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Este teste de compreensão oral poderá ser utilizado com criança acima de sete anos e, como o
próprio nome diz, tem como objetivo observar se a criança consegue compreender bem o que está
sendo dito. As crianças com déficit de atenção normalmente apresentam prejuízos neste teste.

Leia para a criança oralmente e peça-lhe que ouça e diga sim ou não e explique por
quê.

(N) (S) As batatas são cozidas na água fria.

(N) (S) Muitas pessoas gostam de passear à noite, pois o sol está muito alto e claro.

(N) (S) Depois que chove muito, o chão fica todo molhado.

(N) (S) Quando vão ao circo, as crianças adoram brincar de carregar elefantes.

(N) (S) O trem de carga carrega muitos passageiros e só anda nos trilhos.

(N) (S) O avião é mais rápido que o navio porque voa e o navio não.

(N) (S) O homem diz ao seu cachorro: - Lulu, fique de guarda que vou viajar. Lulu responde: - pode

ir, patrão, que tomarei conta da casa.

(N) (S) Os pintinhos nascem sempre dos ovos, e os gatinhos nascem da barriga da mãe.

(N) (S) Eu gosto de ir ao cinema porque lá estudamos muito.

(N) (S) Mamãe quando faz bolo, assa-o na geladeira.

(N) (S) Um boi ia à frente de três bois. Olhou para trás e contou um, dois, três.

(N) (S) Estava passeando na cidade. O céu estava azul, sem nenhuma nuvem. De repente, começou

a chover e eu corri para casa.

(N) (S) Meu pai é mais velho que eu, mas meu avô é mais velho que meu pai.

(N) (S) Os alimentos, para não estragar, são guardados na geladeira.

(N) (S) Os cavalos que moram no chiqueiro e os porcos que moram na cocheira pertencem ao fa-

zendeiro.

(N) (S) Os animais mais engraçados que vemos no circo são os macacos, e os mais fortes são os ele-

fantes.

(N) (S) Quando vou viajar, eu arrumo as minhas roupas e coloco-as no fogão.

(N) (S) Um carro ia andando pela estrada. De repente, parou porque acabou a gasolina. O motoris-

ta pegou um balde, encheu de água e colocou no carro. Este andou e continuou a viagem.

(N) (S) Carlinhos saiu de casa. O céu estava azulzinho. De repente, gritou para o amigo: - Veja que

lindo o arco-íris que está no céu!

(N) (S) Três amigos se encontraram. Um deles disse: - Eu sou maquinista e dirijo trem; o outro dis-

se: - Eu sou motorista e dirijo carro; o outro disse: - Eu sou piloto e dirijo o avião.

(N) (S) Eu gosto de ir ao sítio de minha tia. O único cuidado que tomo, quando estou lá, é com as

ruas, que são movimentadas. Nelas passam muitos carros.

(N) (S) As plantas nascem e crescem na terra, mas precisam de água para não morrer.

(N) (S) A noite mais escura é quando cai um temporal, e o céu fica todo colorido de estrelas.



A criança que não sabe ler

-Peça-lhe que escreva o alfabeto cursivo na ordem em que se lembrar.

- Peça-lhe que escreva os números de 1 a 10.

- Peça-lhe que fale oralmente os números até onde se lembrar e observe se segue a sequência.

Fonte: ALMEIDA, Paulo Nunes de. Educação lúdica: técnica e jogos pedagógicos. Loyola, São Paulo, 2003.


