRA, 2012
 
a), Teste 

de Trilhas para Pré-escolares (TREVISAN; SEABRA, 2012), Teste de Atenção por 

Cancelamento (MONTIEL; SEABRA, 2012b), Teste de Classificação de Cartas de Wisconsin 

(RABIN et al, 2005), e por fim Teste da Torre de Londres (SEABRA, et al 2012). O estudo 

ainda descreve os principais instrumentos em estudos psicométricos, no Brasil, bem como a 

faixa etária em que eles podem ser aplicados, como está apresentados na Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Instrumentos usados em estudos psicométricos  

Instrumentos Pré-escolares Escolares 

Teste de Stroop/ Teste de Stroop Semântico X X 

Teste Hayling  X 

Teste de Fluência Verbal  X 

AWMA (Automadet Working Memory Assessment  X 

Nepsy X X 

Behavirol Rating Inventory of Executive Function – Brief  X 
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Instrumentos Pré-escolares Escolares 

Inventário de funções Executivas e Regulação Infantil – IFERI X X 

Teste de Stroop Five Digits X X 

Iowa Gambling Test/ Children Gambling Task X X 

Teste de Aversão à Demora X X 

  

Como mostra o Quadro 3 , dos dez instrumentos levantados pelo estudo de Carreiro et 

al. (2014) e que estão sendo validados para as crianças em idades escolares e pré-escolares, 

dois instrumentos são escalas que objetivam constituir uma ferramenta coadjuvante no 

processo de avaliação, mais dois instrumentos são baterias que contemplam as funções 

executiva e outros domínios, outros dois são testes não computadorizados que avaliam 

funções específicas, e por fim, três são testes computadorizados que avaliam constructo 

separados das funções executivas, mas que ainda se encontram em estudos psicométricos, são 

eles:  O Teste de Stroop Computadorizado (SEABRA; DIAS; MACEDO, em prelo) e 

Semântico (TREVISAN, 2010), este por sua vez, avalia a atenção seletiva e o controle 

inibitório; o teste de Fluência Verbal FAS computadorizado (SEABRA, em preparação), 

considerado como um teste complexo por envolver diversas habilidades executivas; e por fim 

o Children’s Gambling Task (MATA et al., 2010), que tem por objetivo avaliar a tomada de 

decisão.  

Ainda sobre os instrumentos informatizados Joly e Reppold (2010) em revisão, também 

descrevem sobre alguns instrumentos informatizados disponíveis ou ainda em estudo para  

avaliação das FEs, são eles: Teste de Wisconsin computadorizado, Teste de Stroop 

computadorizado (SEABRA; DIAS; MACEDO, no prelo), Teste de Geração Semântica 

(SEABRA et al, 2009), Teste de Fluência Verbal (SEABRA, 2010), a versão Brasileira do 

Simon Task, o Teste de Stroop para Pré-escolares (TREVISAN; SEABRA, 2010) e as tarefas 

computadorizada com paradigma Go-No-go e Stop Signal. 

 Os instrumentos informatizados são organizados, aplicados e corrigidos por meio de 

aplicativos instalados no computador ou por sistemas acessados via internet. A escolha por 

esse tipo de instrumento pode trazer importantes vantagens para o processo de avaliação 

psicológica. Entre as vantagens, a facilidade de registros de parâmetros temporais, como o 

tempo de reação e a duração das respostas, a padronização da apresentação dos estímulos e 

das coletas de respostas e ainda o uso de recursos visuais, sonoros e de multimídia que 
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promovem atividades mais lúdicas e motivadoras. Com essas vantagens na aplicação e 

também no processo de correção e registro dos resultados houve um aumento no interesse do 

uso desses instrumentos na avaliação psicológica (ADANÉS, 1999; JOLY; NORONHA, 

2010). Com o aumento da demanda por testes informatizados, tornam-se importantes os 

estudos para estabelecer diretrizes normativas para o desenvolvimento, distribuição, uso e 

realização dos testes. Devem-se considerar tanto as questões éticas quanto as propriedades 

psicométricas dos instrumentos, conferindo validade e precisão aos resultados obtidos (JOLY; 

NORONHA, 2003; ALMEIDA, 1999).  

O objeto de estudo desse trabalho é um instrumento informatizado, não citado nas 

revisões acima, pois foi recentemente desenvolvido para a faixa etária de 4 a l0 anos. É um 

instrumento desenvolvido para avaliar separadamente os três componentes principais das 

funções executivas identificadas por Miyake et al. (2000), o Teste informatizado para a 

Avaliação das Funções Executivas (TAFE) (FREITAS; SEABRA, 2014), se encontra descrito 

na seção seguinte. 

 

2.3.1 Teste Informatizado para a Avaliação das Funções Executivas (TAFE) 

 

 O Teste Informatizado para a Avaliação das Funções Executivas foi desenvolvido por 

Freitas e Seabra (2014), é um instrumento totalmente informatizado, desenvolvido para 

crianças de 4 a 10 anos de idade, para uso em ipads. Tal instrumento foi desenvolvido pelas 

autoras devido à carência de testes que avaliem separadamente os principais componentes das 

funções executivas, e principalmente que atendam também a faixa etária das crianças pré-

escolares, ainda com menor número de instrumentos disponíveis. O TAFE possibilita obter 

resultados numéricos de cada habilidade, ainda apresenta um caráter lúdico e atrativo para as 

crianças, além de poder ser aplicado em um tablet, que atualmente é muito utilizado pelas 

crianças como diversão, aproximando assim as crianças da sua realidade no momento da 

avaliação. Ainda assim é um instrumento informatizado, que possibilita também melhores 

condições de mensuração. O teste já se encontra desenvolvido na sua versão inicial 

(FREITAS; SEABRA, 2014), contudo ainda não apresentava estudos de validade ou 

confiabilidade. 

O teste avalia separadamente as três principais habilidades das funções executivas, com 

o teste de memória de trabalho, o teste de flexibilidade e o teste de inibição. Na tela inicial o 

examinador escolhe, dentre as três habilidades, qual será avaliada, clicando no nome 
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correspondente. Após esse processo surge o cadastro, para ser preenchido com os dados das 

crianças, finalizado o cadastro o teste é iniciado. O teste está dividido em três partes (memória 

de trabalho, flexibilidade e inibição) e possui, ao todo, sete diferentes atividades. A descrição 

de cada tarefa do TAFE encontra-se a seguir. 

 

 

2.3.1.1 MEMÓRIA DE TRABALHO  

 

 A Figura 2 mostra a divisão das quatro tarefas de memória de trabalho, de acordo com 

o modelo de componentes múltiplos de Baddeley (2000). As tarefas correspondem as 

atividades visuais e verbais, em ordens direta e inversa. Dessa forma, as tarefas são as 

seguintes: T - Visual direta, T -Visual inversa, T- Verbal direta e T- Verbal inversa.  

 

Figura 2 - Divisão das tarefas de memória de trabalho 

 

A seguir a descrição mais detalhada de cada tarefa de memória de trabalho.   

 

2.3.1.1.1 Atividade de memória de trabalho de informações 

visuoespaciais (T-visual direta).  

  

Essa atividade é baseada na prova de memória visuoespacial de Blocos de Corsi ordem 

direta (LEZAK, 1995). Na versão original de Blocos de Corsi é solicitada à criança que repita 

o movimento do examinador, logo, a criança deve tocar, nos mesmos blocos que o 

examinador tocou, seguindo a ordem pré-estabelecida. No TAFE, foi introduzido um contexto 

Memória de 
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Memória de 
Trabalho Visual 

Direta (T-Visual 
direta) 

Inversa (T-Visual 
inversa) 

Memória de 
Trabalho Verbal 

Direta (T-Verbal 
direta) 

Inversa (T-Verbal 
inversa) 



 
 

 

 
28 

mais lúdico à atividade, os blocos foram substituídos por imagens de casas e a ordem da 

sequência que a criança deve seguir é dada por uma coruja que, ao caminhar, passa pelas 

casas indicando aquelas que devem ser tocadas. A tarefa tem um grau de dificuldade 

crescente: Na primeira tela há três casas, mas a crianças deve tocar em duas, de acordo com a 

ordem dada pela coruja, na próxima tela a criança ainda deve tocar em duas casas, mas o 

número de casas aumenta de três para cinco. Nas duas telas seguintes é solicitado à criança 

que toque em três casas, primeiramente com quatro estímulos (casas) e em seguida com seis. 

Essa ordem segue até a tela 12, onde o número de casas pode chegar até dez e o número de 

toques até sete. Dessa forma, há um total de 12 telas nessa atividade. 

Antes do início do teste há uma fase de treino em que a criança ouve as instruções 

fornecidas pela coruja. A orientação é para que a criança memorize as casas que a coruja 

visitou e as indique, com um toque na tela, seguindo a mesma ordem. As duas primeiras telas 

são de treino, para que a criança se familiarize com a tarefa. São realizados dois treinos, o 

primeiro com três casas e dois movimentos (toques) e o segundo com cinco casas e dois 

movimentos. A Figura 3, à esquerda, apresenta o modelo da tela de treino e, à direita, 

apresenta o modelo da tela do teste de memória de trabalho visual ordem direta (T-visual 

direta). 

 

     

Figura 3 - Tela do teste de memória de trabalho visual (T-visual direta)  

 

O desempenho da criança é todo registrado de forma automática. Assim, são 

contabilizados os números de sequencias respondidas de forma correta e incorreta, bem como 

o tempo total de execução de cada tela. O teste é interrompido se a criança errar três telas 

consecutivas. Caso a criança finalize as 12 telas, essa etapa é finalizada.  
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Após o encerramento da tarefa T-visual direta, por interrupção ou por finalização, surge 

uma tela, com a imagem da coruja comemorando a etapa realizada e, logo em seguida, a 

criança é dirigida para a etapa inversa. A tarefa de memória de trabalho visual ordem inversa 

(T-visual inversa) é descrita a seguir.  

 

2.3.1.1.2 Atividade de memória de trabalho de informações 

visuoespaciais (t-visual inversa). 

 

Essa atividade também é baseada na prova de memória visuoespacial de Blocos de 

Corsi, mas na ordem inversa (LEZAK, 1995). Todo o funcionamento dessa tarefa ocorre 

conforme a atividade anterior, com uma única diferença, os movimentos da coruja devem ser 

repetidos na ordem inversa à ordem apresentada no modelo. Para indicar à criança a mudança 

de atividade, além da instrução específica para essa etapa, a tela da ordem inversa é 

apresentada com alteração na cor, como apresentado na Figura 4.  

 

              

Figura 4 - Tela  do teste de memória de trabalho visual (T-visual inversa)  

 

O desempenho da criança é todo registrado de forma automática. Assim, são 

contabilizados os números de sequencias respondidas de forma correta e incorreta, bem como 

o tempo total de execução de cada tela. O teste é interrompido se a criança errar três telas 

consecutivas. Caso a criança execute as 12 telas, essa etapa é finalizada.  
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2.3.1.1.3 Atividade de memória de trabalho de informações verbais (T-verbal 

direta). 

 

A atividade de memória de trabalho verbal direta é baseada no Subteste Dígitos ordem 

direta da Escala de Inteligência Wechsler (WECHSLER, 2003). No subteste Dígitos o 

examinador enuncia uma sequência de números e a criança deve repetir imediatamente após o 

examinador, os números, na mesma ordem.  Inicialmente a sequência é de apenas dois 

números, no entanto aumenta progressivamente à medida que a criança acerta a resposta, 

podendo chegar até 9 dígitos.  

 Na atividade T-verbal direta, do Teste informatizado para Avaliação das Funções 

Executivas, em vez de dígitos, como na Escala Wechsler, são utilizados nomes de animais. 

Nas primeiras telas é dada a instrução para que a criança ouça atentamente os nomes dos 

animas e os repitam na mesma ordem. Em seguida a criança é conduzida às telas de treino, 

que são duas telas, com duas palavras cada. Após as fases de treino, é dado início ao teste. A 

Figura 5, à esquerda, mostra a tela de treino da atividade de memória de trabalho e, à direita a 

tela de teste.   

 

        

Figura 5 - Tela da atividade de memória de trabalho verbal 

 

Nessa atividade, o examinador fica com a tela do tablet voltada para ele e inicia o teste 

apertando o botão áudio. As palavras são apresentadas para a criança que, após ouvi-las, deve 

repeti-las, na ordem direta. Após ouvir a resposta da criança, o examinador seleciona na tela 

do tablet as palavras ditas pela criança (‘arrastando-as’ para a caixa em branco). A tarefa 

apresenta 16 telas, sendo que há duas telas para cada quantidade de palavras, iniciando com 

duas palavras e finalizando com nove. As duas telas, com as mesmas quantidades, são 
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distribuídas de acordo com o número de sílabas das palavras, sendo a primeira sequência com 

palavras dissílabas e a segunda com palavras trissílabas ou polissílabas.  

A quantidade de etapas, corretas e incorretas, é contabilizada. O teste é interrompido se 

a criança errar três etapas consecutivas. Caso ela conclua as 16 etapas, o teste é finalizado.  

Após a interrupção da tarefa T-verbal direta, por interrupção ou por finalização, surge 

uma tela com imagem dos animais comemorando a etapa realizada e então a criança é dirigida 

para a etapa inversa. A tarefa de memória de trabalho verbal ordem inversa (T-visual inversa) 

é descrita a seguir. 

 

2.3.1.1.4 Atividade de memória de trabalho de informações verbais (T-

verbal inversa). 

 

A tarefa de memória de trabalho verbal ordem inversa (T-verbal inversa) também é 

baseada no Subteste Dígito da Escala de Inteligência Wechsler (WECHSLER, 2003), no 

entanto na ordem inversa. Todo o funcionamento dessa tarefa ocorre conforme a atividade 

anterior, com uma única diferença, a criança deve repetir os nomes dos animais na ordem 

inversa à apresentada. A tarefa apresenta 16 telas, sendo que há duas telas para cada 

quantidade de palavras, iniciando com duas palavras e finalizando com nove. As duas telas, 

com as mesmas quantidades,  são distribuídas de acordo com o número de sílabas das 

palavras, sendo a primeira sequência com palavras dissílabas e a segunda com palavras 

trissílabas ou polissílabas. A quantidade de etapas, corretas e incorretas, é contabilizada. O 

teste é interrompido se a criança errar três etapas consecutivas. Caso ela conclua as 16 etapas, 

o teste é finalizado.  

 

 2.3.1.2 FLEXIBILIDADE COGNITIVA  

 

As atividades de flexibilidade cognitiva foram elaboradas conforme o princípio do Teste 

de Trilhas (RABIN; BARR; BURTON, 2005). Porém a tarefa está subdivida em duas 

diferentes atividades, conforme a idade da criança avaliada. Assim, há uma atividade para as 

crianças em idade pré-escolar, que independe de conhecimentos numérico e alfabético, e uma 

atividade indicada para as crianças em idade escolar que já tenham conhecimentos numérico e 

alfabético. Tais atividades são descritas a seguir. 
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2.3.1.2.1 Atividades de flexibilidade para crianças pré-escolares 

  

Essa atividade é uma adaptação, para uso em tablet, do Teste de Trilhas para pré-

escolares (TREVISAN; SEABRA, 2012).  É aplicável em crianças de 4 a 6 de idade e 

apresenta duas etapas. Na etapa A há cinco cachorrinhos que devem ser ligados por ordem de 

tamanho, iniciando com o cachorro menor (“bebê”) e finalizando com o maior (“papai”). Na 

etapa B, imagens de ossos de tamanhos respectivos aos dos cachorros são introduzidas, e a 

criança deve combinar os cachorros com seus ossos apropriados, na ordem de tamanho, 

ligando-os alternadamente. Os modelos estão ilustrados na Figura 6, à esquerda está o modelo 

da parte A e, à direta, o da parte B. 

 

 

Figura 6 - Tela da versão informatizada do Teste de Trilhas pré-escolares  

  

A atividade se inicia com o áudio contando a história da família de cachorrinhos, e 

fornecendo a instrução para que a criança ligue os cachorrinhos em ordem crescente de 

tamanho para que eles possam ir juntos para casa. Após a conclusão da primeira etapa, 

aparece uma tela indicando o fim da tarefa, parabenizando a criança e convidando para 

continuar a tarefa, na parte B. Nessa parte, um novo áudio anuncia que, juntamente com a 

família dos cachorrinhos, há alguns ossos, e assim é solicitado à criança que novamente ligue 

os cachorrinhos na ordem de tamanho, mas que também ligue cada cachorrinho ao seu osso.  

Antes de iniciar o teste a criança é submetida a uma tela de treino, para cada parte do 

teste. Na parte A, a tela da treino apresenta três cachorros, para que a criança, ligue os 

cachorros por ordem crescente de tamanho. Na parte B, a tela de treino apresenta dois 

cachorros com seus respectivos ossos para que a criança ligue alternando entre os cachorros e 

os ossos. As telas de treino possibilitam às crianças familiarizar com a atividade e com o 

toque na tela. Após a execução do treino a criança inicia o teste.  
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 Todo o tempo gasto para conclusão de cada etapa é registrado, bem como todo o 

traçado da criança. O desempenho da criança é contabilizado através do número de sequência 

(número total de itens ligados corretamente em sequência) e o número de conexões (números 

de ligações feitas corretamente, mesmo que anteriormente tenha havido interrupção na ligação 

entre os itens). 

 A tarefa é interrompida quando a criança ligar todos os itens da tela (de forma correta 

ou incorreta), ou ainda pode ser interrompida pelo examinador através do botão avançar se a 

crianças não finalizar, ou se disser que finalizou sem tocar em todos os itens da tela.  

 

2.3.1.2.2 Atividades de flexibilidade para crianças escolares . 

 

Essa atividade é uma adaptação, para uso em tablet, do Teste de trilhas: Parte A e B 

(MONTIEL; SEABRA, 2012b). O teste é destinado às crianças em idade escolar (7 a 10 anos 

de idade) com conhecimento das ordens numérica e alfabética, o que deve ser anteriormente 

avaliado pelo aplicador. Essa atividade possui duas partes: A e B. Para a execução de ambas 

as partes a criança recebe as orientações de forma auditiva, após o toque no botão áudio. Na 

parte A há duas telas: na primeira a criança é orientada a unir, através do toque na tela, as 

letras em ordem alfabética e, na segunda tela, os números em ordem crescente, conforme 

apresentado no modelo e ilustrado na Figura 7. 

 

 

Figura 7 - Tela do Teste de Trilhas parte A (itens a e b) e parte B (item c). 

 

b) a) 

c) 
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 Após a conclusão da parte A, a criança ouve as instruções para iniciar a parte B. É 

orientado, à criança, que alterne entre os números e as letras apresentadas, em uma mesma 

tela, em sequência crescente e alfabética. Antes de iniciar o teste a criança é submetida ao 

treino. Na parte A, há duas telas de treino, a primeira apresenta 4 letras (A a D) para que a 

criança ligue as letras em ordem alfabética,  a segunda apresenta 4 números (1 a 4 ) para que a 

criança ligue os números  em ordem crescente. Na parte B, a tela de treino apresenta 2 letras 

(A e B) e 2 números (1 e 2)  e  a criança deve ligar, alternando as letras, na ordem alfabética e 

os números, na ordem crescente. As telas de treino possibilitam à criança familiarizar com a 

atividade e com o toque na tela. Após a execução do treino a criança inicia o teste.  

O desempenho nos testes flexibilidade é medido em termos de tempo de execução, 

número de sequência (número de itens ligados corretamente em sequência), conexões 

(números de ligações ligadas corretamente) realizadas no primeiro minuto de execução. Em 

cada tela do teste a criança tem um minuto para desempenhar a tarefa. Após o primeiro 

minuto os movimentos não são mais contabilizados de forma automática pelo aplicativo, e a 

opção “Avançar” fica ativa para o examinador avançar o teste. Optou-se por não interromper 

automaticamente a tarefa após um minuto para não frustrar a criança e para que, caso o 

aplicador deseje, possa continuar avaliando a criança em tempo maior. 

A tarefa é interrompida quando a criança ligar todos os itens da tela (de forma correta 

ou incorreta), ou ainda pode ser interrompida pelo examinador através do botão avançar se a 

crianças não finalizar, ou se disser que finalizou sem tocar em todos os itens da tela.  

 

 2.3.1.3 CONTROLE INIBITÓRIO 

 

 2.3.1.3.1 Atividade de controle inibitório  

 

Essa atividade é elaborada a partir do paradigma Flanker (ERIKSEN; ERIKSEN, 1974) 

e outras variantes desse estudo, que utilizam o mesmo paradigma, mas estímulos diversos, 

como setas (HENDERSON, 2003), figuras geométricas (ENNS; AKHTAR, 1989), e peixes 

(RUEDA et al., 2004). Em um típico Flanker task, os participantes são convidados a 

sinalizarem a direção de um estímulo, posicionado no centro, que está pareado com outros 

estímulos semelhantes. Estes estímulos podem ser compatíveis ou incompatíveis com o 

estímulo alvo, dependendo de sua orientação (voltados para a direita ou para a esquerda) em 

relação à direção do estímulo-alvo. 
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No TAFE são utilizadas imagens de cinco pássaros como estímulos e as imagens são 

apresentadas em uma linha horizontal, como mostra a Figura 8. Em cada apresentação, a 

criança é orientada a indicar, através do toque na tela, o mais rápido possível, a direção do 

pássaro do centro. Para fazer essa indicação a criança pressiona o botão esquerdo, se o 

pássaro do centro estiver apontado para a esquerda, ou o botão direito, se o pássaro do centro 

estiver apontado para a direita. Todos os pássaros são apresentados com o mesmo tamanho e a 

mesma cor, até que uma resposta seja emitida ou até três segundos decorridos após a 

apresentação do estímulo. O pássaro alvo sempre está localizado no centro da linha 

horizontal, a criança tem três segundos para emitir uma resposta e um segundo e meio de 

intervalo de uma tela para outra.   

São administradas 30 telas com imagens congruentes e 30 telas com imagens 

incongruentes, intercaladas de forma aleatória. Nas tarefas congruentes, todos os cinco 

pássaros apontam para o mesmo sentido. Em tarefas incongruentes, os quatro pássaros 

distratores apontam em direção diferente do pássaro central, como representado na Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Tela do teste de controle inibitório  

 

Antes do início do teste são realizados dois blocos de treino de 10 tentativas cada. No 

primeiro bloco de treino, o pássaro é apresentado sozinho e a criança deve indicar a direção, 

conforme ilustrado na Figura 9. Isto permite à criança familiarizar-se com o estímulo e 

compreender as instruções da tarefa.  No segundo bloco de treino, os ensaios já incluem o 

conjunto completo de cinco pássaros, ou seja, o pássaro alvo e os quatros distratores. Nas 

cinco primeiras telas do segundo bloco de treino, o pássaro alvo é indicado por uma seta, 

Figura 9. 
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Figura 9 - Tela de treino do teste de controle inibitório.  

 

Após o treino, a criança inicia o teste, que é composto pelas 60 telas. Os tipos de 

ensaios são misturados aleatoriamente (congruentes e incongruentes). As respostas da criança 

são registradas e computadas da seguinte forma:  

 Erro por omissão: se criança não responder no intervalo de três segundos, após a 

apresentação do estímulo;  

 Acerto congruente: Se a criança responder pressionando o botão direito quando todos 

os pássaros, incluindo o pássaro alvo, estão para a direita; ou botão esquerdo, quando 

todos os pássaros, incluindo o pássaro alvo, estão para a esquerda;  

 Erro congruente: Se a criança responder pressionando o botão direito, quando todos os 

pássaros, inclusive o central, estão para a esquerda; ou botão esquerdo, quando todos 

os pássaros, inclusive o central, estão para a direita;  

 Acerto incongruente: Se a criança responde, pressionando o botão direito, quando o 

pássaro central está para a direita, mas os outros pássaros estão para a esquerda; ou 

botão esquerdo, quando o pássaro central, está para a esquerda, mas os outros 

pássaros, distratores, estão para a direita;  

 Erro incongruente: Se a criança responde, pressionando o botão direito, quando o 

pássaro central está para a esquerda e os outros pássaros estão para a direita; ou o 

botão esquerdo, quando o pássaro central está para a direita e os outros pássaros estão 

para a esquerda.  
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3. OBJETIVO  

 

3.1. Objetivo geral  

 

Diante da escassez de instrumentos para avaliar funções executivas em crianças, 

especialmente com propriedades psicométricas adequadas, o presente estudo teve como 

objetivo analisar as propriedades psicométricas da bateria de Testes Informatizados para a 

Avaliação das Funções Executivas (TAFE) aplicada em crianças de 4 a 10 anos.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Para atender aos objetivos específicos, o estudo foi dividido em duas partes.  

O objetivo específico da primeira parte foi: 

o Buscar evidências de validade por conteúdo. 

  Os objetivos específicos da segunda parte foram: 

o Buscar evidências de validade em relação às variáveis externas; 

o Buscar evidência de validade baseada na estrutura interna;  

o Buscar evidências de fidedignidade. 
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4. Parte 1 - Investigação de validade de conteúdo  

  

4.1. MÉTODO  

   

4.1.1 Participantes  

  

Participaram da primeira parte do estudo dois profissionais. Os profissionais eram 

doutores em Psicologia e em Distúrbios do Desenvolvimento e especialistas em 

Neuropsicologia, atuantes na área clínica e acadêmica.  

 

4.1.2 Instrumentos  

 

 Para avaliar o conteúdo do Teste Informatizado de Avaliação das Funções Executivas 

foi desenvolvido um questionário avaliativo, com questões sobre a definição e a coerência dos 

construtos do teste, a adequação das atividades para o público infantil, o design, o layout, o 

cadastro, as instruções, o áudio, as fases de treino, as regras de interrupção e a forma de 

registro dos resultados. Foram elaboradas 46 questões fechadas dicotômicas (sim/não), mas 

com a possibilidade do examinador poder descrever as alterações indicadas, e uma questão 

aberta sobre sugestões ou comentários finais. A ordem e a quantidade das questões foram 

organizadas da seguinte forma: 4 questões sobre aspectos gerais; 16 sobre a tarefa de memória 

de trabalho, sendo 8 da tarefa memória de trabalho visual e 6 da tarefa de memória de 

trabalho verbal; 21 questões sobre as atividades de flexibilidade cognitiva, sendo 10 itens para 

as atividades de crianças em idade pré-escolar e 10 para crianças em idade escolar; e por fim 

5 questões relativas às tarefas de controle inibitório.  

 O questionário ainda apresenta uma parte de instruções para o preenchimento do 

mesmo, e ainda um breve resumo dos conceitos relevantes para a avaliação dos itens. A cópia 

do questionário de avaliação consta nos itens em anexo (Anexo 1). 

 

4.1.3 Procedimento  

 

 O questionário foi remetido aos juízes, juntamente com a aparelho Ipad 4 air que 

continha o aplicativo para a Avaliação das Funções Executivas (TAFE). Os juízes tiveram um 

prazo de até cinco dias para analisar, responder e entregar o questionário preenchido.  
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4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 A seguir são descritos os resultados da primeira parte do estudo, que foi a investigação 

de evidência de validade baseada no conteúdo. Para tal investigação, como foi apresentado no 

método, foi entregue aos juízes um questionário com perguntas abertas e fechadas, a fim de 

fazer a análise de concordância entre os especialistas, de acordo com os seguintes critérios: a 

coerência dos constructos, a adequação das atividades para o público infantil, o design, o 

layout, o cadastro, o áudio, as instruções, as fases de treino, as regras de interrupção e a forma 

de registro dos resultados. As tabelas a seguir apresentam os resultados obtidos. Os itens 

foram classificados como adequados, inadequados e adequados, mas com mudanças.  

 O Quadro 4 apresenta o resultado da primeira parte do questionário que continha 

questões sobre os aspectos gerais do teste, incluindo o design, o layout, o cadastro e as 

instruções inicias. Todos os critérios foram avaliados como adequados, contudo foi sugerido o 

acréscimo de dois itens aos já existentes no cadastro da criança. O primeiro item foi sobre a 

lateralidade da criança e o segundo para o registro das observações extras sobre o paciente, 

como, por exemplo, uso de medicação, óculos, entre outros.  As sugestões foram aderidas ao 

teste. 

 

Quadro 4 - Resultados da primeira parte do questionário enviado aos juízes 

 
Variável Adequado Inadequado 

Adequado, mas com 

mudança 

Aspectos 

gerais do 

teste  

Layout X   

Cadastro X   

 

 A seguir são apresentados os resultados relativos aos testes submetidos à análise, para 

maior compreensão os resultados são divididos de acordo com a habilidade avaliada.  

 

4.2.1 Memória de trabalho  

   

 Os Quadros 5 e 6 apresentam os resultados da avaliação do teste de memória de 

trabalho visual e verbal, ordem direta e inversa. O Quadro 5 sumariza os resultados dos itens 

que avaliaram a memória de trabalho visual, os itens como: a coerência entre os testes e os 

objetivos propostos, a adequação das atividades para as idades, o áudio, instruções, as regras 



 
 

 

 
40 

de interrupção, forma de registro dos resultados foram avaliados como adequados, contudo o 

item: fase de treino foi solicitado mudanças para adequação. 

 

Quadro 5 - Resultados do questionário enviado para os juízes da parte de memória de trabalho 

visual  

 
Variável Adequado Inadequado 

Adequado, mas 

com mudança 

 

 

 

Memória 

de 

Trabalho  

Coerência entre os testes e 

os objetivos propostos. 
X   

Adequação das atividades 

para as idades propostas. 
X   

Áudio (som e linguagem) X   

Instrução X   

Fase de treino   X 

Regras de interrupção X   

Forma de registro dos 

resultados 
X   

 

Na fase de treino foi solicitada à possibilidade de repetição do treino até a compreensão 

por parte da criança. Antes da adequação do teste, a fase treino era automática, ou seja, 

independente do acerto ou do erro, a criança era dirigida para o início do teste. Após a 

adequação, optou-se por deixar a fase de treino manual, ou seja, o examinador é  quem decide 

quando iniciar o teste, possibilitando assim, a repetição da fase de treino quantas vezes forem 

necessárias para a compreensão por parte da criança.  

 

Quadro 6 - Resultados do questionário enviado para os juízes da parte de memória de trabalho 

verbal 

 
Variável Adequado Inadequado 

Adequado, mas 

com mudança 

 

 

 

Memória 

de 

Trabalho  

Coerência entre os testes e 

os objetivos propostos. 
X   

Adequação das atividades 

para as idades propostas. 
X   

Áudio (som e linguagem) X   

Instrução   X 

Fase de treino   X 

Regras de interrupção X   

Forma de registro dos 

resultados 
  X 

 

Na parte de memória de trabalho verbal foram solicitadas as seguintes mudanças:  
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Na fase de treino foi solicitada a mesma mudança da parte visual, ou seja, à 

possibilidade de repetição do treino até a compreensão por parte da criança. Antes da 

adequação do teste, a fase treino era automática, ou seja, independente do acerto ou do erro, a 

criança era dirigida para o início do teste. Após a adequação, optou-se por deixar a fase de 

treino manual, ou seja, o examinador que decide quando iniciar o teste, possibilitando assim, a 

repetição da fase de treino quantas vezes forem necessárias para a compreensão por parte da 

criança.  

A segunda solicitação de adequação foi quanto ao registro da parte verbal, direta e 

inversa do teste. Antes da adequação do teste, era feito o registro das palavras presentes em 

cada fase dita pela criança, mas não havia a possibilidade de incluir palavras diferentes das 

existentes na fase, também não havia como mudar a palavra, caso a criança mudasse a 

resposta e ainda a impossibilidade de registrar a ausência de resposta. Após a adequação foi 

inserido o item “palavras intrusas” que permite o registro de palavras diferentes das existentes 

em casa fase, também foi acrescentado o item “nenhuma resposta” e ainda o item “apagar” 

que permitem o registro de ausência de resposta e a correção. A Figura 10 a seguir ilustra a 

tela após a alteração. 

 

        

Figura 10 - Tela da atividade de memória de trabalho verbal após sugestões dos juízes. 

 

Portanto, após as mudanças, o examinador fica com a tela do tablet voltada para ele e 

inicia o teste apertando o botão áudio e após ouvir a resposta da criança, o examinador pode 

selecionar na tela do tablet as palavras ditas pela criança (‘arrastando-as’ para a caixa em 

branco), ou ainda a opção “nenhuma resposta”, quando a criança não se lembra de nenhum 

dos nomes, ou ainda “palavras intrusas”, que permite registrar palavras diferentes das 

apresentadas nas fases. Quando o examinador opta por essa opção, aparece uma lista de todas 
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as palavras que são apresentadas no teste para que o examinador escolha entre elas, a palavra 

dita pela criança, ou ainda a opção “outras”, no caso da criança incluir outras palavras que não 

são apresentadas no testes.  

A terceira solicitação dos juízes foi quanto à instrução da parte verbal direta e inversa, 

foi solicitado que fosse modificado o texto de instrução e incluísse um texto, com a instrução 

padronizada, para o que examinador leia para a criança. Tal incorporação foi feita. 

  

4.2.2. Flexibilidade cognitiva 

 

  A Quadro 7 apresenta os resultados da avaliação do teste de flexibilidade cognitiva 

nas tarefas para pré-escolar e escolar. Os itens como coerência entre os testes e os objetivos 

propostos, a adequação das atividades para as idades, instruções, forma de registro e as regras 

de interrupção foram avaliados como adequados. Contudo para os itens de fase de treino e 

áudio foram solicitadas mudanças para adequação. 

Quadro 7 - Resultados do questionário enviado para os juízes da parte de flexibilidade 

cognitiva  

 Variável Adequado Inadequado Adequado, mas 

com mudança 

 

 

 

Flexibilidade 

Cognitiva  

Coerência entre os testes 

e os objetivos propostos. 

X   

Adequação das 

atividades para as idades 

propostas. 

X   

Áudio (som e 

linguagem) 

  X 

Instrução  X   

Fase de treino   X 

Regras de interrupção  X   

Forma de registro dos 

resultados  

X   

  

Foram solicitadas alterações no áudio das instruções da parte pré-escolar e escolar, para 

que apresentassem uma prosódia mais natural, também foi solicitado que a fase treino fosse 

alterada, de forma que possibilitasse  ao examinador decidir quando iniciar o teste, para que a 

fase de treino pudesse ser repetida quantas vezes forem necessárias para a compreensão por 

parte da criança.  
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 4.2.3. Controle inibitório    

  

 O quadro 8 apresenta os resultados da avaliação do teste de controle inibitório. Os 

itens como coerência entre os testes e os objetivos propostos, a adequação das atividades para 

as idades, o áudio, instruções, as regras de interrupção e a forma de registro foram avaliados 

como adequados. Contudo no item fase de treino foi solicitado mudanças para a adequação. 

 

Quadro 8  - Resultados do questionário enviado para os juízes da parte de controle inibitório 

 Variável Adequado Inadequado Adequado, mas 

com mudança 

 

 

 

Controle 

inibitório   

Coerência entre os testes 

e os objetivos propostos. 

X   

Adequação das 

atividades para as idades 

propostas. 

X   

Áudio (som e linguagem) X   

Instrução  X   

Fase de treino   X 

Regras de interrupção  X   

Forma de registro dos 

resultados  

X   

 

 Foram alteradas as fases de treino. Na versão anterior o teste iniciava automaticamente 

após o final do treino, não havendo a opção de repetir o treino. Com a alteração, foi incluído, 

após o término do treino as opções: iniciar o teste ou repetir o treino, possibilitando assim que 

a crianças repita o treino caso necessário.  

 Observou-se que todas as alterações feitas pelos juízes foram bastante pertinentes e 

auxiliaram a melhorar a qualidade das tarefas. Todas as alterações solicitadas foram 

realizadas. A análise dos juízes é parte do processo de validação do instrumento, que por sua 

vez depende do acúmulo de evidências de validade. Os resultados dessa primeira parte 

permitem dar continuidade ao estudo de análise das propriedades psicométricas, a fim de 

buscar evidência da validade em relação as variáveis externas e evidência de fidedignidade 

com a versão revisada do aplicativo. 
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5. Parte 2 - INVESTIGAÇÃO DE EVIDÊNCIA DE VALIDADE POR RELAÇÃO 

COM OUTRAS VARIÁVIES E DE FIDEDIGNIDADE 

 

5.1 MÉTODO 

 

5.1.1 Participantes 

  

Inicialmente, foram enviados 70 convites/cartas de autorização aos pais das crianças 

de 4 a 10 anos de idade, devidamente matriculadas em uma escola particular, na cidade de 

Goiânia. De acordo com os critérios de exclusão, foram excluídas as crianças que 

apresentaram deficiências sensoriais conhecidas e não corrigidas, problemas de ordem 

genética, psiquiátrica ou neurológica conhecida, identificadas por meio de levantamento junto 

à escola. Foram excluídas 4 crianças, desta forma, 66 crianças participaram da pesquisa.  

Todas as 66 crianças participaram da pesquisa. Porém, 15 tiveram os seus resultados 

excluídos da amostra.  Foram excluídos: 2 meninos, um por estarem ausentes no segundo dia 

de aplicação dos testes. Além desses, outras 13 crianças foram excluídas, 8 meninos e 5 

meninas, após problemas ocorridos no aplicativo durante a fase de coleta. Totalizou-se, assim, 

a amostra final de 51 crianças com idade entre 4 e 10 anos. A Tabela 1 sumariza a 

caracterização da amostra por idade e sexo e a Tabela 2 por série e sexo. 

 

Tabela 1 - Caracterização da amostra por idade e sexo 

 Sexo  

Idade Meninos Meninas Total  

4 5 2 7 

5 4 1 5 

6 7 3 10 

7 9 1 10 

8 4 4 8 

9 5 2 7 

10 0 4 4 

Total 34 17 51 
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Tabela 2 - Caracterização da amostra por nível escolar e sexo 

Nível escolar Sexo  

 Meninos Meninas Total  

Maternal 3 1 4 

Jardim I 4 2 6 

Jardim II 3 0 3 

1° ano  12 3 15 

2° ano  5 3 8 

3° ano  4 2 6 

4° ano  3 6 9 

Total  34 17 51 

 

5.1.2 Instrumentos  

 

 Além de dois termos de consentimentos, direcionado aos responsáveis dos 

participantes e à diretoria da instituição escolar, foram usados os seguintes instrumentos: 

Teste Informatizado para a Avaliação das Funções Executivas (FREITAS, SEABRA, 2014), 

Blocos de Corsi ordem direta e inversa (LEZAK, 1995); Subteste Dígitos da Escala de 

Inteligência Wechsler (WECHSLER, 2013); Teste de Stroop Semântico (TREVISAN; 

SEABRA, 2010a); Teste de Trilhas para Pré-escolares (TREVISAN; SEABRA, 2012) e Teste 

de Trilhas parte A e B (MONTIEL; SEABRA, 2009b, 2012b). Todos os instrumentos são 

descritos a seguir.   

 

5.1.2.1 Teste Informatizado para a Avaliação das Funções Executivas (TAFE) 

 

 O Teste Informatizado para a Avaliação das Funções Executivas (FREITAS; 

SEABRA, 2014) já foi previamente descrito na parte teórica da presente dissertação, bem 

como, no item 4.2, as alterações realizadas após os resultados da investigação de validade por 

conteúdo (parte 1).  
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5.1.2.2 Blocos de Corsi ordem direta e inversa  

 

O bloco de Corsi (LEZAK, 1995) consiste em um tabuleiro contendo dez blocos fixos 

arranjados em uma disposição específica, conforme mostra a Figura 11. Os blocos são 

apresentados à criança que deve repetir os movimentos realizados pelo examinador, que toca 

nos blocos e em uma sequência pré-estabelecida, sendo no mínimo dois e no máximo nove 

blocos. Na ordem direta solicita-se à criança que repita a mesma ordem, imediatamente após o 

examinador. Na ordem inversa a criança deve repetir a sequência na ordem inversa, a 

pontuação é dada pelo número máximo de sequência desempenhado. Dados normativos para 

crianças brasileiras foram obtidos por Santos et al. (2005).  

 

 

Figura 11 - Blocos de Corsi. 

 

5.1.2.3 Dígitos da Escala Wechsler 

  

O subtestes Dígito da escala Wechsler (WECHSLER, 2013) é um instrumento 

amplamente utilizado para avaliação de memória de trabalho (COUTINHO; MATTOS, 

MALLOY-DINIZ, 2009). O examinador lê para criança uma sequência de números, 

primeiramente é solicitado à criança para repeti-los na mesma ordem em que foram ditos, 

Dígitos na Ordem Direta (OD). Inicia-se com dois dígitos e pode chegar até 9 dígitos, sendo 

que há duas tentativas para cada sequência de dígitos, o teste é interrompido quando a criança 

erra duas tentativas seguidas.  No Subteste Dígitos Ordem Inversa (OI) a sequência de 

números é dita à criança, mas a mesma deve repetir os números na ordem inversa.  Cada item 

apresenta duas tentativas, com números diferentes, mas com a mesma quantidade de dígitos. 

Para a análise das respostas é considerada a soma do número de sequências repetidas 

corretamente. Evidências de validade referindo-se a idade e a comparação com outro teste, 

foram obtidas no estudo de Rueda et al. (2013). 
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5.1.2.4 Teste de Stroop Semântico 

 

O Teste Stroop Semântico (TSS) (TREVISAN; SEABRA, 2010a) é uma versão 

adaptada tendo como base as versões de Berwid et al (2005), Brocki e Bohlin (2006), 

Gerstadt, Hong e Diamond (1994), assim como o Stroop clássico (STROOP, 1935). 

Apresenta evidência de validade por observação de mudança desenvolvimental e correlação 

com outras variáveis, de acordo com estudos brasileiros (DIAS et. al, 2011). 

O TSS é destinado à avaliação do controle inibitório das crianças, sendo o diferencial 

o fato de não ser necessário que a criança seja alfabetizada, pois não faz uso de material 

escrito. No TSS as palavras do teste Stroop original, foram substituídas por pares de figuras 

correspondentes: sol e lua e menino e menina, como ilustrado na Figura 12. As figuras são 

apresentadas uma a uma e aleatoriamente na tela do computador.  

 

 

Figura12 - Imagens utilizadas no Teste Stroop Semântico 

 

O teste é dividido em duas partes: na primeira, a criança nomeia as figuras, e, na 

segunda, a criança deve dizer o oposto da figura apresentada. É composto por um total de 32 

figuras, divididas em 16 para cada etapa do teste, apresentando uma progressão de dificuldade 

em cada fase.  

 No início de cada fase são apresentados itens de treino para que a criança compreenda 

qual é a tarefa a ser realizada. Somente após a compreensão da tarefa inicia-se o teste. Os 

acertos e erros são classificados de acordo com as respostas emitidas pelo examinando. Os 

erros são classificados quando a criança omite a resposta correta, quando excede o tempo de 

exibição da imagem, ou quando erra a palavra (TREVISAN, 2010) 
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5.1.2.5 Teste de Trilhas para Pré-escolares  

 

O Teste de Trilhas para Pré-escolares (TT-P) (TREVISAN; SEABRA, 2012) avalia 

a flexibilidade cognitiva. Foi adaptado das partes A e B do Teste de Partington e Leiter 

(1949), que é originalmente composto por números e letras separadamente, em sua primeira 

fase, e na segunda apresentando os dois grupos de informação. Trevisan (2010) fez uma 

adaptação para pré-escolares tendo como base as versões de Espy (1997), Espy et al (2001), 

Espy e Cwik (2004) e Baron (2004). Nessa versão não é necessário o conhecimento de letras 

e números, como é na versão original. Estudos brasileiros revelam evidências de validade 

(TREVISAN, 2010; PEREIRA, 2011), e demonstram que o TT-P pode ser usado para avaliar 

a flexibilidade cognitiva de crianças pré-escolares.   

As crianças na primeira parte (parte A), são apresentadas a uma imagem de uma família 

composta por 5 cachorros, dispostos aleatoriamente: pai, mãe e três filhotes. A criança deve 

ligar, em ordem de tamanho, do menor para o maior todos os cachorros. Na segunda fase, são 

apresentadas 10 figuras, sendo 5 cachorros e 5 ossos, e a criança deve ligar alternadamente 

entre os cachorros e  os ossos, começando do osso menor para o filhote mais novo, o osso 

médio para o filhote do meio, e assim por diante (TREVISAN; PEREIRA, 2012g; 

TREVISAN et al., 2012e; TREVISAN; SEABRA, 2012f). A parte A do teste envolvem 

habilidades como: percepção, atenção, o rastreamento visual e a velocidade, já a parte B, mais 

complexa, envolve a flexibilidade, uma vez que requer da criança habilidade para realizar a 

atividade com duas informações diferenciadas (dois estímulos: cachorro e osso), conforme 

Figura 13.  

 

 

Figura 13 - Parte B do Teste de Trilhas para pré-escolares 
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5.1.2.6 Teste de Trilhas parte A e B  

 

O Teste de Trilhas (MONTIEL, SEABRA, 2009b, 2012b) é uma adaptação de um 

dos instrumentos mais utilizados para avaliar as funções executivas, especificamente a 

flexibilidade. Evidência de validade para a população brasileira de 6 a 14 anos foram 

investigadas nos estudos de Menezes, 2008 e Dias, 2009. O estudo mostrou que o instrumento 

possui evidências de validade a partir de distintas estratégias e possui dados normativos para 

crianças dessa faixa etária. O teste é dividido em duas partes A e B. A parte A, a crianças 

deve ligar, seguindo a sequência, primeiramente as letras e em seguida os números, essa parte 

é utilizada como o controle de linha de base para a compreensão da parte B, essa por sua vez, 

caracteriza-se como uma medida de flexibilidade, uma vez que as crianças devem ligar a 

sequência de letras e números alternadamente.  

  

5.1.3 Procedimento 

  

Inicialmente, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Após aprovação, foi realizado contato com a escola, feito o 

levantamento para os critérios de exclusão e encaminhado, aos responsáveis pela instituição e 

pelas crianças, as cartas contendo os termos de consentimento livre e esclarecido, bem como o 

convite para participarem da pesquisa com detalhes sobre a mesma. (Anexo 2 ) . 

Após o recolhimento de todos os termos assinados, foi realizada uma divisão da 

amostra em dois grupos: grupo 1, as crianças submetidas ao TAFE primeiramente e grupo 2, 

as crianças que fizeram os testes tradicionais primeiro. A coleta ocorreu em uma sala 

previamente preparada, com condições adequadas, disponibilizada pela escola durante o 

período regular de aula. As crianças eram retiradas da sala individualmente por períodos de 

tempo, variando de 30 a 40 minutos, com autorização da professora e consentimento dos pais.  

A coleta ocorreu nos meses de setembro a novembro de 2015, sempre no período vespertino.  

As avaliações foram individuais a fim de garantir que as crianças compreendessem 

corretamente as instruções e que as respostas fossem registradas com precisão. Foram 

realizadas duas sessões com cada criança, com intervalo de uma semana entre as sessões.  

Para a investigação de fidedignidade do TAFE, dez crianças do grupo 1 foram 

selecionadas para serem submetidas novamente ao instrumento no mês de dezembro. As 
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crianças foram selecionadas de acordo com a idade. Desta forma  o grupo de re-teste era 

composto por 6 meninas e 4 meninos, sendo um participante de cada idade, com exceção das 

idades de 6,7 e 10 que tiveram duas crianças. 

A ordem de aplicação dos instrumentos de cada grupo está apresentado no Quadro 9.  

 

Quadro 9 - Ordem de aplicação dos instrumentos 

Sessão Período Grupo 1 Grupo 2 Grupo re-teste 

1  14/09/2015 

a 

19/10/2015 

TAFE 

 

Bloco de Corsi; 

Subteste Dígitos od,  

Subteste Dígitos oi,  

Stroop Semântico; 

Teste Trilhas 

 

2  26/10/2015  

a  

30/11/2015 

Bloco de Corsi;  

Subteste Dígitos od,  

Subteste Dígitos oi, 

Stroop Semântico  

Teste de trilhas   

TAFE 

 

 

3 01 a 07/12   TAFE  

 

Posteriormente a coleta de dados foi entregue aos pais dos participantes, via agenda, 

um relatório individual com o desempenho de cada uma das crianças em todos os testes 

aplicados, comparando-as com os pares da mesma idade. No relatório a autora da pesquisa se 

disponibiliza para o esclarecimento de dúvidas referentes aos resultados das crianças.  

 

5.2 RESULTADOS e DISCUSSÃO   

 

 Nesse tópico são apresentados os resultados descritivos obtidos em todos os 

instrumentos aplicados de acordo com a habilidade envolvida, conforme a explicação 

detalhada no Método, assim como também apresenta a discussão dos mesmos de acordo com 

o referencial teórico que subsidia o presente trabalho. Para a análise das estatísticas 

inferenciais, inicialmente, foi avaliada a normalidade dos dados por meio do teste 

Kolmogorov-Smirnov. Como os desempenhos nos instrumentos não tiveram distribuição 

normal foram conduzidas análises estatísticas não paramétricas. 
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Inicialmente, foi usado teste de Kruskal Wallis para verificar os efeitos da idade sobre 

os desempenhos nos testes. Em seguida, foram conduzidas as  análises de correlação não 

paramétricas de Spearman para avaliar a relação entre: a) os desempenhos no TAFE e os 

desempenhos nos testes tradicionais não-informatizados; b) entre os resultados dos testes 

informatizados em um mesmo domínio (isto é, memória de trabalho, flexibilidade e controle 

inibitório); e c) entre os resultados do TAFE de domínios diferentes. Tais resultados são 

apresentados a seguir. 

 

5.2.1. Análises não paramétricas para verificar os efeitos da idade nos 

instrumentos utilizados para avaliar FEs 

 

 A seguir são apresentados os resultados do teste de Kruskal Wallis para verificar os 

efeitos da idade sobre os desempenhos nos diferentes testes aplicados. Os resultados estão 

apresentados separadamente por habilidades avaliadas (memória de trabalho, flexibilidade 

cognitiva e controle inibitório).  

 

5.2.1.1. Efeitos da idade sobre os desempenhos nos testes de Memória de trabalho 

  

 Em relação à memória de trabalho, os resultados são apresentados de acordo com 

desempenho nos testes. Para memória de trabalho visual são apresentados os resultados nos 

testes:  TAFE-visual direta, TAFE-visual inversa, Corsi ordem direta, Corsi ordem inversa; e 

para memória de trabalho verbal, os testes:  TAFE-verbal direta, TAFE-verbal inversa, 

Dígitos ordem direta e Dígito ordem inversa.  

A Tabela 3 sumariza as estatísticas descritivas obtidas para as medidas de memória de 

trabalho do TAFE e a Tabela 4, as estatísticas descritivas dos testes tradicionais, com dados 

de número de participantes para cada idade, rank médio, médias obtidas e desvio padrão.  

 Nas tarefas de memória de trabalho informatizadas, como pode ser verificado na 

Tabela 3, houve aumento na maioria dos escores, na média geral de acertos, conforme a 

progressão da idade. As únicas exceções foram as medidas obtidas nos testes TAFE- visual 

direta e TAFE- verbal direta e inversa, na faixa etária de 9 a 10 anos, diferença essa que pode 

estar relacionada ao pequeno tamanho da amostra na idade de 10 anos.  

 A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos nos testes tradicionais de avaliação de 

memória de trabalho, que são: Bloco de Corsi ordem direta e ordem inversa e Subteste 
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Dígitos ordem direta e inversa. Conforme mostra a Tabela 4, a maioria das médias evoluíram 

progressivamente de acordo com o avanço da idade, como por exemplo todas as médias do 

Subteste Dígitos Ordem Inversa. Algumas médias de desempenho dos outros três testes, 

evoluíram progressivamente, mas com pequenas oscilações.  
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Tabela 3 - Estatísticas descritivas após teste de Kruskal Wallis do efeito de idade sobre os testes informatizados de memória de trabalho. 

Idade N TAFE - visual direta TAFE- visual inversa TAFE - verbal direta TAFE- verbal inversa 

  r m dp r m dp r m dp r m dp 

4 7 7,5 3 1,63 6,86 1,14 1,06 14,21 3,41 1,11 11,29 1,71 1,38 

5 5 10,9 4 1 9,6 1,8 1,78 11,2 3,7 1,14 13,2 2 1,225 

6 10 21,1 5,5 1,17 24,25 4,8 2,09 23,25 4,6 0,96 25 3,1 0,73 

7 10 29 6,5 1,78 28,85 5,7 2,21 29,1 5,1 0,87 27,45 3,3 0,94 

8 8 32,25 7 1,51 30,13 5,88 1,64 29,5 5,13 1,24 31 3,5 0,53 

9 7 42,5 8,57 1,27 39,43 7,57 1,13 39,43 6,29 1,38 38,79 4,43 1,27 

10 4 40,63 8,25 1,5 45,5 8,25 0,5 33,75 5,75 1,70 34,25 4 1,63 

Nota: N: número de participantes; r: rank médio; m: média; dp: desvio padrão   
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Tabela 4 - Estatísticas descritivas após teste de Kruskal Wallis do efeito de idade sobre os testes de memória de trabalho tradicionais. 

Idade N Corsi OD Corsi OI Dígitos OD Dígitos OI 

 
 

r m dp r m dp r m dp r m dp 

4 7 14,14 4,86 1,06 11,79 3 1,41 13,36 5 1,41 8,29 2 1,91 

5 5 9 4,2 1,09 13,5 3,2 1,64 12,1 5 1 15,3 3,4 2,19 

6 10 32,75 7 1,49 24,85 4,8 1,61 20,4 5,9 1,19 26,4 5 1,24 

7 10 27,2 6,2 1,39 30,2 5,4 1,17 31,25 7,2 1,54 28,05 5,2 1,13 

8 8 23,19 6,13 2,16 33,88 6 2,33 28,19 6,75 1,58 30 5,38 1,18 

9 7 32,36 6,86 1,34 30,29 5,43 1,61 41,07 8,71 2,05 35,21 5,86 1,06 

10 4 42,63 8,75 1,89 35,63 6 2,708 35,63 7,75 1,70 40,13 6,5 1,29 

Nota: N: número de participantes; r: rank médio; m: média; dp: desvio padrão. 
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Por fim, a Tabela 5 sumariza as estatísticas inferenciais do efeito idade, por meio do 

teste de Kruskal Wallis, sobre os testes de memória de trabalho. Conforme mostra a tabela 

houve efeito significativo da idade sobre todos os testes.  

 

Tabela 5 - Estatísticas inferenciais resultantes do teste de Kruskal Wallis do efeito da idade 

sobre escore dos testes de memória de trabalho.  

 
Qui quadrado gl p 

TAFE - visual direta 31,995 6 < 0,001 

TAFE - visual inversa 32,014 6 < 0,001 

TAFE - verbal direta 18,385 6 0,005 

TAFE - verbal inversa 19,431 6 0,003 

Corsi OD 20,525 6 0,002 

Corsi OI 15,746 6 0,015 

Dígitos OD 21,892 6 0,001 

Dígitos OI 20,688 6 0,002 

 

Os desempenhos nos testes de memória de trabalho, conforme mostram as tabelas, 

sofreram interferência significativa da idade, portanto, de acordo com os resultados, há um 

melhor desempenho com a progressão da idade. Esses resultados podem ser indicativos de 

validade do instrumento pela variável idade, e além disso corroboram estudos internacionais 

que também utilizaram tarefas de Span e constataram que o número de itens retidos continua 

a aumentar após o período pré-escolar, de modo que as crianças tornam-se cada vez mais 

capazes de conter mais itens em mente (GATHERCOLE, 1998). Os resultados corroboram 

também estudos nacionais (MENEZES; GODOY; SEABRA, 2009; VAZ et al, 2010) que 

apontam o contínuo desenvolvimento das FEs, por meio de estudos realizados com crianças 

do ensino fundamental. 

Em relação ao desenvolvimento da memória de trabalho ao longo das idades, os 

resultados obtidos nos testes informatizados apontam que os maiores picos de evolução das 

médias foram na faixa etária de 5 para 6 anos.  Esses resultados corroboram os estudos que 

apontam o período de 3 a 7 anos (ou período pré-escolar) como a fase em que há um salto na 

capacidade das crianças em acompanhar e atualizar um maior número de itens em mente 

(DIAMOND, 1991; NELSON, 1998). E ainda, as idades que revelaram maior desempenho 

aproximam do período de 4 a 5 anos, apontado em estudos como um período em que há um 
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desenvolvimento mais refinado da memória de trabalho (BRODOVA; LEONG, 2007; 

DAWSON; GUARE, 2010).  Nas tarefas de repetição de uma sequência na ordem inversa, 

que são as tarefas que mais exigem a manipulação das informações armazenadas, os períodos 

de picos no desenvolvimento se assemelham aos encontrados em estudos internacionais 

(CARLSON, 2005; GATHERCOLE, 1998).  

Desta forma, os resultados dos testes informatizados de memória de trabalho apontam 

padrão de desenvolvimento que está de acordo com estudos prévio realizados na área, 

mostrando desenvolvimento contínuo e com evolução importante na fase pré-escolar, 

Também há evidências de adequação dos instrumentos para as idades avaliadas, pois não 

foram verificados efeitos de piso ou de teto nos testes de memória de trabalho do TAFE além 

de que os resultados revelam tendência de desenvolvimento, ou seja, as habilidades exigidas 

pelos instrumentos aumentam conforme o desenvolvimento da criança.  

 

5.2.1.2 Efeitos da idade sobre os testes de Flexibilidade cognitiva 

 

Em relação à flexibilidade cognitiva, os resultados são apresentados de acordo com o 

teste aplicado conforme a idade das crianças, ou seja, divididos em crianças em idade pré-

escolar e escolar.  

 

5.2.1.2.1 Efeitos da idade sobre os testes de Flexibilidade cognitiva para pré-escolares 

 

Essa seção mostra os resultados da estatística descritiva obtida após o teste Kruskal 

Wallis conduzido para verificar o efeito de idade sobre os Testes de flexibilidade cognitiva 

para as crianças em idade pré-escolar. A Tabela 6 apresenta os resultados dos testes 

informatizados para as crianças em idade pré-escolar são eles: TAFE - Pré-escolar parte A 

conexão, TAFE - Pré-escolar parte A - sequência e TAFE - Pré-escolar parte A – tempo e 

ainda,  TAFE - Pré-escolar parte B - conexão, TAFE - Pré-escolar parte B - sequência e 

TAFE - Pré-escolar parte B - tempo.  

Conforme a Tabela 6, houve evolução progressiva da média de acordo com o avanço 

da idade nos testes que avaliaram o número de conexão e sequência nas partes A e B, com 

uma única exceção no teste TAFE - Pré-escolar parte A – conexão nas idades de 4 a 5 anos e 

TAFE - Pré-escolar parte B sequencia. A Tabela 6 mostra, ainda, um declínio progressivo em 
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relação ao avanço da idade quanto ao tempo gasto para a execução da atividade na parte A, 

porém o mesmo não ocorreu na parte B nas idades de 4 a 5 anos.  

   

Tabela 6 - Estatísticas descritivas após teste de Kruskal Wallis do efeito de idade dos Testes 

de flexibilidade cognitiva informatizado para crianças em idade pré-escolar. 

 Idade N r m dp 

TAFE 

Pré-escolar 

Parte A - conexão 

4 7 8,14 2,71 1,11 

5 5 7,8 2,4 1,51 

6 10 15,7 4,1 0,31 

TAFE 

Pré-escolar 

Parte A - sequência 

4 7 7,93 3 1,41 

5 5 8,9 3 2,12 

6 10 15,3 4,9 0,31 

TAFE 

Pré-escolar 

Parte A - tempo 

4 7 15,57 20,14 7,29 

5 5 13,8 20,8 14,95 

6 10 7,5 9,5 5,08 

TAFE 

Pré-escolar 

Parte B - conexão 

4 7 7,57 3,43 1,61 

5 5 8,4 3,8 1,64 

6 10 15,8 7,4 2,67 

TAFE 

Pré-escolar 

Parte B - sequência 

4 7 8,57 3,14 2,11 

5 5 5,6 2,2 1,78 

6 10 16,5 8,2 3,01 

TAFE - Pré-escolar 

Parte B - tempo 

4 7 11,5 32,14 16,17 

5 5 16,1 37,4 18,33 

6 10 9,2 25 8,20 

Nota: N: número de participantes; r: rank médio; m: média; dp: desvio padrão. 

 

Para os testes tradicionais, a Tabela 7 apresenta os resultados das estatísticas 

descritivas após o teste de Kruskal Wallis do efeito de idade para as crianças em idade pré-

escolar, apresentado nos seguintes testes: Teste de Trilhas para Pré-escolares parte A - 

conexão, Teste de Trilhas para Pré-escolares parte A - sequência e Teste de Trilhas para Pré-

escolares parte A - tempo e ainda Teste de Trilhas para Pré-escolares parte B - conexão, Teste 

de Trilhas para Pré-escolares parte B - sequência e Teste de Trilhas para Pré-escolares parte B 
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tempo. A Tabela 7 mostra evolução progressiva da média de acordo com o avanço da idade, 

em todos os testes que avaliam o número de conexão e sequência. Em relação ao tempo gasto 

não há interferência da idade.  

  

Tabela 7 - Estatísticas descritivas após teste de Kruskal Wallis do efeito de idade dos Testes 

de flexibilidade cognitiva tradicionais para crianças em idade pré-escolar. 

 Idade N r m dp 

Teste trilhas 

 pré-escolar 

parte a - conexão 

4 7 8,29 2,86 1,21 

5 5 9 3,2 0,83 

6 10 15 4 0 

Teste trilhas 

 pré-escolar 

parte a - sequência 

4 7 8,71 3,8 1,21 

5 5 8,4 3,8 1,09 

6 10 15 5 0 

Teste trilhas  

pré-escolar 

parte a - tempo 

4 7 11,2 16,71 5,02 

5 5 14 21 10,81 

6 10 10,4 15,8 4,05 

Teste trilhas  

pré-escolar 

parte b - conexão 

4 7 7,86 2,86 1,67 

5 5 11,4 3,4 0,89 

6 10 14,1 5,5 3,1 

Teste trilhas  

pré-escolar 

parte b - sequência 

4 7 9,57 3 2 

5 5 11 3 0 

6 10 13,1 5,4 4,03 

Teste trilhas  

pré-escolar 

parte b - tempo 

4 7 6,93 23,71 11,28 

5 5 11,8 31 10,19 

6 10 14,55 36,7 12,27 

Nota: N: número de participantes; r: rank médio; m: média; dp: desvio padrão. 

 

E por fim a Tabela 8 apresenta as estatísticas inferências  do efeito da idade sobre os 

testes de flexibilidade cognitiva nos testes informatizados e tradicionais. Como pode ser 

observado, houve efeito significativo da idade nos testes informatizados para as crianças em 

idade pré-escolar, com exceção da medida de tempo da parte B. Já os escores dos teste 
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tradicionais que apresentaram interferência da idade foram: Teste de Trilhas para Pré-

escolares parte A- conexão e Teste de Trilhas para Pré-escolares parte A- sequência.   

 

Tabela 8 – Estatísticas inferenciais do teste de Kruskal Wallis do efeito de idade dos testes de 

flexibilidade cognitiva. 

 
Qui-quadrado gl p 

TAFE - pré-escolar a - conexão 9,726 2 0,008 

TAFE - pré-escolar a - sequência 8,106 2 0,017 

TAFE - pré-escolar a - tempo 7,218 2 0,027 

TAFE - pré-escolar b - conexão 8,449 2 0,015 

TAFE - pré-escolar b - sequência 12,073 2 0,002 

TAFE - pré-escolar b - tempo 3,776 2 0,151 

Teste trilhas pré-escolar a - conexão 7,893 2 0,019 

Teste trilhas pré-escolar a - sequência 7,93 2 0,019 

Teste trilhas pré-escolar a - tempo 1,022 2 0,6 

Teste trilhas pré-escolar b - conexão 3,976 2 0,137 

Teste trilhas pré-escolar b - sequência 1,443 2 0,486 

Teste trilhas pré-escolar b - tempo 5,702 2 0,058 

  

   De acordo com os resultados apresentados nas tabelas, há interferência da idade nas 

médias obtidas nos testes informatizados de flexibilidade cognitiva no período pré-escolar, 

com exceção da medida de tempo da parte b.  As médias dos escores por faixa etária 

evoluíram progressivamente conforme o aumento da idade, esse resultado aponta evidência 

de validade quanto ao critério idade.  Além da forma contínua de desenvolvimento,  os picos 

de desenvolvimentos no final da idade pré-escolar, por volta dos 5 a 6 anos de idade 

corroboram os estudos que apontam que a flexibilidade cognitiva é desenvolvida mais no 

final da idade pré-escolar, entre 5 e 7 anos (DAVIDSON et al, 2006; GARON et al., 2008). 

Essa peculiaridade se deve ao fato de que o desenvolvimento da flexibilidade se apoia em 

outros dois componentes das FEs básicas, controle inibitório e memória de trabalho 

(DIAMOND, 2013).   
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5.2.1.2.2 Efeitos da idade sobre os testes de Flexibilidade cognitiva para Escolares 

 

Para as crianças em idade escolar, a Tabela 9 mostra os resultados da estatística 

descritiva após teste Kruskal Wallis do efeito de idade dos Testes informatizados de 

flexibilidade cognitiva. São apresentados os seguintes testes: TAFE - Escolar letras - conexão, 

TAFE - escolar letras - sequência e TAFE - escolar letras - tempo e ainda TAFE - Escolar 

números - conexão, TAFE - escolar números - sequência e TAFE - Escolar números -  tempo. 

Os resultados das médias apresentadas na  Tabela 9 mostram que há leve evolução de 

acordo com o avanço da idade na faixa etária de 7
 
a 9 (em letras) e de 7 a 8 (em números) e, 

após essa faixa etária, há uma estabilidade nos resultados. O mesmo fenômeno pode ser 

observado quanto ao tempo gasto nos testes TAFE – Escolar letras e TAFE – Escolar 

números.  

A Tabela 9 ainda apresenta o resultado da soma da parte A (letras e números) com 

aumento progressivo da média e ainda o resultado da diferença entre b e a, também com 

aumento na média de acordo com o avanço da idade.  

 

Tabela 9: Estatísticas descritivas após teste de Kruskal Wallis do efeito de idade dos testes de 

flexibilidade cognitiva Informatizados para crianças em idade escolar. 

 
Idade N r m dp 

TAFE 

 Escolar 

Letras - conexão 

7 10 12,05 9,3 1,88 

8 8 13,19 9,5 2,13 

9 7 19 11 0 

10 4 19 11 0 

7 10 12,1 9,6 2,91 

TAFE 

 Escolar 

Letras - sequência 

8 8 13,13 9,63 3,37 

9 7 19 12 0 

10 4 19 11 12 

7 10 21,85 40,2 10,93 

TAFE 

 Escolar 

Letras - tempo 

8 8 16,31 31,63 13,51 

9 7 8,07 19,57 5,88 

10 4 7,38 19 6,68 

7 10 13,1 10,4 1,26 
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 Idade N r m dp 

TAFE 

Escolar 

Números - conexão 

8 8 16 11 0 

9 7 16 11 0 

10 4 16 11 0 

7 10 13,1 11,3 1,49 

TAFE 

 Escolar 

Números - sequência 

8 8 16 12 0 

9 7 16 12 0 

10 4 16 12 O 

7 10 20,25 22,2 7,58 

TAFE 

Escolar 

Números - tempo 

8 8 13,5 16,25 6,94 

9 7 11 14,43 8,05 

10 4 11,88 14,75 6,18 

7 10 10,3 7,2 4,31 

 8 8 14,06 11 9,02 

TAFE 

Escolar 

Parte b conexão 

9 7 17,64 13,71 6,23 

10 4 24 19,75 3,94 

7 10 10,45 7,4 5,37 

 TAFE 

Escolar 

Parte b sequência 

8 8 14 11,75 9,17 

9 7 17,5 14 6,60 

10 4 24 20,75 3,94 

7 10 17 60 0 

TAFE  

Escolar 

Parte b tempo 

8 8 13,63 58,38 3,02 

9 7 14,71 58,14 4,91 

10 4 13,25 57,75 4,5 

7 10 11,7 20,9 3,54 

TAFE  

Escolar soma da 

parte a 

8 8 13,63 21,63 3,37 

9 7 19 24 0 

10 4 19 24 0 

7 10 10,8 -13,5 5,19 

TAFE  

Escolar b-a 
8 8 15,38 -9,88 7,93 

9 7 15,71 -10 6,60 

10 4 23,5 -3,25 3,94 

Nota: N: número de participantes; r: rank médio; m: média; dp: desvio padrão. 
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Para os testes tradicionais, a Tabela 10 apresenta os resultados das estatísticas 

descritivas após o teste de Kruskal Wallis do efeito de idade para as crianças em idade 

escolar, apresentado nos seguintes testes: Teste de Trilhas: Parte A letras com medidas de 

conexões, sequência realizadas em 60” e o tempo  gasto para a execução do teste dentro dos 

60”, Teste de Trilhas: parte A – números  também com medidas de conexões, sequência 

realizadas corretamente em 60” e o tempo  gasto para a execução do teste dentro dos 60”, e 

ainda  Teste de Trilhas: Parte B – letras e números, com medidas de conexões, sequência 

realizadas corretamente em 60” e o tempo  gasto para a execução do teste dentro dos 60”, 

além do Teste de Trilhas: Soma da sequência  Parte A, e Teste de Trilhas:  diferença entre as 

sequência da parte  B e A. 

 

Tabela 10: Estatísticas descritivas após teste de Kruskal Wallis do efeito de idade dos testes 

de flexibilidade cognitiva tradicionais para crianças em idade escolar. 

 Idade N r m dp 

Teste de Trilhas: Parte A  

letras  - conexões  

7 10 14,45 10,00 2,30 

8 8 14,00 10,25 1,48 

9 7 15,50 10,57 1,13 

10 4 17,50 11,00 0 

Teste de Trilhas: Parte A   

Letras - sequencia 

7 10 14,35 10,20 3,82 

8 8 13,94 10,50 2,97 

9 7 15,71 11,57 1,13 

10 4 17,50 12,00 0 

Teste de Trilhas: Parte A  

Letras - Tempo 

7 10 19,70 30,90 11,68 

8 8 16,56 26,38 6,82 

9 7 12,14 22,57 4,72 

10 4 5,13 15,50 6,65 

Teste de Trilhas: Parte A  

Número - Conexão 

7 10 15,50 11,00 0 

8 8 13,69 10,75 707 

9 7 15,50 11,00 0 

10 4 15,50 11,00 0 

Teste de Trilhas: Parte A  

Número -sequencia 

7 10 14,50 11,20 2,53 

8 8 14,25 11,63 1,06 

9 7 16,00 12,00 0 

10 4 16,00 12,00 0 

Teste de Trilhas: Parte A  

Número - Tempo 

7 10 20,95 27,70 11,17 

8 8 16,31 19,38 4,80 

9 7 11,79 16,29 4,46 

10 4 3,13 10,25 1,70 

Teste de Trilhas: Parte B 

Letras e números - 

Conexão 

7 10 8,90 7,50 3,56 

8 8 15,69 11,88 5,35 

9 7 16,57 12,29 5,02 

10 4 26,13 20,00 3,83 
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 Idade N r m dp 

Teste de Trilhas: Parte B 

Letras e números - 

sequência 

7 10 9,70 7,90 4,12 

8 8 15,69 12,25 5,67 

9 7 15,36 11,29 7,29 

10 4 26,25 21,00 3,83 

Teste de Trilhas: Parte B 

Letras e números -  Tempo 

7 10 14,00 58,00 5,35 

8 8 15,38 59,88 354 

9 7 17,00 60,00 0 

10 4 13,25 57,25 5,50 

Teste de Trilhas: Soma da 

sequência  Parte A 

7 10 14,70 21,40 5,66 

8 8 12,81 22,13 2,94 

9 7 16,21 23,57 1,13 

10 4 18,00 24,00 0 

Teste de Trilhas:  diferença 

entre as sequência da parte  

B e A 

7 10 11,05 -13,50 4,83 

8 8 15,63 -9,87 5,33 

9 7 14,00 -12,29 7,56 

10 4 25,38 -3,00 3,83 

Nota: N: número de participantes; r: rank médio; m: média; dp: desvio padrão. 

 

  A Tabela 11 mostra o efeito idade sobre os testes de flexibilidade cognitiva nos testes 

informatizados e tradicionais. Como sumariza a tabela, os testes que apresentam 

interferências significativas são: nos testes informatizados, na parte A letras, na medida de 

tempo e na parte B, na soma de conexões corretas e na soma de sequências corretas. Nos 

testes tradicionais a única amostra significativa obtida foi na média da parte A, número na 

medida de tempo.  

 

Tabela 11 -  Estatísticas inferenciais do teste de Kruskal Wallis do efeito de idade dos testes 

de flexibilidade cognitiva para criança em idade escolar 

  Qui quadrado gl p 

TAFE - escolar - letras conexão 6,48 3 0,09 

TAFE - escolar - letras sequência 6,41 3 0,093 

TAFE - escolar - letras tempo 14,53 3 0,002 

TAFE - escolar- números conexão 3,94 3 0,268 

TAFE - escolar- números sequência 3,93 3 0,268 

TAFE - escolar - números tempo 6,17 3 0,104 

TAFE - escolar parte b conexão 8,37 3 0,039 

TAFE - escolar parte b sequência 8,11 3 0,044 
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 Qui quadrado gl p 

TAFE-  escolar parte b tempo 2,60 3 0,456 

TAFE - escolar soma parte a 6,68 3 0,083 

TAFE - escolares b-a 6,53 3 0,088 

TESTE DE TRILHAS Escolar -  letras conexão 1,20 3 0,752 

TESTE DE TRILHAS Escolar -  letras sequência 1,33 3 0,722 

TESTE DE TRILHAS Escolar  - letras tempo 9,53 3 0,023 

TESTE DE TRILHAS Escolar -  número conexão 2,62 3 0,453 

TESTE DE TRILHAS Escolar -  número sequência 1,28 3 0,733 

TESTE DE TRILHAS Escolar  - número tempo 13,89 3 0,003 

TESTE DE TRILHAS Escolar parte b – conexão  12,31 3 0,006 

TESTE DE TRILHAS Escolar parte b – sequência 10,98 3 0,012 

TESTE DE TRILHAS Escolar parte b – tempo 1,97 3 0,579 

TESTE DE TRILHAS Escolar soma A e B 2,35 3 0,502 

TESTE DE TRILHAS Escolar diferença A e b  8,26 3 0,041 

   

 A parte B dos testes de flexibilidade cognitiva é a parte que de fato, avalia a 

flexibilidade cognitiva, pois são apresentados à criança dois conjuntos de estímulos de ordem 

diferentes e a criança deve alternar entre eles para solucionar o teste. As médias dos testes 

informatizados apontam interferência da idade na parte B do teste, com crescente evolução de 

acordo com o avanço da idade, esses resultados  corroboram os estudos encontrados na 

literatura sobre a evolução da flexibilidade cognitiva com o avanço da idade, contudo os picos 

de evolução apresentados nos testes informatizados estão na faixa etária de 8 a 10 anos 

diferente dos estudos que  apontam o  maior pico de desenvolvimento no final da idade pré-

escolar e início da idade escolar (BETS; MILLER, 2010, HUIZINHA et al , 2006; 

DAVIDSON et al., 2006; ESPY, 1997). Para os testes tradicionais a maioria dos resultados 

das médias apontam evolução significativa com o avanço da idade. 
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5.2.1.3  Efeitos de idade sobre os testes de Controle Inibitório  

 

 Em relação ao controle inibitório, os resultados são apresentados de acordo com as 

resultados nos testes. A Tabela 12 apresentam os resultados da estatística descritiva após o 

teste Kruskal Wallis do efeito de idade dos Testes informatizados de controle inibitório, nas 

seguintes medidas: TAFE - inibição congruentes,  que corresponde ao número de repostas 

corretas, quando os estímulos apresentados são congruentes, TAFE – inibição incongruente, 

que corresponde ao número de repostas corretas, quando os estímulos apresentados são 

incongruentes, TAFE - diferença, que corresponde a diferença entre as respostas incongruente 

e as respostas congruente e ainda TAFE - inibição erro, que corresponde soma no número de 

erro de omissão.  

Como sumariza a Tabela 12,  as médias das somas das respostas corretas congruentes 

e as médias das somas das respostas incongruentes evoluem progressivamente conforme o 

avanço da idade. As outras duas medidas apresentaram declínio nas médias, que são as 

diferenças entre erros incongruente e congruente e as somas dos erros por omissão. Essas 

duas medidas apresentaram declínio progressivo, mas com algumas oscilações entre as 

idades.  
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Tabela 12 - Estatísticas descritivas após teste de Kruskal Wallis do efeito de idade dos Testes informatizados de controle inibitório. 

Idade N 
TAFE - inibição 

Corretas congruente 

TAFE - inibição 

Corretas incongruente 

TAFE – diferença 

(incongruente – 

congruente) 

TAFE – erro 

(omissão) 

  r m dp r m dp r m dp r m dp 

4 7 7,79 21,86 4,48 5,64 13,86 4,18 6,07 -8,57 4,27 46,5 6 3,21 

5 5 10,8 23,2 5,35 9,6 18 4,69 9,7 -5,2 4,43 27,5 1 1,41 

6 10 26,4 27,1 4,55 28,4 26,9 4,77 32,25 -0,2 1,31 23,5 0,4 0,69 

7 10 26,15 28,3 1,70 29,45 28 3,01 32,3 -0,3 1,88 26,5 1 1,88 

8 8 36,31 29 0,75 35,75 29 1,38 29,69 -0,5 1,41 17 0 0 

9 7 33,07 29 1,52 33,14 29,1 1,06 33,43 0,14 2,19 19,86 0,14 0,37 

10 4 42,5 30 0 35,5 29,5 0,57 29,5 -0,5 0,57 22 0,25 0,5 

Nota: N: número de participantes; r: rank médio; m: média; dp: desvio padrão. 
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A Tabela 13 apresenta os resultados obtidos nos testes tradicionais de avaliação de 

controle inibitório, o Teste Stroop semântico, a partir das medidas: soma das respostas 

corretas emitidas quando os estímulos são congruentes, soma das respostas corretas emitida 

quando os estímulos são incongruentes e por último a diferença entre as somas das respostas 

incongruentes e congruentes.  

Como sumariza a Tabela 13 os resultados das médias apresentam evolução,  de acordo 

com o avanço da idade com exceção das médias das somas dos acertos congruentes e 

incongruentes e a diferença do incongruente e congruente nas faixas etárias de 5 e 10 anos, 

que também foi a faixa etária de menor número de participantes. (N= 5 e 4) .  

Os resultados das médias do Teste Stroop Semântico tiveram valores muitos 

próximos, nas diferentes idades. As médias das somas das respostas corretas variaram entre 

15
 
a 16, na soma das respostas corretas incongruentes variaram de 10,6 a 15,43 e por fim os 

resultados da diferença entre as respostas incongruentes e congruentes variaram de -3,71 a -

0,43. 

 

Tabela 13 -  Estatísticas descritivas após teste de Kruskal Wallis do efeito de idade dos Testes 

informatizados de controle inibitório 

I N Stroop Congruente Stroop Incongruente Diferença incong - cong 

  r m dp r m dp r m dp 

4 7 18,71 15,29 0,95 13,14 11,57 3,15 15,21 -3,71 3,14 

5 5 14,6 15 1,22 7,3 10,6 2,30 10,2 -4,4 2,88 

6 10 27,6 15,9 0,31 27,1 14 2,05 26,3 -1,9 1,91 

7 10 30 16 0 28,55 14,5 1,17 27,3 -1,5 1,17 

8 8 30 16 0 33,06 15 0,92 
31,88 -1 0,92 

9 7 26,57 15,86 0,37 38,29 15,43 0,78 39,5 -0,43 0,53 

10 4 30 16 0 27,13 14,5 1 25,25 -1,5 -1,5 

Nota: N: número de participantes; r: rank médio; m: média; dp: desvio padrão. 
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 Por fim Tabela 14 sumariza as estatísticas inferenciais do efeito idade, por meio do 

teste de Kruskal Wallis, sobre os testes de controle inibitório. Conforme mostra a tabela 

houve efeito significativo da idade sobre todos os testes informatizados e também sobre os 

testes tradicionais de controle inibitório. Desta forma, tendências desenvolvimentais são 

corroboradas pela significância estatística observada, indicando que cada faixa etária possui 

desempenho diferente no que concerne a habilidade de suprimir respostas, frente a estímulos 

congruentes e incongruentes.  

Neste sentido, os dados corroboram o estudo com 139 crianças que mostrou melhor 

desempenho com aumento da idade na capacidade de inibir estímulos irrelevantes em função 

de uma resposta mais adequada (TREVISAN et al, 2010) e ainda a estudos internacionais 

com quatrocentas crianças que 3 a 12 anos que observou o aumento da capacidade de controle 

inibitório com o avanço da idade (KLENBERG, et al , 2001).  

 

 

Tabela 14 - Estatísticas inferenciais do teste de Kruskal Wallis do efeito de idade dos testes de 

controle inibitório para criança. 

  Qui quadrado gl p 

TAFE - inibição corretas congruente 27,637 6 < 0,001 

TAFE - inibição correta incongruente 28,16 6 < 0,001 

TAFE - diferença incongruente - congruente 25,257 6 < 0,001 

TAFE - erro omissão 24,879 6 < 0,001 

Stroop congruente 15,86 6   0,015 

Stroop incongruente 20,954 6  0,002 

diferença incongruente - congruente 17,356 6 0,008 

  

Os resultados das médias dos testes de controle inibitório mostram ainda que os 

maiores picos de desenvolvimento ocorrem na faixa etária de 5 a 6 anos de idade, dados 

corroboram os estudos que apontam essa faixa etária como período de maior desenvolvimento 

da habilidade de controle inibitório.  (DAVIDSON, et al , 2006, HUZZINGA; DORLAN; 

VAN DER LAN, 2006).  
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5.2.2. Análises de correlação de Spearman entre os desempenhos nos testes de funções 

executivas 

 

 A fim de buscar evidências validade por padrões de convergência entre os escores do 

TAFE e outras variáveis, foram realizadas correlação não paramétricas de Spearman entre as 

pontuações dos testes utilizados, já apresentados no Método. Foram analisadas as correlações 

não paramétricas de Spearman para avaliar a relação entre: a) os desempenhos nos testes de 

avaliações de FEs informatizados, de um lado, e os desempenhos nos testes tradicionais não-

informatizados, de outro lado, para cada habilidade separadamente; b) entre os resultados dos 

testes informatizados em um mesmo domínio (isto é, memória de trabalho, flexibilidade e 

controle inibitório); e c) entre os resultados dos testes informatizados de domínios diferentes.   

 Para as análises de correlação, foram usadas todas as medidas coletadas, e as 

correlações encontradas foram classificadas conforme o Quadro 10, retirado de Bisquerra, 

Sarriera e Martínez (2004). 

 

Quadro 10 - Interpretação do coeficiente de correlação 

Resultado Classificação 

0,80 < rho < 1 Muito alta 

0,60 < rho < 0,80 Alta 

0,40 < rho < 0,60 Moderada 

0,20 < rho < 0,40 Baixa 

0 < rho < 0,20 Muito baixa 

  

A fim de facilitar a compreensão dos resultados, os mesmos são apresentados por 

habilidade. 

 

 

5.2.2.1. Análises de correlação de Spearman entre os desempenhos nos testes de 

Memória de trabalho. 

 

 A Tabela 15 mostra a correlação entre os testes informatizados e os testes tradicionais 

para a avaliação da memória de trabalho. Como foram apresentados, no Método, os testes de 

memória de trabalho foram subdivididos de acordo com a habilidade visual e verbal. 

Conforme mostra Tabela 15 foram verificadas quatorze correlações significativas, 

classificadas como alta e moderada, sendo todas positivas, entre os desempenhos nos testes 
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informatizados e os desempenhos em outros testes, tradicionais, que avaliam a memória de 

trabalho.  

  

Tabela 15 - Correlação entre os testes de Memória de trabalho 

 Variável  Corsi OD Corsi OI Dígitos OD Dígitos OI 

 

TAFE 

visual - direta 

rho 0,56* 0,65** 0,56
*
 0,60

**
 

p < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

 

TAFE - visual 

inversa 

 

 

rho 
0,53

*
 0,58

*
 0,53

*
 0,65

**
 

p < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

TAFE - verbal 

direta 

 

rho 
0,62

**
 0,46

*
 0,62

**
 0,50

*
 

p < 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001 

TAFE – verbal 

Inversa 

 

rho 
0,29 0,45

*
 0,29 0,55

*
 

p 0,039 0,001 0,039 < 0,001 

*correlação moderada, ** correlação alta.  

 

 As correlações entre os testes que avaliaram as medidas semelhantes apresentaram as 

seguintes magnitudes:  

 TAFE - Visual direta com Corsi ordem direta: Correlação moderada 

 TAFE - Visual inversa com Corsi ordem inversa: Correlação moderada  

 TAFE - Verbal direta com Dígitos ordem direta: Correlação alta  

 TAFE – Verbal inversa com Dígitos ordem inversa: Correlação moderada  

 Todas as medidas semelhantes avaliadas, apresentam correlações estatisticamente 

significativas com magnitude variando entre moderada a alta, o que mostra que as atividades 

de memória de trabalho do teste informatizado TAFE apresenta evidência de validade por 

correlação com outros instrumentos que avaliam o mesmo constructo.   

 Os resultados apontam ainda correlações significativas entre a maioria das medidas de 

memória de trabalho do TAFE  e as outras medidas de memória de trabalho, tanto nas 

atividades visuais como as verbais. Essa correlação significativas e positivas mostram  que 

mesmo que o arquivamento das informações verbais e visuais utilizem vias diferentes, essas 

por suas vez, estão relacionadas (BADDELEY, 2000) 
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5.2.2.2. Análises de correlação de Spearmam entre os desempenhos nos testes de 

Flexibilidade Cognitiva 

 

Em relação à flexibilidade cognitiva, os resultados da correlação de Spearman são 

apresentados de acordo com a idade das crianças, ou seja, divididos em crianças em idade 

pré-escolar e escolar.  

 

5.2.2.2.1 Análises de correlação de Spearmam entre os desempenhos nos testes de 

Flexibilidade Cognitiva para pré-escolares 

   

 A Tabela 16 apresenta as correlações de Spearmam entre os testes realizados com 

crianças em idade pré-escolar (crianças de 4 a 6 anos). Verificam-se diversas correlações 

significativas, entre os desempenhos nos testes informatizados e os desempenhos nos testes 

tradicionais. É possível verificar que, das trintas e seis correlações investigadas, 13 foram 

significativas, classificadas como moderadas e altas.  

 As correlações entre os testes informatizados com os testes tradicionais que avaliaram 

medidas semelhantes apresentaram as seguintes magnitudes:  

 T - Pré-escolar parte A, conexão com Teste trilhas pré-escolar parte  a 

conexão: Correlação alta 

 T - Pré-escolar parte A, sequência com Teste trilhas pré-escolar parte a 

sequência: Correlação alta 

 TAFE - Pré-escolar parte A, tempo com Teste trilhas pré-escolar parte a 

tempo: Correlação muito baixa 

 TAFE - Pré-escolar parte B, conexão com Teste trilhas pré-escolar parte b  

conexão: Correlação alta 

 TAFE - Pré-escolar parte B, sequência com Teste trilhas pré-escolar parte 

b sequência: Correlação moderada  

 TAFE - Pré-escolar parte B, tempo com Teste trilhas pré-escolar parte b  

Tempo: Correlação baixa.   

 Conforme a Tabela 16 os resultados entre os desempenhos nos testes informatizados 

correlacionam de formas altas e moderadas com os testes tradicionais que avaliam medidas 

semelhantes, com exceção das duas medidas de tempo que não apresentaram correlação 

significativa. A baixa correlação entre as medidas de tempo dos testes de flexibilidade 
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cognitiva para as crianças em idade pré-escolar pode ser justificado pelo fato de que os testes 

de flexibilidade informatizados e os testes tradicionais são iguais e na segunda aplicação pode 

ter ocorrido o arquivamento das informações sobre o teste, possibilitando assim a execução de 

forma mais rápida.  

Os resultados das outras medidas como o número de sequencias e conexões corretas 

revelam evidência de validade do TAFE por correlação com instrumentos que avaliam o 

mesmo constructo e apresentam propriedades psicométricas adequadas.  
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Tabela 16 - Correlação entre os testes de flexibilidade cognitiva para pré-escolar 

 

Teste trilhas 

parte  a 

conexão 

Teste trilhas 

parte a 

sequência  

Teste trilhas 

parte a  

tempo  

Teste trilhas 

parte b  

conexão  

Teste trilhas 

parte b 

sequência 

Teste trilhas 

parte b  

tempo  

TAFE – Parte a  - conexão 
rho 0,71

**
 0,70

**
 0,14 0,44

*
 0,30 0,19 

p < 0,001 < 0,001 0,512 0,032 0,155 0,362 

TAFE - Parte a -   sequência 
rho 0,70

**
 0,69

**
 0,17 0,29 0,12 0,15 

p < 0,001 < 0,001 0,428 0,171 0,571 0,485 

TAFE - Parte a  - tempo  
rho -0,60

**
 -0,59

*
 -0,02 -0,25 -0,06 -0,22 

p 0,002 0,003 0,905 0,233 0,772 0,294 

TAFE - Parte b - conexão 
rho 0,49

*
 0,50

*
 -0,07 0,69

**
 0,50

*
 0,3 

p 0,017 0,015 0,734 < 0,001 0,015 0,165 

TAFE - Parte b -  sequência  
rho 0,34 0,34 0,03 0,58

*
 0,48

*
 0,37 

p 0,113 0,104 0,889 0,003 0,019 0,077 

TAFE - Parte b -  tempo  
rho -0,08 -0,08 0,06 0,09 0,13 0,01 

p 0,701 0,691 0,765 0,656 0,554 0,938 

* correlação moderada, ** correlação alta.
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5.2.2.2.1 Análises de correlação de Spearmam entre os desempenhos nos testes de 

Flexibilidade Cognitiva para escolares 

 

A Tabela 17 sumariza os resultados obtidos na avaliação da correlação de 

Spearman dos testes de Flexibilidade para crianças em idade escolar, ou seja, de 7 a 10 anos 

de idade. Verificam-se diversas correlações significativas, entre os desempenhos nos testes 

informatizados e os desempenhos nos testes tradicionais. Foi possível verificar que todas as 

medidas avaliadas, 13 apresentaram correlações classificadas como moderadas e altas. Os 

testes que avaliam medidas semelhantes e que apresentaram correlações significativas com 

magnitude ente moderada e alta foram os seguintes: 

 TAFE - Escolar Letras Tempo com Teste de Trilhas: Parte A  letras  - tempo: 

correlação moderada  

 TAFE  - Escolar Números Sequência com Teste de Trilhas: Parte A  número 

sequência:  correlação moderada 

  TAFE - Escolar números Tempo com Teste de Trilhas: Parte A  número 

tempo: correlação moderada 

  TAFE - Escolar parte b conexão com Teste de Trilhas: Parte B conexão: 

correlação alta . 

 TAFE - Escolar parte B Sequência com Teste de Trilhas: Parte B sequência:  

correlação alta.  

 TAFE - Escolar diferença entre parte b  e parte  a com Teste de Trilhas 

diferença entre a b e a parte a:  correlação moderada. 

 

 As medidas semelhantes entre os testes  de flexibilidade cognitiva informatizado para 

criança em idade escolar, com os testes tradicionais que avaliam o mesmo constructo 

apresentam correlações moderadas e alta. Esse resultado revela evidência de validade do 

TAFE por correlação com instrumentos que avaliam o mesmo constructo e apresentam 

propriedades psicométricas adequadas.   
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Tabela 17 - Correlação entre os testes de flexibilidade cognitiva para escolares 

  
Letra 

Conexão 

Letra 

Sequência 

Letra 

Tempo 

número 

conexão 

número 

sequência 

número 

tempo 

parte b 

conexão 

parte b 

sequência 

Parte b 

tempo 

letra + 

número 

 b - a 

TAFE  

Letras 

conexão 

r 0,34 0,36 -0,18 -0,11 0,11 -0,38 0,45
*
 0,37 0,16 0,31 0,16 

p 0,069 0,052 0,35 0,552 0,56 0,04 0,013 0,046 0,391 0,093 0,38 

TAFE 

Letras  

sequência 

r 0,33 0,35 -0,13 -0,11 0,11 -0,34 0,41
*
 0,33 0,14 0,31 0,13 

p 0,072 0,056 0,488 0,553 0,561 0,068 0,025 0,074 0,459 0,1 0,489 

TAFE 

Letras  

tempo 

r -0,29 -0,30 0,46
*
 0,18 0,01 0,56

*
 -0,52

*
 -0,41

*
 0,09 -0,22 -0,24 

p 0,12 0,109 0,011 0,348 0,933 0,001 0,003 0,024 0,636 0,249 0,193 

TAFE  

Números  

conexão 

r 0,22 0,24 -0,13 -0,05 0,48
*
 -0,37 0,41

*
 0,36 0,70

**
 0,25 0,07 

p 0,24 0,196 0,5 0,791 0,008 0,045 0,025 0,05 < 0,001 0,18 0,705 

TAFE  

Números  

sequência 

r 0,23 0,26 -0,12 -0,05 0,50
*
 -0,37 0,41

*
 0,36 0,70

**
 0,26 0,06 

p 0,22 0,174 0,504 0,791 0,006 0,045 0,024 0,049 < 0,001 0,16 0,74 

TAFE  

Números  

tempo 

r -0,30 -0,32 0,31 0,15 -0,05 0,46
*
 -0,26 -0,21 -0,05 -0,25 0 

p 0,10 0,088 0,093 0,411 0,797 0,012 0,165 0,266 0,783 0,188 0,977 
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Letra 

Conexão 

Letra 

Sequência 

Letra 

Tempo 

número 

conexão 

número 

sequência 

número 

tempo 

parte b 

conexão 

parte b 

sequência 

Parte b 

tempo 

letra + 

número 

 b - a 

TAFE  

Parte b  

conexão 

r 0,23 0,24 -0,33 -0,27 0 -0,61
**

 0,71
**

 0,64
**

 0 0,14 0,49
*
 

p 0,216 0,194 0,079 0,153 0,979 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,969 0,462 0,007 

TAFE  

Parte  b  

sequência 

r 0,27 0,29 -0,33 -0,27 0,03 -0,59
*
 0,75

**
 0,68

**
 0,05 0,18 0,50

*
 

p 0,152 0,128 0,08 0,153 0,841 0,001 < 0,001 < 0,001 0,769 0,338 0,005 

TAFE  

Parte b  

tempo 

r -0,18 -0,18 0,03 0,41
*
 0,23 0,11 -0,43

*
 -0,45

*
 0,38 -0,01 -0,42

*
 

p 0,348 0,348 0,854 0,025 0,226 0,546 0,017 0,013 0,042 0,945 0,023 

TAFE  

soma  

parte a 

r 0,36 0,38 -0,12 -0,11 0,19 -0,37 0,45
*
 0,37 0,24 0,34 0,12 

p 0,05 0,037 0,504 0,553 0,303 0,048 0,013 0,045 0,197 0,065 0,514 

TAFE  

 b-a 
r 0,15 0,16 -0,35 -0,27 -0,05 -0,52

*
 0,69

**
 0,65

**
 -0,05 0,06 0,55

*
 

p 0,414 0,383 0,056 0,153 0,781 0,004 < 0,001 < 0,001 0,795 0,754 0,002 

* correlação moderada, ** correlação alta
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5.2.2.3. Análises de correlação de Spearman entre os desempenhos nos testes de 

Controle inibitório  

 

 A Tabela 18 mostra a correlação entre os testes informatizados e os testes tradicionais 

para a avaliação do controle inibitório. Conforme a Tabela 18, todos o resultados no 

desempenho dos testes informatizados e nos desempenhos em outros teste, tradicionais, que 

avaliam o controle inibitório apresentam correlações classificadas como moderadas e altas. Os 

testes que avaliam medidas semelhantes apresentam seguintes correlações classificadas pelo 

grau de magnitude: 

 TAFE - Inibição Corretas Congruente com Teste Stroop Semântico, soma das 

respostas corretas congruente: correlação moderada 

 TAFE  - Inibição Corretas Incongruente com Teste Stroop Semântico, soma 

das  respostas corretas incongruente: correlação moderada 

 TAFE - Diferença Incong - Cong. com Teste Stroop Semântico, diferença entre 

número de respostas incongruentes e congruentes: correlação baixa  

 

Tabela 18 - Análise de correlação de Spearman entre os desempenhos nos testes de controle 

inibitório  

 

Stroop Corretas 

Congruente 

Stroop 

Corretas 

Incongruente 

Diferença 

Incongruentes 

Congruentes 

TAFE - Inibição 

Corretas Congruente  

rho 0,40
*
 0,48

*
 0,42

*
 

p 0,003 < 0,001 0,002 

TAFE - Inibição 

Corretas Incongruente 

rho 0,53
*
 0,56

*
 0,47

*
 

p < 0,001 < 0,001 < 0,001 

TAFE - Diferença 

Incong - Cong. 

rho 0,47
*
 0,43

*
 0,34 

p < 0,001 0,002 0,012 

TAFE - Erro Omissão 

rho -0,30 -0,30 -0,27 

p 0,032 0,03 0,054 

* correlação moderada 

 

 Como mostra a Tabela 18, há correlação significativa e positiva classificadas como 

moderadas entre as principais medidas das tarefas do TAFE de controle inibitório e o as 
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medidas semelhantes do Teste Stroop semântico, apontando assim, evidência de validade das 

provas de controle inibitório do instrumento informatizado.  

 As correlações entre as medidas dos testes de controle inibitório foram moderadas. Os 

dois teste usados para avaliar o controle inibitório, embora avaliem os mesmo constructos, 

possuem natureza de respostas diferentes. No teste informatizado a exigência da reposta é 

maior motora, já os testes tradicionais é exigida uma resposta verbal. Essa particularidade 

pode ter interferido no grau de magnitude de correlação dos testes.   

 

 

5.2.3. Análises de correlação de Spearman entre os desempenhos nos testes do TAFE 

para cada habilidade específica   

   

 A seguir são apresentados os resultados da análise de correlação de Spearman 

entre os desempenhos nos testes do TAFE em um mesmo domínio.  

 

5.2.3.1 Análises de correlação de Spearman entre os desempenhos nos testes de Memória 

de Trabalho do TAFE   

  

 A Tabela 19, apresenta os resultados entre todas as medidas dos testes de memória 

de trabalho do TAFE. Todas as medidas apresentaram correlações significativas, classificadas 

como moderada e alta,  sendo todas positivas. 

 

Tabela 19 - Análise de correlação de Spearman entre os testes informatizados  de memória de 

trabalho. 

  Visual direta Visual inversa Verbal direta 

Visual inversa 
rho 0,77

**
 

  
p < 0,001 

  

Verbal direta 
rho 0,48

*
 0,55

*
 

 
p < 0,001 < 0,001 

 

Verbal inversa 
rho 0,52

*
 0,66

**
 0,59

*
 

p < 0,001 < 0,001 < 0,001 
* correlação moderada, ** correlação alta 
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 Os resultados sumarizados na Tabela 19, indicam evidência de validade por 

consistência interna. As correlações mais altas foram encontradas entre as medidas visuais, 

direta e inversa e ainda as medidas: visual inversa e verbal inversa. 

 

5.2.3.2 Análises de correlação de Spearman entre os desempenhos nos testes de 

Flexibilidade cognitiva do TAFE 

  

 Em relação aos testes de flexibilidade cognitiva a Tabela 20 apresenta os 

resultados entre dois testes do TAFE para os pré-escolares. São utilizada as medidas da soma 

da sequência da parte A e a soma da sequência da parte b. Como mostra a Tabela 20 a 

correlações entre as medidas estão classificadas como baixa.  

  

Tabela 20 - Análise de correlação de Spearmam entre os testes informatizados flexibilidade 

cognitiva em crianças em idade pré-escolar. 

  t – pré-escolar parte a sequência 

t – pré-escolar parte b  

sequência 

rho 0,366 

p 0,079 

 

 A baixa correlação entre os testes de flexibilidade para pré-escolares do TAFE, 

pode ter ocorrido devido ao fato de que as duas tarefas envolvem constructos diferentes, a 

parte A do teste, a primeira fase, não está fortemente relacionada à habilidade de flexibilidade 

cognitiva, pois nessa primeira etapa é esperado que a criança armazene a regra da tarefa a ser 

desenvolvida, e somente na segunda fase, na parte B, alterne a regra e dê uma resposta 

motora, utilizando-se  assim, da flexibilidade cognitiva.  Desta forma essa baixa correlação 

das duas medidas avaliadas pode ser utilizada com um critério de evidência de validade por 

medidas divergentes.  

 A Tabela 21 apresenta os resultados da correlação de Spearman entre os teste de 

flexibilidade cognitiva para escolares, são apresentada quatro medidas do teste são elas: na 

parte a, soma da sequências em letras, a soma da sequência em  números; na parte b, os 

resultados da soma da sequência e a diferença entre a soma da sequência na parte b e na parte 

a. Das medidas investigadas duas delas apresentaram correlações classificados como 

moderadas e uma classificada com alta, são elas: TAFE- Escolar parte b sequência com 

TAFE- Escolar letras sequência, TAFE- Escolar parte b sequência com TAFE- Escolar 

número sequência e por fim TAFE - Escolar b – a  com TAFE-Escolar parte b sequência.  



 
 

 

 
80 

Tabela 21 - Análise de correlação de Spearman entre os testes informatizados  flexibilidade 

cognitiva de  escolar. 

  letras sequência números sequência parte b  sequência 

números 

sequência 

rho 0,34 
  

p 0,07 
  

parte b  

sequência 

rho 0,49
*
 0,44

*
 

 
p 0,007 0,017 

 

b-a 
rho 0,12 0,30 0,91

***
 

p 0,537 0,113 < 0,001 

* correlação moderada, ** correlação alta 

 

 As correlações significativas apresentadas nos testes informatizado de flexibilidade 

cognitiva indicam evidências de validade do testes informatizado a partir dos teste que 

avaliam construtos semelhantes.  

 

5.2.3.3 Análises de correlação de Spearman entre os desempenhos nos testes de Controle 

inibitório do TAFE 

  

 Em relação ao teste de controle de inibitório do TAFE, a Tabela 22 apresenta a 

correlação de quatro medidas. Apresentam correlações classificadas como altas as seguintes 

medidas: TAFE- inibição correta incongruente com TAFE-inibição corretas congruentes, 

TAFE - diferença entre incongruente e congruente com TAFE-inibição correta incongruente, 

TAFE - erro omissão com TAFE - inibição corretas congruentes.  E ainda a Tabela 22 

apresenta como moderadamente relacionada a medida de TAFE - erro omissão com T- 

inibição correta incongruente. Das correlações apresentadas duas apresentam correlações 

negativas.  

 

Tabela 22 - Análise de correlação de Spearman entre os testes informatizados  de controle 

inibitório. 

  
corretas 

congruente  

corretas 

incongruente 

incongruente 

congruente. 

correta 

incongruente 

rho 0,67
**

 
  

p < 0,001 
  

incongruente  

congruente 

rho 0,31 0,83
***

 
 

p 0,02 < 0,001 
 

erro omissão 
rho -0,65

**
 -,052

*
 -0,36 

p < 0,001 < 0,001 0,008 
* correlação moderada, ** correlação alta 
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Como mostra a Tabela 22, os resultados nos testes de controle inibitório do 

instrumento informatizado se correlacionam entre si de forma significativa. Esse resultado 

indica evidência de validade a partir da correlação entre teste com que avaliam componentes 

cognitivos semelhantes. Duas medidas apresentaram correlação significativa, contudo 

negativa, a primeira com correlação alta, é o TAFE -Erro omissão com o TAFE -corretas 

congruentes. Esse fenômeno pode ser explicado pela tendência dos resultados, ou seja, a 

tendência do resultado de TAFE – erro omissão é diminuir quando a medida de TAFE – 

correta congruente ou incongruente aumentam.  

 

5.2. 4. Análise de correlação entre os subtestes do TAFE para diferentes habilidades. 

 

 5.5.4.1 Memória e os outros testes  

 

 Como observado da Tabela 23 os testes de memória de trabalho e as demais medidas 

investigadas das FEs, vinte medidas foram correlacionada de forma significativa e com 

magnitudes variando de moderada a alta.  

 

Tabela 23: Análise de correlação de Spearman entre os testes de memória de trabalho e os 

outros testes.  

 
 visual direta visual inversa verbal direta verbal inversa 

Pré-escolar 

Parte A 

Sequência 

rho 0,39 0,62
**

 0,58
*
 0,50

*
 

p 0,054 0,001 0,003 0,012 

Pré-escolar 

Parte B 

Sequência 

rho 0,53
*
 0,44

*
 0,26 0,38 

p 0,008 0,03 0,209 0,061 

Escolar 

Letras 

Sequência 

rho 0,30 0,40
*
 0,33 0,06 

p 0,105 0,031 0,078 0,739 

Escolar 

Números 

Sequência 

rho 0,34 0,40
*
 0,10 0,33 

p 0,07 0,029 0,602 0,081 
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  visual direta visual inversa verbal direta verbal inversa 

Escolar 

Parte B 

Sequência 

rho 0,48
**

 0,41
*
 0,03 0,12 

p 0,008 0,024 0,871 0,526 

Escolar 

B-A 

rho 0,40
*
 0,34 -0,13 0,13 

p 0,031 0,069 0,493 0,503 

Correta 

congruente 

rho 0,59
*
 0,67

**
 0,33 0,50

*
 

p < 0,001 < 0,001 0,017 < 0,001 

Correta 

Incongruente 

rho 0,58
*
 0,68

**
 0,41

*
 0,58

*
 

p < 0,001 < 0,001 0,002 0,002 

Diferença 

Incong  Cong. 

rho 0,49
*
 0,56

*
 0,43

*
 0,30 

p < 0,001 < 0,001 0,001 0,029 

Erro Omissão 
rho -0,37 -0,47

*
 -0,17 -0,32 

p 0,006 0,001 0,227 0,019 

* correlação moderada, ** correlação alta 

 

 É relevante ressaltar que as medidas de memória visual inversa que por sua vez 

exigem, não somente o arquivamento mas a manipulação de informações se correlacionam de 

forma significativa com nove das dez medidas investigadas. Esses dados indicam que o bom 

desempenho das outras habilidades das funções executivas está relacionado a 

desenvolvimento da memória de trabalho e corrobora estudos internacionais que apontam que 

as atividades de inibição e flexibilidade cognitivas exigem também o arquivamento de 

informações necessárias para a execução da atividade (DIAMOND, 2013) 

 As correlações entre os testes de memória e os demais testes, ainda indicam que as 

atividades de flexibilidade cognitiva e controle inibitório tiveram maior número de correlação 

com as atividades de memória de trabalho visual quando comparados com os testes de 

memória de trabalho verbal, esses resultados podem se justificar pela natureza (visual) das 

atividades de controle inibitório e flexibilidade cognitiva. 

 

5.5.4.2 Flexibilidade e os outros testes  

 

 A Tabela 24 apresenta a correlação entre os resultados dos testes de flexibilidade e os 

resultados das outras medidas investigadas, dezesseis medidas foram correlacionadas 
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significativamente de forma positiva.  

 

Tabela 24 -  Análise de correlação de Spearmam entre os testes de flexibilidade cognitiva e os 

outros testes.  

  Pre-escolar  Escolar 

    Parte a 

sequência 

Parte b 

sequência 

letras 

sequência 

Número 

sequência 

Parte b 

sequência  

b-a 

visual 

direta 
rho 0,39 0,53

**
 0,30 0,34 0,48

**
 0,40

*
 

p 0,054 0,008 0,105 0,07 0,008 0,031 

visual 

inversa 
rho 0,62

**
 0,44

*
 0,40

*
 0,40

*
 0,41

*
 0,34 

p 0,001 0,03 0,031 0,029 0,024 0,069 

verbal 

direta 
rho 0,58

**
 0,26 0,33 0,10 0,03 -0,13 

p 0,003 0,209 0,078 0,602 0,871 0,493 

verbal 

inversa 
rho 0,50

*
 0,38 0,06 0,33 0,12 0,13 

p 0,012 0,061 0,739 0,081 0,526 0,503 

 correta 

congr. 
rho 0,37 0,51

**
 0,31 0,41

*
 0,36

*
 0,31 

p 0,07 0,01 0,091 0,026 0,049 0,101 

 correta 

incong 
rho 0,58

**
 0,51

*
 0,37

*
 0,39

*
 0,35 0,21 

p 0,002 0,011 0,043 0,032 0,056 0,265 

incong - 

cong. 
rho 0,66

**
 0,48

*
 0,11 0,18 0,05 -0,03 

p 0 0,018 0,567 0,342 0,778 0,852 

erro 

omissão 
rho -0,38 -0,16 -0,23 -0,24 -0,09 -0,04 

p 0,063 0,44 0,215 0,211 0,619 0,817 

 

 Conforme mostra a Tabela 24 as medidas de flexibilidade cognitiva se correlacionam 

de forma significativa, com magnitudes variando de moderada a alta em maior número com 

as medidas de memória de trabalho, principalmente com as medidas de memória de trabalho 

visual. Esse resultado indica que a flexibilidade cognitiva está mais relacionada à memória de 

trabalho do que ao controle inibitório, embora ainda há também correlações com os teses de 

controle inibitório.  
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5.5.4.3.  Inibição e os outros testes  

 A Tabela 25 apresenta o resultado da correlação de Spearman entre os testes de 

controle inibitório e as outras medidas. Dezessete medidas foram correlacionadas de forma 

significativa e positiva, com grau de magnitude variando entre moderado a alto. Do total, 

onze medidas estão correlacionadas aos testes de memória de trabalho e seis às medidas de 

flexibilidade cognitiva.  

 

Tabela 25 -  Análise de correlação de Spearman entre os testes de controle inibitório e os 

outros testes.  

   correta 

congruente 

correta 

congruente 

Ing. - 

cong 

erro 

emissão 

Visual direta 
rho 0,59

**
 0,58

**
 0,49

**
 -0,37

**
 

p 0 0 0 0,006 

Visual inversa 
rho 0,67

**
 0,68

**
 0,56

**
 -0,47

**
 

p 0 0 0 0,001 

Verbal direta 
rho 0,33

*
 0,41

**
 0,43

*
 -0,17 

p 0,017 0,002 0,001 0,227 

Verbal inversa 
rho 0,50

**
 0,41

**
 0,30

*
 -0,32

*
 

p 0 0,003 0,029 0,019 

Pré-escolar Parte A 

 Sequência 

rho 0,37 0,58
**

 0,66
**

 -0,38 

p 0,07 0,002 0 0,063 

Pré-escolar Parte B 

 Sequência 

rho 0,51
**

 0,51
*
 0,48

*
 -0,16 

p 0,01 0,011 0,018 0,44 

Pré-escolar Letras  

Sequência 

rho 0,31 0,37
*
 0,11 -0,23 

p 0,091 0,043 0,567 0,215 

Escolar Números  

Sequência 

rho 0,41
*
 0,39

*
 0,18 -0,24 

p 0,026 0,032 0,342 0,211 

Escolar Parte B  

Sequência 

rho 0,36
*
 0,35 0,05 -0,09 

p 0,049 0,056 0,778 0,619 

Escolar B-A 
rho 0,31 0,21 -0,03 -0,04 

p 0,101 0,265 0,852 0,817 

 

 Conforme os resultados, apresentados na Tabela 25 as medidas de controle inibitório 

se correlacionam com as demais medidas, contudo com maior número de correlações ligadas 

à memória de trabalho. A correlação entre esses dois constructos é muito discutidas na 

literatura, há discordância entre pesquisadores se a o controle inibitório e a memória de 

trabalho são separadas ou se o controle inibitório é um produto da memória de trabalho ou 

ainda uma outra visão é a de que os dois constructos dependem do mesmo sistema 

(DIAMOND, 2013). 
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5.2.5. Análises de correlação de Spearman entre os desempenhos no procedimento teste-

re-teste 

 

 A fim de buscar evidências da fidedignidade do TAFE, foram realizadas correlações 

não paramétricas de Spearman entre as pontuações do TAFE, aplicados em dois momentos 

diferentes. A Tabela 26 apresenta as correlações, das vintes e cinco medidas investigadas, 

vinte e uma apresentaram valor de correlação significativa de magnitude classificada como 

muito alta, três apresentaram correlação alta e somente uma correlação está classificada como 

baixa.  

  

Tabela 26 - Análise de correlação de Spearman entre os desempenhos nos testes do TAFE 

aplicados em dois momentos diferentes.  

Medida rho p N 

Visual- direta 0,94*** < 0,001 10 

Visual - inversa 0,91*** < 0,001 10 

Verbal - direta 0.99*** < 0,001 10 

Verbal - inversa 0,93*** < 0,001 10 

Pré-escolar parte A conexão  1,00*** < 0,001 4 

Pré-escolar parte A sequência 0,94*** 0,057 4 

Pré-escolar parte A tempo 1,00*** < 0,001 4 

Pré-escolar parte B conexão  1,00*** < 0,001 4 

Pré-escolar parte B sequência 1,00*** < 0,001 4 

Pré-escolar parte B tempo 0,63** 0,368 4 

Escolar Letras – conexão 1,00*** < 0,001 6 

Escolar Letras – sequência  1,00*** < 0,001 6 

Escolar Letras – tempo 0,89*** 0,015 6 

Escolar número – conexão 1,00*** < 0,001 6 

Escolar número – sequência  1,00*** < 0,001 6 

Escolar número – tempo 0,92*** 0,008 6 

Escolar parte B – conexão 1,00*** < 0,001 6 

Escolar parte B – sequência 1,00*** < 0,001 6 

Escolar parte B – tempo 0,77** 0,070 6 

Escolar soma parte A 1,00*** < 0,001 6 

Escolar diferença entre B e A  1,00*** < 0,001 6 

Inibição correta congruente 0,68** 0,031 10 

Inibição correta incongruente 0,91*** < 0,001 10 

Inibição incong. - congruente 0,81*** 0,004 10 

Erro omissão  0,38 0,272 10 
*** muito alta, ** alta 

 

 Como está descrito na Tabela 26, há correlações significativas, o que indica 

evidência de fidedignidade do teste TAFE, uma vez que houve estabilidade nos resultados ao 

longo do tempo. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Evidências de validade de conteúdo foram observadas a partir dos resultados dos 

questionários enviados para os juízes. As análises de concordâncias entre as respostas dos 

juízes, profissionais especialistas, de acordo com critérios relevantes e estabelecidos 

previamente, como por exemplo: a coerência entre os construtos e as atividades, a adequação 

para o público infantil entre outros critérios, indicaram evidências de validade de conteúdo. 

Esse resultado possibilitou dar continuidade á análise psicométrica do instrumento a fim de 

buscar evidências de validade por fatores internos e externos.  Algumas modificações foram 

propostas pelos juízes, que promoveram alterações pertinentes que possibilitaram a melhorar 

da qualidade do teste.  

Evidências de validade do instrumento TAFE, em relação a variável externa, também 

foram observadas a partir das análises descritivas, que verificaram diferenças significativas 

entre a maioria das médias dos testes informatizados, com evolução crescente no desempenho 

conforme o avanço da idade. Tais achados corroboram evidências de validade do instrumento 

de acordo com as tendências desenvolvimentais. Isso porque os resultados dos testes 

consistentes com tendências de desenvolvimento bem estabelecidas entre as faixas etárias, são 

vistos como evidências de validade dos escores, uma vez que a maioria dos testes de 

habilidades, o desempenho das crianças mostram uma tendência ascendente em idades 

cronológicas sucessivas (URBINA, 2007).  

Ainda de acordo com as análises das médias em função da idade, verificou-se que  o 

curso de desenvolvimento das médias das habilidades envolvidas corroboram aos estudos que 

apontam os principais marcos no desenvolvimento. (DAVIDSON et al, 2006, DIAS, 2008, 

ESPY; CWIK, 2004).  

 As análises de Spearmam também avaliaram as correlações a fim de buscar evidências 

de validade por convergência com os testes que avaliram os mesmos componentes cognitivos. 

Os resultados apresentados foram moderados e altos em todos os testes de memória de 

trabalho e controle inibitório e na maioria da medidas dos testes de flexibilidade cognitiva, 

atendendo assim mais um critério para evidências de validade.  

As análises por correlação de estrutura interna também foram realizadas a fim de 

buscar evidência de validade, novamente os resultados apontaram correlações significativa, 

positivas de magnitude moderada a alta entre as medidas .Os resultados ainda mostraram que 

os componentes das FES se relacionam entre si, conforme os estudos que analisaram 
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separabilidade  dos construtos e concluíram que os três componentes são moderadamente 

correlacionados entre si, embora separados, considerando assim, importante compreender 

tanto a unidade como a diversidade das funções executivas (MYIAKE, 2000).   

No que diz respeito à fidedignidade, os resultados entre as correlações do teste re-teste 

do TAFE, mostraram estabilidade ao longo do tempo. As correlações significativas revelaram 

evidências de fidedignidade.  

 Sendo a busca de evidências psicométricas de suma importância para garantir a 

qualidade e adequação do instrumento, esse estudo realizado foi um estudo preliminar de 

investigação psicométrica,  que colaborou com a verificação dos parâmetros psicométricos de 

um instrumentos informatizado para avaliar as funções executivas de crianças de 4 a 10 anos 

idade, atendendo uma lacuna existente de instrumentos disponíveis para a avaliação das FEs,  

com qualidade na precisão dos registros, com carácter lúdico e principalmente que atenda a  

faixa etária de criança em idade pré-escolar, período que ainda se tem muito a investigar em 

relação ao desenvolvimento e estruturação das FEs.   

É necessário ressaltar a necessidade de continuidade da investigação psicométrica com 

o aumento da amostra para análises fatoriais mais consistentes, como o estudo de 

normatização e o estudo de amostras de grupos clínicos.  
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8.  ANEXOS  

 

8.1 Anexo 1  

Instruções: 

Você recebeu um protocolo de avaliação e um Ipad com o aplicativo para avaliação das 

funções executivas (TAFE). 

 

Há uma folha deste protocolo de avaliação para cada atividade, em cada folha, há questões a 

serem respondidas. Sugere-se que você responda/avalie um item de cada vez. 

Caso queira fazer outras considerações que não foram solicitadas, utilize as linhas no final de 

cada tabela.  

Rasuras, sugestões e observações podem ser feitas no protocolo.  

Quando for iniciar o teste preencha o cadastro com o seu nome e os demais dados, para que 

você possa ver os registros (pontuação) no final de cada teste. A qualquer momento que 

quiser refazer o teste opte pelo item “já cadastrado” e encontre o seu nome.  

 

Conceitos importantes: 

 

Tenha em mente esses conceitos para sua avaliação. As funções executivas são entendidas 

como um conjunto de processos cognitivos e metacognitivos que, de forma integrada, 

permitem ao indivíduo gerenciar funções cognitivas emocionais e comportamentais. Tais 

funções possibilitam, ao indivíduo, direcionar comportamento à meta, tomar decisões, 

adequar e avaliar os seus comportamentos. Os componentes mais citados na literatura, e 

considerados como os principais são: Memória de trabalho, inibição e flexibilidade cognitiva. 

Apesar de correlacionados, podem ser conceituados como construtos separados. 
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A memória de trabalho possibilita ao indivíduo realizar tarefa complexas ser capaz de 

manipular as informações e integrá-las com outras armazenadas, relacionar ideias, organizar e 

planejar sequências de ações no futuro, entre outras habilidades. A inibição permite ao 

indivíduo ser capaz de ter controle sobre a atenção e as ações, ou seja, ser capaz de inibir 

impulsos e estímulos irrelevantes, tanto internos como externos, bem como respostas 

automáticas e inadequadas.  E por fim a flexibilidade cognitiva, que se refere à habilidade do 

indivíduo de mudar entre diferentes perspectivas ou focos de atenção, adaptando-se de forma 

flexível a novas demandas, às prioridades e aos objetivos durante a execução de uma tarefa, 

sendo capaz de se ajustar, de modo flexível. 

 

 

Aspectos gerais do aplicativo 

Preencha a tabela, respondendo SIM ou NÃO conforme a sua opinião, no caso de respostas 

negativas, por favor, escreva a justificativa nas linhas abaixo do item.  

Critérios  Sim Não 

1. O layout do ícone do aplicativo está apropriado?   

   

   

2. Há algum dado relevante que não foi inserido na tela de apresentação?   

   

   

3. Há algum dado relevante que não foi inserido na tela que apresenta as três 

habilidades?  

  

   

   

4. Há algum dado importante a ser adicionado na parte de cadastro?   
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Ícone de Memória de Trabalho Visual  

Critérios  Sim Não 

1. Você teve alguma dificuldade para chegar até a execução do teste?    

   

 ORDEM DIRETA    

2. Em relação ao áudio da instrução (som e linguagem): é compreensível?    

   

3. Você acha que a  instrução fornecida pela coruja é compreensível por crianças de 4 a 10 

anos? 
  

   

4. Você acha que o design do teste está atraente para crianças de 4 a 10 anos de idade?   

   

5. A atividade é apropriada para crianças de 4 a 10 anos de idade?    

   

6. Há coerência entre o teste e o objetivo proposto?   

   

ORDEM INVERSA    

7. Você acha que a instrução fornecida pela  coruja é compreensível por crianças de 4 a 10 

anos? 
  

   

8. A atividade é apropriada para crianças de 4 a 10 anos de idade?    

   

9. Há coerência entre o teste e o objetivo proposto?   
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Ícone de Memória de Trabalho Verbal  

Critérios  Sim Não 

1. Você teve alguma dificuldade para chegar até a execução do teste?    

   

   

ORDEM DIRETA    

2. O texto de instrução está compreensível para o examinador?    

   

   

3.  O áudio das palavras está compreensível?   

   

   

4. A atividade é apropriada para crianças de 4 a 10 anos de idade?    

   

   

5. Há coerência entre o teste e o objetivo proposto?   

   

   

ORDEM INVERSA    

6. O texto de instrução está compreensível para o examinador?    

   

   

7. Há coerência entre o teste e o objetivo proposto?   
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Ícone de Flexibilidade Cognitiva  

Critérios  Sim Não 

1. Você teve alguma dificuldade para chegar a execução do teste?    

   

PRÉ-ESCOLARES (cachorrinhos)    

Parte A   

2. O áudio da instrução está compreensível?     

   

3. Você acha que a  instrução fornecida  é compreensível por crianças de 4 a 6 anos?   

   

4. O exemplo está claro?   

   

5. Você acha que o teste é apropriado para a idade de 4 a 6 anos?    

   

6. Há coerência entre o teste e o objetivo proposto?   

Parte B   

7. O áudio da instrução está compreensível?     

   

8. Você acha que a instrução fornecida  é compreensível por crianças de 4 a 6 anos?   

   

9. O exemplo está claro?   

   

10. Você acha que o teste é apropriado para a idade de 4 a 6 anos?    
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11. Há coerência entre o teste e o objetivo proposto?   

 

 

 

 

 

 

 

Ícone de Flexibilidade Cognitiva  

Critérios  Sim Não 

ESCOLARES (letras e números)   

Parte A   

12. O áudio da instrução está compreensível?     

   

13. Você acha que a instrução fornecida  é compreensível por crianças de 7 a 10 anos?   

   

14. O exemplo está claro?   

   

15. Você acha que o teste é apropriado para a idade de 7 a 10 anos?    

   

16. Há coerência entre o teste e o objetivo proposto?   

   

Parte B   

17. O áudio da instrução está compreensível?     

   

18. Você acha que a  instrução fornecida  é compreensível por crianças de 7 a 10 anos?   

   

19. O exemplo está claro?   
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20. Você acha que o teste é apropriado para a idade de 7 a 10 anos?    

   

21. Há coerência entre o teste e o objetivo proposto?   

 

 

 

 

 

 

 

Ícone de Controle inibitório   

Critérios  Sim Não 

1. Você teve alguma dificuldade para chegar a execução do teste?    

   

2. Em relação ao áudio das instruções (som e linguagem).  Está compreensível?    

   

3. Você acha que a instrução fornecida pelo áudio é compreensível por crianças de 4 a 10 

anos? 
  

   

4. Você acha que o design do teste está atraente para crianças de 4 a 10 anos de idade?   

   

5. Há coerência entre o teste e o objetivo proposto?   

   

   

 

 

 

Avaliação Geral 

 

Outras sugestões e observações: 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



8.2. Anexo 2 

Convite 

Aos pais e/ou responsáveis 

 

 Convidamos o seu filho para participar de uma pesquisa direcionada a crianças de 4 a 10 anos 

idade. Esta pesquisa está sendo conduzida por uma estudante de mestrado, da Universidade 

Mackenzie, em São Paulo. A pesquisa busca compreender o desenvolvimento das funções executivas 

em crianças. 

 O objetivo é desenvolver e validar um aplicativo, para uso em tablet, com atividades lúdicas e 

pertinentes a idade da criança. O aplicativo irá avaliar habilidades relevantes para o processo de 

aprendizagem tais como a memória de trabalho, a flexibilidade e a inibição.  

 A participação nessa pesquisa é voluntaria e gratuita, as atividades serão apresentadas à 

criança durante o período de escolar, em uma sala previamente preparada, juntamente com outros 

testes não informatizados, todas as atividades são lúdicas e não trará riscos para o seu filho.  

 O desempenho das crianças permitirá a elaboração de um perfil para cada idade. Os resultados 

obtidos serão sigilosos e ao final, caso haja interesse, será emitido um relatório do desempenho do seu 

filho comparado aos resultados apresentados por todas as crianças que participaram do estudo.   

 Se tiver dúvidas, antes ou depois da sua participação, entre em contato. 

 Desde já obrigado! 

Cadastro do participante 
 

Nome: _______________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ______/_____/______ 

Ano escolar: _____________ 

Relatório final   
( ) sim, eu quero receber           ( ) não, eu não quero receber o relatório final  

Imagens do aplicativo 
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8.3. Anexo 3  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Pais ou responsáveis pelo sujeito de pesquisa 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Análise das propriedades psicométricas 

de um aplicativo para avaliação das funções executivas em crianças de 4 a 10 anos de idade”. O projeto visa 

desenvolver um instrumento informatizado, que irá avalia, separadamente, as habilidades que compõem as 

funções executivas em crianças de 4 a 10 anos de idade, a saber: Memória de trabalho, flexibilidade e inibição, e 

ainda verificar as características psicométricas desse instrumento. Para isso, algumas atividades serão conduzidas 

diretamente com as crianças, na própria escola, usando alguns instrumentos neuropsicológicos para avaliar as 

áreas apontadas anteriormente. Os instrumentos de avaliação serão aplicados pela Pesquisadora Responsável e 

por uma equipe de alunos de Psicologia sob sua supervisão. Os instrumentos de coleta de dados oferecem riscos 

mínimos aos participantes. 

Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão acesso à Pesquisadora Responsável 

para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terão o direito de retirar-se do estudo a 

qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em 

conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões 

respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas a Pesquisadora Responsável e sua equipe terão 

acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados. 

Caso os pais tenham alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da 

Consolação, 896 – Ed. João Calvino – térreo. 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pela 

Pesquisadora Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o 

direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar da mesma, sem 

qualquer penalidade ou prejuízo.  

 

Nome do Responsável da criança:_________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pela criança:_____________________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou 

prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

Goiânia, ______ de _____________________ de 2015. 

 

 

Glauce Karine Conti de Freitas 

Pesquisadora Responsável     

Universidade Presbiteriana Mackenzie; Rua da Consolação, 896. São Paulo 

Contato em Goiânia: (62) 8185-8866 

Email: glauceconti@gmail.com 
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8.4. Anexo 4 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Instituição 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Análise das propriedades psicométricas 

de um aplicativo para avaliação das funções executivas em crianças de 4 a 10 anos de idade”. O projeto visa 

desenvolver um instrumento informatizado, que irá avalia, separadamente, as habilidades que compõem as 

funções executivas em crianças de 4 a 10 anos de idade, a saber: Memória de trabalho, flexibilidade e inibição, e 

ainda verificar as características psicométricas desse instrumento. Para isso, algumas atividades serão conduzidas 

diretamente com as crianças, na própria escola, usando alguns instrumentos neuropsicológicos para avaliar as 

áreas apontadas anteriormente. Os instrumentos de avaliação serão aplicados pela Pesquisadora Responsável e 

por uma equipe de alunos de Psicologia sob sua supervisão. Os instrumentos de coleta de dados oferecem riscos 

mínimos aos participantes. 

Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão acesso à Pesquisadora Responsável 

para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terão o direito de retirar-se do estudo a 

qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em 

conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões 

respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas a Pesquisadora Responsável e sua equipe terão 

acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados. 

Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da 

Consolação, 896 – Ed. João Calvino – térreo. 

Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição para o 

contato com os Sujeitos de Pesquisa. Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pela 

Pesquisadora Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição e dos Sujeitos de Pesquisa é voluntária, 

e que, a qualquer momento ambos tem o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se 

da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  
 

Nome do Representante Legal da Instituição:____________________________________________________ 
 

Assinatura do Representante Legal da Instituição:________________________________________________ 

 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a serem realizados neste estudo, seus 

eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim 

como esclareci as dúvidas apresentadas. 
 

Goiânia, ______ de _____________________ de 2015. 

 

 

Glauce Karine Conti de Freitas 

Pesquisadora Responsável     

Universidade Presbiteriana Mackenzie; Rua da Consolação, 896. São Paulo 

Contato em Goiânia: (62) 8185-8866 

E-mail: glauceconti@gmail.com   
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