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RESUMO 

 
  Muitos pesquisadores têm utilizado o teste “Stroop” como ferramenta para 

acessar o funcionamento e a eficiência do sistema executivo atencional.  O 

tempo médio necessário para nomear cores quando os estímulos Stroop são 

incongruentes (i.e., a palavra “AZUL” escrita em verde) é significativamente 

maior do que o tempo necessário para nomear a cor de uma barra colorida ou 

de um estímulo Stroop congruente (a palavra “AZUL” escrita em azul). Esta 

interferência de uma palavra sobre a nomeação da cor ficou conhecida como 

“Efeito Stroop” (STROOP, 1935). Uma importante variação desse teste é o 

chamado “Stroop Pareado”, no qual os voluntários são instruídos a comparar 

atributos de diferentes estímulos, sendo um deles um estímulo “Stroop”, e 

responder pressionando uma tecla conforme o resultado da comparação. No 

presente projeto utilizamos o protocolo Stroop pareado com seguidas mudanças 

de instruções para investigar a flexibilidade cognitiva. Assim, os voluntários eram 

instruídos a comparar a palavra ou a cor de estímulos Stroop centrais com barras 

coloridas ou nomes de cores escritos em branco: as tarefas Nome-Cor (NC) ou 

Cor-Nome (CN), respectivamente. Tais tarefas poderiam ser apresentadas num 

contexto blocado (bloco inteiro era composto pela mesma tarefa, sem mudança 

de instruções) ou num contexto randômico (várias mudanças de tarefas dentro 

de um bloco). Nossa hipótese era de que ocorreria um “custo de troca”, com 

lentificação dos tempos de reação e aumento na taxa de erros na sequência 

randômica em função das demandas criadas pela necessidade de adotar novas 

estratégias a cada mudança nas instruções. Os resultados mostraram que, de 

fato, existe uma interferência significativa nos testes onde as tarefas são 

alternadas. Acreditamos, que isso acontece em razão a dificuldade em superar 

a inércia atencional, ou seja, a tendência dos sujeitos em permanecerem focados 

em uma tarefa anteriormente realizada. Assim, vimos que é muito mais fácil 

responder ao mesmo estímulo o tempo todo do que alternadamente.  

 

Palavras-chave: Custo de troca (“Switch-Cost”), Funções executivas, Tempo de 

Reação, Stroop. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Vivemos bombardeados a todo instante por estímulos conflitantes e isso 

torna nossos órgãos sensoriais sobrecarregados de informações, visto que não 

somos capazes de processar simultaneamente um número grande de estímulos. 

Sendo assim, para que haja interação adequada entre o sujeito e o ambiente, é 

necessário que nosso sistema atencional seja capaz de selecionar estímulos 

relevantes em meio a estímulos irrelevantes. É importante que além da 

capacidade de seleção e processamento de estímulos, nós sejamos capazes de 

interagir de forma flexível com o meio, sendo hábil para deslocar rapidamente a 

atenção de um determinado foco para outro ponto, por exemplo, e desengajar a 

atenção de uma tarefa para outra, a fim de realizar o que for mais prioritário 

naquele momento. Desse modo, essa interação apropriada entre o indivíduo e o 

meio depende da capacidade de selecionar e processar informações do 

ambiente, assim como da capacidade de mudança de comportamento frente aos 

estímulos mais relevantes. A atenção está envolvida diretamente nessa 

interação entre o sistema nervoso e o ambiente e trabalha para que isso ocorra 

do modo mais adequado possível (POSNER & COHEN, 1984; MACHADO-

PINHEIRO et al., 2004 e 2010). 

Em 1935, Stroop mostrou que nomear a cor de uma palavra na condição 

incongruente (e.g., palavra “VERDE” na cor vermelho) é mais difícil do que 

nomear a cor de uma palavra na condição congruente (e.g., palavra “AZUL” na 

cor azul. A diferença entre a palavra e a cor do estímulo causa um conflito que 

torna essa condição mais lenta do que quando o atributo relevante (a cor) e 

irrelevante (a palavra) são iguais. Essa interferência da palavra sobre a 

nomeação de cores foi denominada Efeito Stroop, e ainda hoje o paradigma 

Stroop tem sido utilizado como teste de processamento de conflitos, mostrando 

claramente que uma informação irrelevante pode influenciar sobre a emissão de 

uma resposta direcionada a outra informação. Assim, fica evidente a importância 

da seleção e processamento adequado de estímulos que se encontram 

presentes em nosso meio para a elaboração de uma resposta bem adaptativa 
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às demandas de cada momento. 

Em geral, a distinção entre estímulos relevantes e irrelevantes é uma 

tarefa difícil, que depende principalmente da capacidade atencional, e está 

diretamente ligada a adaptação do indivíduo ao ambiente (POSNER & 

DIGIROLAMO, 1998; MACHADO-PINHEIRO et al., 2010, 2013). Outra 

dificuldade surge quando, frente a um ambiente conflitante, sobrevém a 

necessidade de mudança e alternância do foco atencional para responder de 

forma adequada à nova demanda daquele momento (MONSELL, 2003). Diante 

disso, viu-se a importância de compreender os processos relacionados às 

demandas de flexibilidade cognitiva, visando entender melhor o modo como 

controlamos nossas atitudes e pensamentos na presença de estímulos 

distrativos e conflitantes. Fundamentalmente, este será o foco do presente 

trabalho. 

 

1.1. ASPECTOS GERAIS SOBRE A ATENÇÃO 

 

A atenção é um conceito vasto que abrange várias definições, entretanto, 

todas essas concepções estão relacionadas aos dispositivos de seleção e 

processamento mental de informações do ambiente, e vêm sendo estudadas 

através do título de funções executivas, controle executivo ou controle cognitivo 

(DIAMOND, 2013). Uma importante e antiga definição sobre “atenção” é a de 

William James (1890/1950): “Everyone knows what attention is. It is the taking 

possession by the mind, in clear and vivid form, of one out of what seems several 

simultaneously possible objects or trains of thought. Focalization, concentration 

of consciousness are of its essence. It implies withdrawal from some things in 

order to deal effectively with others”. Tal definição clássica já deixa explícito que 

focar em determinados objetos proporciona melhor eficiência no processamento 

e avaliação destes, mas, como consequência, implica no detrimento da 

capacidade de processamento de outros estímulos presentes no ambiente. Por 

sua vez, Broadbent (1958) explica a atenção segundo a teoria do filtro, pela qual 

a atenção operaria selecionando as informações que chegam ao indivíduo, 
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deixando adentrar à consciência algumas poucas informações e bloqueando a 

passagem da maior parte delas. Essa seleção aconteceria num nível de 

processamento inicial, o que impediria as informações retidas no filtro de 

atingirem um nível elevado de processamento e, consequentemente adentrarem 

à consciência. Já Posner et al., (1980), em sua metáfora, comparou a atenção a 

um holofote de luz: uma vez que a atenção fosse direcionada a uma determinada 

localização, as regiões iluminadas por esse holofote seriam privilegiadas e 

alcançariam um nível de processamento maior do que as áreas fora do foco de 

iluminação. Isto significa que um estímulo numa área favorecida seria 

processado de maneira mais acelerada e eficiente. 

        Tendo em vista os conceitos apresentados, neste trabalho, de modo geral, 

entendemos a atenção como a alocação de recursos para seleção de aspectos 

prioritários do ambiente, em detrimento do processamento de outros estímulos 

considerados menos relevantes, a fim de gerar respostas comportamentais 

melhor adaptadas por parte de um indivíduo.  

 

 

1.1.1. ORIENTAÇÃO DA ATENÇÃO 

 

A orientação da atenção pode se dar de duas formas. A primeira refere-

se à orientação voluntária, na qual o indivíduo aloca recursos mentais de modo 

voluntário para focar em um ponto de preferência, o que ocorreria de forma 

consciente. Tal orientação é chamada também de “top-down”, endógena ou 

cognitiva. A segunda forma de orientação é dita automática e caracteriza-se pelo 

deslocamento atencional involuntário. Nesse caso, a atenção é orientada de 

forma reflexa pela ocorrência de um estímulo sensorial abrupto e inesperado. 

Pode-se nomeá-la também como “bottom-up”, exógena ou involuntária 

(POSNER & COHEN, 1984; YANTIS & JONIDES, 1990; McCORMICK, 1997; 

MACHADO-PINHEIRO et al., 2004; LIMA, 2005). 

A atenção voluntária ocorre a partir do desejo consciente do indivíduo. 

Trata-se de direcionar a atenção a objetos ou locais de forma intencional, em 
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conformidade com um objetivo. É um recurso que pode ser mais facilmente 

alterado pelo sujeito. Quando uma pessoa realiza a leitura de um livro, por 

exemplo, ela aloca voluntariamente todos os recursos atencionais para concluir 

essa atividade. Dessa maneira, dizemos que a orientação voluntária é 

determinada endogenamente, dado que decorre da tarefa que o indivíduo quer 

realizar. Já a atenção automática acontece mesmo sem o sujeito desejar, 

independentemente de alguma meta ou objetivo. Ela é atraída por estímulos que 

aparecem repentinamente, sendo um mecanismo muito mais rápido e de difícil 

controle ou supressão. Assim, seguindo o exemplo acima, quando uma pessoa 

está concentrada lendo um livro e ouve um som inesperado, por 

exemplo, automaticamente sua atenção é deslocada para aquele estímulo, 

mesmo ele sendo irrelevante para atividade que está sendo executada. Desse 

modo, dizemos que essa orientação recebe influências exógenas, o que interfere 

na execução da tarefa em curso (POSNER & COHEN, 1984; YANTIS & 

JONIDES, 1990; MACHADO-PINHEIRO et al., 2004). 

Uma outra questão envolvida com a orientação voluntária e automática 

da atenção é o curso temporal necessário para alcançar a ativação desses dois 

tipos de orientação. Muitos estudos têm demonstrado que para ativar os 

mecanismos voluntários é preciso de muito mais tempo do que para alcançar a 

ativação de processos automáticos (MILLIKEN et al.,1999; NEELY, 1977). O 

estudo de Machado-Pinheiro, et al. (2004), por exemplo, mostrou que eram 

necessários 500 ms para que a influência automática provocada pelo acender 

de um estímulo central abrupto, em uma tarefa de detecção simples, fosse 

superada pela atenção voluntária. 

 

1.2. TESTE STROOP: INTRODUÇÃO AO PARADIGMA CLÁSSICO 

 

Em 1935, John Ridley Stroop publicou seu trabalho clássico, utilizado 

como referência até hoje, e que se tornou um modelo de pesquisa para estudar 

atenção e interferência (STROOP, 1935). Em seu estudo, Stroop realizou dois 

experimentos para examinar a interferência de um atributo distrativo sobre o 
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atributo alvo, utilizando duas dimensões de um mesmo estímulo: palavra e cor. 

No primeiro experimento, ele registrou, num primeiro momento, o tempo médio 

que o sujeito levava para realizar a leitura em voz alta de 100 nomes de cores 

impressos de forma incongruente em um cartão (e.g., a palavra “AZUL” impressa 

na cor “verde”). Posteriormente, num segundo momento, ele comparou os 

resultados desse teste com o tempo necessário para realizar a mesma tarefa, só 

que, nesse caso, o estímulo apresentado era o nome de uma cor impressa em 

tinta preta - condição neutra ou controle. Não houve diferença significativa no 

tempo de leitura dos cartões nos dois testes. Com isso, pôde-se concluir que a 

cor da tinta não foi capaz de provocar interferência na leitura das palavras. No 

segundo experimento, Stroop utilizou os mesmos estímulos incongruentes, só 

que dessa vez a tarefa do sujeito era nomear a cor  da palavra, ou seja, se o 

estímulo fosse a palavra “VERDE” impressa na cor “vermelho”, a resposta 

correta seria “vermelho”. Nessa situação, foi verificado um tempo 

significantemente maior para nomeação da cor da tinta das palavras quando 

comparado à condição controle, que nesse caso caracterizava-se pela tarefa de 

nomear a cor de símbolos coloridos (cruzes). Essa interferência da leitura da 

palavra sobre a nomeação de cores ficou conhecida como “Efeito Stroop”. 

A hipótese da automaticidade é bastante considerada para explicar o 

Efeito Stroop. Nessa lógica, a leitura das palavras, em razão da prática rotineira, 

tornou-se um processo muito mais automático do que a nomeação de 

cores (POSNER & SNYDER, 1975; SHIFFRIN & SCHNEIDER, 1977; 

LOGAN,1978, MACLEOD, 1991). Assim, a leitura das palavras seria mais 

automática significando que seria muito mais difícil de ser controlada. Isso levaria 

o sujeito a ler automaticamente a palavra, independente da sua vontade, 

produzindo interferência quando a tarefa exigisse que a cor fosse nomeada. 

Portanto, a nomeação de cores requereria muito mais esforços cognitivos para 

ser executada, demandando uma quantidade maior de recursos atencionais 

voluntários, e estando sujeita a mais interferências externas. Isso apoia a ideia 

que a leitura das palavras é capaz de interferir na nomeação de cores, mas de 

maneira oposta, quando a tarefa é ler as palavras, as cores não geram 
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interferência. 

Outra explicação para a interferência Stroop é a hipótese de translação, 

que se baseia na ideia de que cores e palavras possuem canais de 

processamento diferentes, e geram códigos específicos para o armazenamento 

de informações (SUGG e McDONALD, 1994; VIRZI e EGETH, 1985). Assim, 

cada atributo do estímulo Stroop geraria um código distinto, sendo um para a 

cor, chamado pictorial e outro para palavra, chamado semântico. Nesse caso, se 

uma tarefa é baseada na comparação de dois atributos diferentes, seria 

necessário a translação, que consiste basicamente em transformar uma 

informação de um tipo código para o outro. Por exemplo, se a tarefa do sujeito 

for comparar a palavra VERDE, geradora de um código semântico, com a cor 

azul, geradora de um código pictorial haveria necessidade de translação para 

que fossem gerados os mesmos tipos códigos, assim seria possível a 

comparação entre os atributos. O experimento de Portes et al., (2010) mostrou 

claramente que a geração desses dois códigos distintos interferiu 

significativamente nas respostas manuais dos sujeitos. Neste, os voluntários 

foram instruídos a comparar a cor ou a palavra do estímulo Stroop com dois 

estímulos laterais e apertar a tecla que correspondesse a resposta certa, a tarefa 

poderia ser a comparação entre cor-cor, cor-palavra, palavra-palavra, palavra-

cor. Os resultados mostraram que a taxa de erro foi altamente maior nas tarefas 

de cor-palavra e palavra-cor, ou seja, quando houve translação, e ainda que a 

interferência nos tempos de reação ocorria apenas quando esse processo era 

necessário. O que nos levou a considerar que a mesma representa um processo 

crítico na interferência observada nos testes do tipo Stroop pareado.  

 

1.2.1.  VARIAÇÕES DO PARADIGMA 

 

O paradigma estabelecido por Stroop (1935) se tornou referência para o 

estudo de atenção, e estimulou muitos pesquisadores a desenvolver novos 

trabalhos, com diferentes protocolos experimentais para entender melhor seus 

mecanismos. Em razão disso, surgiram várias teorias referentes ao modo como 
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se dá o processamento atencional em tarefas do tipo Stroop. 

No Stroop clássico os voluntários deveriam nomear, de forma oral, 100 

nomes de cores de estímulos incongruentes apresentados em um cartão, em 

seguida, a tarefa era nomear símbolos coloridos presentes em outro cartão 

(condição controle). Assim, a interferência era calculada como a diferença do 

tempo de resposta desses dois cartões. Acreditando que esse sistema de 

apresentação dos estímulos não era adequado, Dalrymple-Alford (1972) ao invés 

de analisar o tempo geral dos 100 estímulos, examinou o tempo de resposta para 

cada estímulo individualmente, e ainda, acrescentou em meio aos estímulos 

incongruentes, os estímulos chamados congruentes (i.e., palavra “AZUL” na cor 

azul) e neutros, que poderia ser uma sequência de letras “X” ou palavras que 

não se relacionavam a cor (e.g, “Casa”, “Dedo”, etc). Esse estudo mostrou que 

os resultados referentes à magnitude da interferência produzidos pelo efeito 

Stroop podem variar conforme o tipo de estímulo neutro utilizado como linha de 

base. Quando comparada a sequência de “X”s, verificou-se que a condição 

incongruente produziu um efeito de interferência de 196 ms, mas que não houve 

diferença significativa entre os tempos de resposta dessa condição controle e a 

condição congruente. Isso indicou que a condição congruente não gerou 

nenhuma facilitação nas respostas em relação à condição neutra. Já quando a 

condição neutra utilizada como linha de base correspondia a palavras não 

relacionadas à cor (e.g. “Casa”), foi novamente obtida uma interferência de 131 

ms para as condições incongruentes, e desta vez, uma facilitação significativa 

de 63 ms para as congruentes. Esse efeito de facilitação significa que é mais 

difícil dizer a palavra “Dedo” impressa na cor verde, do que dizer a palavra 

“verde” impressa na mesma cor.Ou seja, os sujeitos seriam mais rápidos ao 

responderem estímulos congruentes do que respondendo a tais estímulos 

neutros.  

Como visto antes, no teste Stroop clássico as respostas dos sujeitos eram 

dadas verbalmente. Assim, outra variação do teste Stroop clássico consiste em 

coletar o Tempo de Reação Manual (TRM). Nesta, as respostas dos voluntários 

são emitidas apertando uma tecla correspondente à resposta certa, ao invés de 
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emitir uma resposta oral. Tais experimentos constataram que o efeito de 

interferência na magnitude das respostas manuais, apesar de altamente 

significativo, é menor do que o encontrado nas respostas orais (KEELE, 1972; 

NEILL, 1977). Ainda assim, o teste manual tem sido mais utilizado já que são 

mais simples de serem interpretados e facilitam a análise dos dados. As 

respostas orais são mais difíceis de serem distinguidas entre corretas e 

incorretas, já que com frequência os voluntários submetidos ao teste respondiam 

palavras associadas a duas possíveis respostas, por exemplo, ao invés de falar 

“red” diziam “gred” (HEPP et al., 1996). 

O teste denominado “Stroop pareado”, inicialmente usado por Treisman e 

Fearnley (1969) é outra variação importante do teste clássico. Neste, foram 

utilizados estímulos Stroop congruentes e incongruentes apresentados junto a 

outros estímulos numa carta de baralho. A tarefa do sujeito era comparar algum 

atributo do estímulo Stroop (cor ou palavra) com um segundo estímulo e separar 

aquela carta numa pilha ou noutra, dependendo se o resultado da comparação 

foi igual ou diferente. Por exemplo, o voluntário deveria comparar a palavra AZUL 

do estímulo Stroop com a cor da sequência de “X”s e então colocar a carta na 

pilha correspondente aquela resposta. Os resultados mostraram que o efeito 

congruência (tempos maiores para estímulos incongruentes) ocorreu apenas 

quando a tarefa era a comparação entre atributos diferentes (por exemplo, 

comparar cor-palavra ou palavra-cor), no entanto, não encontraram esse efeito 

quando a comparação era entre intra-atributos (cor-cor ou palavra-palavra). Esse 

padrão de resultados foi confirmado por outros autores (LUO, 1999; SIMON & 

BAKER, 1995; SUGG & McDONALD, 1994; DURGIN, 2000; MACHADO-

PINHEIRO et al., 2010), corroborando a hipótese da translação já descrita.  

A introdução de intervalos variáveis (i.e., Stimulus Onset Asynchrony, 

SOA) em testes do tipo Stroop permitiu verificar a velocidade de processamento 

de cada atributo do estímulo Stroop. Dyer (1971) foi pioneiro na utilização dessa 

ferramenta. Em seu experimento, inicialmente aparecia o nome de uma cor em 

preto, e depois de um intervalo (de 0 a 500 ms), a mesma palavra era 

apresentada, mas desta vez pintada em outra cor (o estímulo Stroop), 
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congruente ou incongruente. A tarefa dos sujeitos era nomear a cor do estímulo 

Stroop. Sua hipótese era de que os intervalos longos diminuiriam a interferência 

da primeira palavra (irrelevante para a tarefa) sobre a nomeação da cor da 

segunda, ao passo que os intervalos mais curtos aumentariam esse efeito. Os 

resultados desse teste corroboraram sua hipótese, mostrando que de fato a 

interferência diminuía à medida que o SOA aumentava. Isso indica que à medida 

que o intervalo aumentava, o efeito automático gerado pela exposição da 

primeira palavra ia se reduzindo em virtude de haver tempo disponível para a 

imposição de recursos de alta ordem visando inibir o impacto da primeira palavra 

sobre a nomeação de cor do estímulo Stroop. 

Na mesma linha, Flowers (1975) também utilizou o SOA em seu 

experimento. Neste, primeiro era apresentado o estímulo Stroop (E1), e após um 

intervalo variado (20, 100, 300 ou 700 ms), apareciam duas opções de respostas 

em forma de retângulos coloridos (E2). A tarefa era realizar a comparação entre 

a palavra do estímulo Stroop com a cor do E2, e apertar a tecla equivalente ao 

lado da resposta. O resultado principal mostrou que a interferência do atributo 

distrativo de E1 aparecia apenas em intervalos curtos e gradualmente 

desaparecia nos intervalos maiores, corroborando os resultados de Dyer (1971) 

a respeito da imposição de recursos de alta ordem visando inibir os atributos 

distrativos, um processo que é tempo-dependente. Desse modo, a utilização de 

intervalos variados tem se mostrado um componente importante no processo de 

investigação de como ocorre a implementação dos recursos voluntários que 

operam na supressão da interferência produzida pelo atributo irrelevante. Isto é, 

SOAs maiores tendem a favorecer a implementação desses processos 

voluntários, possibilitando que o sujeito se prepare para a chegada do segundo 

estímulo. 

Experimentos anteriores do nosso grupo corroboram a existência da 

interferência Stroop em testes utilizando o protocolo do tipo “Stroop pareado”. 

Nestes, eram apresentados dois estímulos que deveriam ser comparados, o 

primeiro era o estímulo Stroop (E1), e o segundo (E2) poderia ser uma barra 

colorida ou o nome de uma cor escrito em tinta preta. Entre a apresentação de 
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E1 e de E2 foram introduzidos intervalos temporais variados, e a tarefa era 

comparar a cor de E1 com a cor ou a palavra de E2, de acordo com a instrução 

dada em cada bloco de testes. Em seguida, o sujeito deveria pressionar uma das 

teclas caso os atributos fossem correspondentes ou não, gerando uma resposta 

(tempos de reação manual). Para realizar a tarefa de forma efetiva, o voluntário 

deveria ignorar o atributo irrelevante/distrativo de E1, que nesse caso era a 

palavra, e se concentrar apenas na cor desse estímulo. Nossos resultados vêm 

mostrando que os TRMs são maiores nas condições incongruentes (e.g., 

CALDAS et al., 2014; DAVID et al., 2011; MACHADO-PINHEIRO et al., 2010), o 

que entra em conformidade com a ideia básica do Efeito Stroop, de que 

responder a estímulos incongruentes gera TRMs maiores comparados a 

respostas a estímulos congruentes e/ou neutros, mesmo em testes do tipo 

Stroop pareado. 

 

1.3.  FUNÇÕES EXECUTIVAS  

 

 As Funções Executivas (FE) pertencem a uma categoria de processos 

cognitivos utilizados para guiar o comportamento em direção a um objetivo, 

possibilitando o indivíduo engajar-se em tarefas complexas que exigem 

adaptação ou ajustamento a novas demandas ambientais (GAZZANIGA, 2009, 

BANICH, 2009). Tradicionalmente, essas habilidades estão envolvidas no 

planejamento e monitoramento de ações que envolvem mecanismos cognitivos 

como atenção seletiva, controle de impulsos, flexibilidade de controle mental e 

comportamento, integração e manipulação de informações presentes na 

memória de trabalho (FUSTER, 1997; LEZAK et al., 2004).  

Tais funções são fundamentais na execução de tarefas que envolvem 

tomada de decisão, o que aponta o lobo frontal como principal estrutura 

relacionada às FEs. O clássico caso do paciente Phineas Gage foi a primeira 

tentativa de explicação documentada, envolvendo alterações comportamentais 

provocadas por lesões no lobo frontal. Em 1848, Gage sofreu um acidente no 

trabalho e teve uma barra atravessada em seu crânio, atingindo seu lobo frontal 
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esquerdo. Apesar do grave acidente, ele sobreviveu e permaneceu consciente, 

no entanto, teve uma mudança robusta em seus comportamentos. Sua conduta 

que era de funcionário exemplar, transformou-se em comportamentos totalmente 

inapropriados, como a falta de responsabilidade com os horários e piadas 

ofensivas a seus colegas no trabalho (LEZAK et al, 2004). Outros pacientes com 

comprometimentos no lobo frontal também apresentam complicações no 

controle e monitoramento de seus comportamentos, o que acaba gerando ações 

inapropriadas, prejudicando-os em situações rotineiras. Esses pacientes, apesar 

de não apresentarem danos no desempenho de testes neuropsicológicos e teste 

de inteligência cognitiva, apresentam uma tendência a dificuldade na realização 

de tarefas em testes considerados avaliadores das FEs, como por exemplo, a 

Tarefa de Classificação de Cartas de Wisconsin (WCST), a Torre de Hanoi e o 

Teste Stroop (MIYAKE et al., 2000; BANICH, 2009). De fato, muitos autores 

utilizam o termo “Funções Frontais” quando se referem às FEs (STUSS & 

ALEXANDER, 2000; MIYAKE & FRIEDMAN, 2012), uma vez que essas 

alterações e prejuízos pré-frontais podem impactar diretamente o controle 

executivo, afetando o funcionamento do indivíduo em atividades que envolvem 

tomada de decisão, planejamento, mudança de tarefas e resolução de 

problemas (RAHMAN et al., 1999; CHANNON, 1999).  

Considerando os debates acerca da natureza das FEs, e de maneira 

oposta àqueles que defendem a ideia dessas funções como um constructo único, 

existe uma tendência maior a se aceitar a hipótese dessas habilidades como um 

sistema múltiplo com componentes diferentes e independentes, mesmo que 

inter-relacionados (VERDEJO-GARCÍA & BECHARA, 2010). Pesquisas 

utilizando avaliação neuropsicológica e técnicas de neuroimagem têm mostrado 

o caráter multidimensional das FEs, corroborando essa visão de diversidade 

funcional. Isso é evidenciado através de observações no qual lesões em locais 

distintos do córtex pré-frontal provocam síndromes clinicamente diferentes (DIAS 

et al., 2010). 

Apesar de ainda não haver um consenso quanto a definição dessas 

funções de alta ordem, alguns autores propõem três componentes elementares 



 

 

 
21 

 

que integram as Funções Executivas: I) Controle Inibitório - capacidade do 

sujeito de inibir respostas predominantes ou automáticas a fim de praticar ações 

ou tarefas de forma mais apropriada; II) Memória de Trabalho - reorganização, 

monitoramento e atualização das informações, que implica relacionar conteúdos 

novos e antigos presentes na memória; III) Flexibilidade Cognitiva - capacidade 

de mudança ou ajustamento de pensamentos e ações frente à novas demandas 

ambientais. Diante disso, as FEs são compreendidas como funções divisíveis, 

porém relacionadas, ligando-se de formas distintas ao funcionamento de tarefas 

complexas (MIYAKE et al., 2000; BANICH, 2009; DIAMOND, 2013). Dessa 

maneira, fundamentados nessa divisão proposta pelos autores mencionados, 

será apresentado, de forma detalhada, algumas das principais habilidades que 

constituem as FEs, que são fundamentais para o entendimento deste trabalho.   

 

1.3.1.  CONTROLE INIBITÓRIO  

  

O controle inibitório consiste na capacidade de inibir estímulos irrelevantes 

em prol de se fazer o que é mais apropriado ou necessário. Esse componente 

torna possível o controle de nossas ações frente às eventualidades produzidas 

pelo ambiente. No nível da atenção, o controle inibitório nos permite atender 

seletivamente ao meio, possibilitando a concentração a fim de responder aos 

estímulos mais importantes e suprimir os estímulos distrativos. Isto é, possibilita-

nos focar a atenção em um determinado objetivo, apesar das outras distrações 

do ambiente (DIAMOND, 2013). Dessa forma, esse integrante das funções 

executivas pode ocorrer no nível da percepção, e pode ser compreendido como 

um mecanismo de filtragem complementar à atenção seletiva, que nos permite 

inibir estímulos ou atributos distrativos à solução de um dado problema e, assim, 

minimizar a demanda sobre o processamento das informações irrelevantes, 

predominantes e automáticas (GAZZANIGA,2009). 
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1.3.2.  MEMÓRIA DE TRABALHO 

 

A memória de trabalho pode ser definida como um sistema com 

capacidade limitada de representação transitória de informações que envolve a 

manutenção e atualização de conteúdos importantes para a execução de dadas 

tarefas. Esse sistema está relacionado ao armazenamento e manipulação de 

informações, no qual o sujeito é capaz de manter uma informação ativa e integrá-

la a estímulos externos e conhecimentos advindos da memória de longo prazo 

(GAZZANIGA,2009; LEZAK et al., 2004). 

A memória de curto prazo é frequentemente confundida com a memória 

de trabalho, no entanto, esses dois componentes estão ligados a diferentes 

subsistemas neurais. A primeira está associada à apenas reter uma informação 

em mente, enquanto a segunda refere-se à manter uma informação em mente e 

manipulá-la, relacionando-a à outros conteúdos. Esses dois componentes 

apresentam progressões de desenvolvimento diferentes, em que a memória de 

curto prazo se desenvolve mais cedo e mais rapidamente.  Apesar disso, 

geralmente essas duas memórias precisam uma da outra para ocorrerem, 

dificilmente operam sozinhas (DIAMOND, 2013).  

 

1.3.3.  FLEXIBILIDADE COGNITIVA 

 

 DIAMOND (2013) define a flexibilidade cognitiva como a capacidade de 

mudar perspectivas (seja espacial ou interpessoal) e ações frente à situações 

novas, de forma a resolver problemas que anteriormente não estavam 

funcionando, ou mesmo admitir que você estava errado quando recebe uma 

nova informação. Para Lezak e colaboradores (2004), esse componente está 

implicado na auto-regulação e adaptação de comportamentos às novas 

demandas do meio. Eles acreditam que alterações nessa habilidade podem 

dificultar a mudança de respostas e alternância do foco de processamento 

adequado, incidindo em um padrão de rigidez cognitiva e comportamental, 

intitulado perseveração. Esse tipo de inflexibilidade produz, de modo geral, 
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respostas repetitivas que não se ajustam frente à novas informações. Por 

exemplo, o indivíduo que, apesar de receber feedback do meio de que seu 

comportamento é errado ou inadequado, continua a repeti-lo 

indiscriminadamente, perseverando no mesmo erro e afetando sua tomada de 

decisão. Sendo assim, a flexibilidade cognitiva pode ser entendida como a 

capacidade de reajustar-se frente à novas demandas ambientais, sendo uma 

característica básica das funções executivas (BANICH, 2009). 

Para realizar de forma apropriada os testes com alternância de tarefas é 

necessário a reconfiguração de “sets” impostos pela flexibilidade cognitiva. Esta 

reconfiguração consiste em inibir o “set” anterior de uma tarefa e ativar as regras 

da nova tarefa (MONSELL, 2003). Nos testes que envolvem mudanças de 

tarefas existe uma tendência a permanecer com a atenção focada no que tinha 

sido relevante anteriormente, o que resulta em números maiores de erros. Essa 

dificuldade em inibir regras antigas e aplicar normas novas é chamada de “inércia 

atencional”. A potência dessa inércia se encontra no fato de que é muito mais 

fácil inibir um determinado atributo do estímulo o tempo todo do que ter que 

realizar essa inibição alternadamente. Assim, a propriedade fundamental da 

flexibilidade cognitiva é a superação dessa tendência à inércia, de maneira que 

os sujeitos consigam responder da forma mais apropriada possível às novas 

demandas ambientais (DIAMOND, 2013).  

 

1.4.  CONTEXTUALIZAÇÃO DO TRABALHO  

 

Como em trabalhos anteriores do nosso grupo de pesquisa, nesse projeto 

utilizamos o teste Stroop pareado. Nesse tipo de protocolo, são apresentados 

três estímulos no computador: o estímulo central (E1), que é sempre um estímulo 

Stroop e consiste em um nome de uma cor impresso em tinta colorida; e dois 

estímulos laterais (E2), que podem ser nomes de cores ou barras coloridas, que 

correspondem às opções de resposta. Esse modelo de teste nos permite 

evidenciar dois principais tipos de conflitos: o efeito congruência (ou conflito 

semântico) e o conflito de relação. 



 

 

 
24 

 

O efeito congruência refere-se a diferença observada no tempo de reação 

(TRMs) entre os estímulos congruentes e incongruentes. Os dois atributos do 

estímulo incongruente (por exemplo, a palavra AZUL impressa na cor verde) 

ativariam códigos distintos, um para cada atributo. Estes entrariam em conflito 

no decorrer do processamento das informações, no acesso ao sistema 

semântico, necessário à execução da tarefa. Já nos estímulos congruentes (por 

exemplo, a palavra AZUL impressa na cor azul) isso não ocorreria, visto que os 

atributos são iguais. Portanto, sempre que houvesse a necessidade de acesso 

ao sistema semântico, como acontece em testes incongruentes, a presença de 

dois códigos gerados pelos diferentes atributos interferiria no tempo necessário 

à execução da tarefa (LUO, 1999; MACHADO-PINHEIRO et al., 2010). 

O Conflito de Relação é o que menos tem sido estudado na literatura 

Stroop. Ele consiste num conflito entre o atributo irrelevante do estímulo Stroop 

e a opção de resposta incorreta em cada ensaio. Está muito mais envolvido com 

a etapa de seleção da resposta correta do que com um conflito interno entre as 

duas dimensões do estímulo Stroop. Consideremos, por exemplo, um ensaio 

onde o estímulo Stroop é a palavra VERDE impressa na cor azul, e as opções 

de resposta são as palavras VERDE e AZUL escritas em uma cor neutra (em 

branco sobre o fundo preto), e a tarefa do sujeito é comparar a cor em que o 

estímulo Stroop está impresso com os nomes das cores laterais. Assim, a 

resposta correta é a palavra AZUL. Porém, neste ensaio específico, o atributo 

distrativo do estímulo Stroop (a palavra VERDE) corresponde a uma das opções 

de resposta apresentadas, e por isso este ensaio é dito “relacionado”. Em outro 

tipo de ensaio a mesma palavra VERDE impressa em azul aparece, mas as 

opções de resposta são as palavras VERMELHO (opção incorreta) e AZUL 

(opção correta). Note que, neste caso, a opção incorreta de resposta não 

corresponde ao atributo irrelevante do estímulo Stroop, e por isso o ensaio é dito 

“não-relacionado” (“unrelated”, em inglês) O fato do atributo irrelevante do 

estímulo Stroop aparecer como uma das opções de resposta (ensaio 

relacionado) aumenta, potencialmente, seu poder de interferência sobre as 

respostas, gerando assim o conflito de relação (PORTES et al., 2010; MORAIS, 
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2013).  

Além de estudarmos esses dois conflitos, nosso protocolo propõe avaliar 

a flexibilidade cognitiva, através de frequentes mudanças de instruções de 

tarefas apresentadas no teste, com objetivo de avaliar a capacidade dos sujeitos 

em alterar suas estratégias frente a constantes mudanças de tarefas. Sabemos 

que é necessária uma reconfiguração do set mental para que seja possível 

mudar de uma tarefa para outra. Essa transição da mudança de tarefa está 

envolvida com o deslocamento da atenção, entre os atributos dos estímulos, ou 

entre critérios contextuais, restabelecendo os objetivos atuais, as regras de ação 

e as novas estratégias que devem ser implementadas naquele momento. Essa 

reconfiguração entre a mudança de regras das tarefas requer um tempo, que é 

denominado “switch-cost” ou custo de troca (MONSELL, 2003). Nos 

experimentos cuja tarefa é frequentemente alternada, é observado um número 

maior na taxa de erros nos primeiros ensaios após a mudança de regras, 

mostrando claramente esse custo comportamental na troca entre tarefas. 

Com objetivo de estudar a flexibilidade cognitiva, em estudos anteriores 

do nosso grupo, do qual esse projeto se originou, MORAIS (2015) utilizou um 

protocolo com seguidas “mudanças de tarefa”. O teste consistia na apresentação 

de três estímulos sobre um fundo preto, onde inicialmente era apresentado dois 

estímulos laterais (nome de duas cores escritas em branco ou duas barras 

coloridas, que seriam usadas como opções de resposta) e simultaneamente, 

aparecia um estímulo Stroop central (congruente ou incongruente). A tarefa dos 

sujeitos consistia em comparar: I) as cores  das barras laterais com a cor  do 

estímulo Stroop (tarefa Cor-Cor); II) a cor das barras laterais com a palavra  do 

estímulo Stroop (tarefa Cor-Palavra), III) o nome  das cores com o nome  do 

estímulo Stroop (tarefa Palavra-Palavra); ou o nome  das cores com a cor  do 

estímulo Stroop (tarefa Palavra-Cor); e apertar a tecla do lado correspondente. 

O experimento era composto por 4 blocos de 96 ensaios divididos em 4 sub-

blocos de 24 ensaios e duas possíveis sequências (blocada e randômica). A 

sequência blocada consistia em blocos compostos por apenas uma tarefa, ou 

seja, os 4 sub-blocos aconteciam na mesma tarefa, sem a necessidade de 
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alternância. Já a sequência randômica referia-se aos blocos compostos pelas 4 

tarefas que se alternavam, ou seja, a cada sub-bloco era solicitada uma 

mudança de tarefa. Assim, todos os sujeitos realizavam as quatro tarefas num 

contexto blocado e aleatório, sendo o teste dividido em dois dias, no qual metade 

dos sujeitos realizava a sequência blocada no primeiro dia e randômica no 

segundo, enquanto a outra metade fazia a sequência randômica no dia 1 e 

blocada no dia 2.  

A hipótese do teste supracitado era que haveria um significativo aumento 

no tempo de reação e no número de erros na sequência randômica em relação 

à blocada, em consequência das constantes mudanças de estratégia para 

solução das tarefas alternadas, o que exigia uma grande concentração e esforço 

atencional dos sujeitos. No entanto, os resultados não mostraram claramente 

esse aumento nos TRMs. De fato, significância estatística foi obtida apenas nas 

taxas de erros, ou seja, o número de erros foi maior na sequência randômica em 

relação à blocada. Verificou-se também que o tempo de reação e os percentuais 

de erros foram maiores para as tarefas que exigiam translação, e ainda que, o 

tempo de reação para os ensaios incongruentes eram maiores do que os 

congruentes, evidenciando o efeito congruência. Viu-se também que as taxas de 

erros mais elevadas foram na condição incongruente/relacionada, envolvida 

diretamente no conflito de relação (MORAIS, 2015). 

No presente trabalho, utilizamos apenas duas tarefas (Cor-Nome e Nome-

Cor), visto que trabalhos anteriores do nosso grupo têm mostrado um aumento 

significantemente maior no tempo de reação e taxa de erros de tarefas que 

envolvem translação em relação aos testes que esse processo não acontece. 

Também diminuímos o número de ensaios por sub-bloco, aumentando a 

alternância entre tarefas. Assim, cada sub-bloco foi composto por 12 testes, e 

um bloco inteiro possuía 72 testes. Em cada bloco randômico haviam 5 

mudanças de instruções alternadamente, ou seja, a cada 12 ensaios se 

modificava a tarefa exigida, o que implicava numa contínua adaptação à nova 

instrução a cada minuto e meio aproximadamente. Já na sequência blocada os 

sujeitos realizavam a mesma tarefa nos 6 sub-blocos. Esperamos, assim, que 
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esse acréscimo na alternância de tarefas aumente o desafio cognitivo dos 

participantes, dificultando que superem a inércia atencional relacionada aos 

ensaios anteriores do teste. Nessa perspectiva, acreditamos que os primeiros 

ensaios após a mudança de instrução sofrerão um impacto muito maior no tempo 

e na acurácia (número de erros) das respostas coletadas.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo central desse estudo foi verificar se, de fato, a frequente 

mudança nas instruções das tarefas é capaz de gerar interferências nas 

respostas manuais (latência e taxa de erros) e, dessa maneira, testar a eficiência 

dos voluntários em alternar suas estratégias nas sequências de tarefas mistas 

(sequências randômicas), a fim de emitir respostas rápidas e corretas a despeito 

das novas demandas. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Analisar a dificuldade dos sujeitos em inibir ou superar a inércia 

atencional, ou seja, a tendência em ficar focado nas estratégias ligadas à 

tarefa anterior. 

● Verificar se a frequente mudança entre tarefas num protocolo do tipo 

“Stroop Pareado” seria capaz de gerar um custo de troca (“switch-cost”) 

imposto pela flexibilidade cognitiva nos TRMs e taxas de erros. 

● Testar a capacidade dos sujeitos em alterar suas estratégias diante de 

tarefas alternadas através dos chamados conflito de relação e efeito 

congruência. 

● Averiguar se a ausência de diferenças significativas entre as sequências 

randômica e blocada no estudo de Morais (2015) está realmente ligada 

ao maior número de ensaios em cada sub-bloco e ao menor número de 

alternâncias entre tarefas daquele estudo em relação ao atual.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. PARTICIPANTES 

Participaram do experimento, voluntariamente, 24 sujeitos (13 mulheres e 

11 homens), estudantes da Universidade Federal Fluminense, com idade 

variando entre 18 e 28 anos – média: 22,1; desvio padrão: 2,8. Eles não 

receberam qualquer remuneração ou vantagem em conceitos acadêmicos por 

sua participação. 

 A dominância manual foi classificada de acordo com o Inventário 

Edinburgh (Oldfield, 1971) - ANEXO I, sendo 21 destros e 3 canhotos. Todos os 

voluntários tinham visão normal ou corrigida, fato foi verificado através de um 

teste de acuidade visual antes do início da sessão. Eles também eram 

submetidos ao Teste de Ishihara (ISHIHARA, 1972) para a detecção de 

daltonismo. Os sujeitos eram livres para abandonar o experimento a qualquer 

momento, conforme consta no “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” 

(ANEXO II) assinado por eles antes da aplicação do teste. Os procedimentos 

executados neste projeto foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

CCM/UFF, parecer no 1.901.566 de 23/01/2017 – ANEXO III. 

 

  

3.2. APARATO 

 

A técnica empregada consiste na medida do tempo de reação manual 

(TRM), na qual, a partir da apresentação de estímulos na tela de um computador, 

os voluntários deveriam pressionar uma tecla tão logo detectassem os estímulos 

a serem respondidos. Assim, o tempo de reação é o tempo transcorrido entre a 

apresentação do estímulo e a execução da resposta motora. A possibilidade de 

se utilizar a técnica do tempo de reação permite abordar vários fenômenos 

atencionais que sabidamente interferem no processamento de estímulos 
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externos e, desta forma, estudar como o sistema nervoso interage com o 

ambiente na organização do comportamento. 

 Os testes foram realizados numa sala com controle de iluminação e 

relativo isolamento acústico situada no Laboratório de Psicofisiologia Cognitiva 

(LPfC) – Departamento de Ciências da Natureza do Campus Universitário de Rio 

das Ostras. Para gerar os experimentos, foi utilizado um “software” denominado 

“E-prime” da “Psychology Software Tools, Inc”. O sujeito sentava-se em frente a 

um monitor controlado por um microcomputador que apresentava os estímulos 

visuais. A cabeça era apoiada em um apoiador de fronte e mento para que a 

distância de 57 cm entre a tela e os olhos fosse mantida constante. 

 

3.3. PROCEDIMENTO 

 

 A figura 1 representa o desenho experimental do teste. No início de cada 

teste, aparecia sobre um fundo preto, um círculo no centro do monitor (Ponto de 

Fixação - PF) com duração de 700 ± 100 ms. Em seguida, apareciam dois 

estímulos laterais, um à esquerda (E1-e) e outro a direita (E1-d), que poderiam 

ser dois nomes de cores impressos em cor neutra (branco) ou duas barras 

coloridas. Simultaneamente a estes, aparecia também um estímulo central que 

era sempre um estímulo Stroop (ES) congruente ou incongruente, localizado 

entre os estímulos laterais e acima do ponto de fixação. Os três estímulos 

permaneciam na tela até que a resposta fosse emitida, ou fosse atingido um 

tempo limite de 1600 ms. A tarefa do voluntário consistia em comparar um dos 

atributos do estímulo Stroop (Cor ou Palavra, de acordo com instruções prévias) 

com os estímulos laterais (palavra ou barra), que foram considerados as opções 

de resposta, e apertar a tecla correspondente – ver detalhes abaixo. O 

teste era composto por duas tarefas, e os voluntários recebiam uma folha com 

as instruções antes de cada teste. Uma tarefa consistia em comparar a cor  do 

estímulo Stroop (ES) com nomes de cores escritas em branco e apertar a tecla 

na qual a palavra correspondesse a cor do ES - tarefa denominada Cor-Nome 

(CN), à direita na figura 1. E a outra tarefa consistia em comparar o nome  do ES 
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com a cor  das barras coloridas e pressionar a tecla cuja cor fosse 

correspondente a palavra do ES - denominada Nome-Cor (NC), à esquerda na 

figura 1. Assim, na condição CN o sujeito deveria ignorar o nome do estímulo 

Stroop e focar apenas na cor, já na condição NC o processo era contrário, a cor 

deveria ser ignorada, prestando atenção somente no nome do ES. 

Em todos os testes, os voluntários deveriam apertar com o dedo indicador 

de uma das mãos, o mais rápido possível, a tecla correspondente a opção de 

resposta correta - tempo de reação manual (TRM). As teclas utilizadas como 

opção de resposta foram “3” para direita e “z” para esquerda. Depois da emissão 

da resposta uma mensagem (feedback) aparecia na tela por 900 ms, informando 

se esta foi:  

 

● LENTA - quando o voluntário demorasse mais do que 1600 ms para 

responder; 

● ANTECIPADA - quando qualquer tecla fosse pressionada antes do 

aparecimento dos três estímulos na tela, ou o TRM fosse menos que 150 

ms;  

●  CORRETA - quando a tecla pressionada correspondesse à opção de 

resposta correta e os TRMs estivessem entre 150 e 1600 ms;  

●  ERRO DE TECLA - quando a tecla pressionada não correspondesse à 

resposta correta e os TRMs estivessem entre 150 e 1600 ms.  

  Após o feedback, o ponto de fixação piscava para indicar o início de um 

novo ensaio. 
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Figura 1 - Desenho esquemático das tarefas Nome-Cor  (à esquerda) e Cor-Nome 
(à direita). No primeiro caso (NC) o voluntário dev e comparar a palavra do estímulo 
Stroop com a cor das barras laterais, ao passo que no segundo caso (CN) a 
comparação deve se d dar entre a cor do estímulo St roop e as palavras laterais. 
Feita essa comparação o sujeito deve pressionar a t ecla espacialmente 
correspondente à resposta correta. Para maiores det alhes ver texto. 

  

O experimento consistia de uma única sessão composta por 4 blocos de 

72 testes, resultando em 288 testes no final. Cada bloco tinha duração 

aproximada de 5 minutos e era sub-dividido em 6 sub-blocos de 12 testes. Havia 

um descanso de 1 a 2 minutos entre cada um dos 4 blocos. As duas tarefas, CN 
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e NC, foram aplicadas por meio de duas sequências diferentes, denominadas 

blocada e randômica. Todos os sujeitos realizavam as duas sequências. Assim, 

metade dos sujeitos realizavam os dois primeiros blocos sob a sequência 

randômica e depois realizavam os dois últimos blocos na sequência blocada, 

enquanto que no segundo grupo essa ordem era invertida. Na sequência blocada 

(parte superior da tabela 1), a mesma tarefa (CN ou NC) era utilizada nos seis 

sub-blocos que compõem cada bloco, ou seja, não havia necessidade de alterar 

a estratégia para solução da tarefa a cada sub-bloco. Assim, por exemplo, no 

bloco “NC” todos os sub-blocos eram a tarefa NC e a instrução apresentada entre 

cada sub-bloco indicava que os voluntários continuassem executando a mesma, 

ou seja, "Sua tarefa continua a mesma: Continue comparando o  NOME do 

estímulo central com a COR das barras laterais".  Já na sequência randômica 

(parte inferior da tabela 1) cada um dos 6 sub-blocos se dava numa tarefa 

diferente (CN ou NC), ou seja, era obrigatório alterar a estratégia para solução 

das tarefas no início de cada sub-bloco. Assim, dentro de cada bloco os sujeitos 

iniciavam, por exemplo, pela tarefa CN e após 12 ensaios (ou um sub-bloco), 

aparecia na tela a informação de que ele deveria agora realizar a tarefa NC. 

Portanto, as instruções da nova tarefa eram reapresentadas a cada alternância 

indicando a necessidade de adaptação à nova demanda. Desse modo, dentro 

de cada bloco, os sujeitos realizavam as duas tarefas alternadamente. Além 

disso, a ordem de apresentação das duas tarefas era igualmente distribuída 

entre os sujeitos. Metade dos sujeitos começavam pela tarefa CN, seja na 

sequência blocada ou randômica e outra metade começava pela tarefa NC. Tais 

arranjos são apresentados na tabela 1. Deste modo, todas as possíveis 

combinações de tarefas (CN e NC), e sequências (blocada e randômica) foram 

igualmente distribuídas entre os 24 sujeitos e os 4 blocos experimentais.   
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Tabela 1 - Desenho esquemático da distribuição das tarefas nas sequências 
Blocada e Randômica.  
 

  

SEQUÊNCIA BLOCADA 

 

Ordem 

das 

tarefas 

 

BLOCO X 

 

BLOCO X+1 

SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 

CN/NC CN CN CN CN CN CN NC NC NC NC NC NC 

NC/CN NC NC NC NC NC NC CN CN CN CN CN CN 

 
  

SEQUÊNCIA RANDÔMICA 

 

Ordem 

das 

tarefas 

 

BLOCO Y 

 

BLOCO Y+1 

SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 

CN/NC CN NC CN NC CN NC CN NC CN NC CN NC 

NC/CN NC CN NC CN NC CN NC CN NC CN NC CN 

 
 

Obs: Note que na sequência blocada não há mudança de tarefas dentro de cada bloco, 
mas que na sequência randômica as tarefas são alternadas a cada sub-bloco.  
 

 

Os estímulos Stroop utilizados no teste foram as palavras VERDE, AZUL 

e VERMELHO escritas nas cores verde, azul ou vermelho. Para os estímulos 

laterais foram utilizados as palavras VERDE, AZUL e VERMELHO escritas na 
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cor branca (neutra), na tarefa CN, ou barras coloridas impressas nas cores 

VERDE, AZUL ou VERMELHO na tarefa NC. Os estímulos apresentados foram 

classificados de acordo com os fatores: Congruência e Relação. “Congruência” 

se refere ao estímulo Stroop: este pode ser “congruente” (i.e., cor e palavra 

compatíveis – palavra AZUL em azul) ou “incongruente” (i.e., cor e palavra 

incompatíveis – palavra AZUL em vermelho). Já o fator “Relação” se refere às 

relações entre o atributo irrelevante do estímulo Stroop (o nome  no caso CN e a 

cor no caso NC) e a opção de resposta incorreta apresentada naquele ensaio. 

Por exemplo, se a tarefa for comparar o nome do estímulo Stroop com as barras 

laterais (Condição “NC”) a relação nesse caso é entre a cor do Stroop (atributo 

irrelevante) e a opção de resposta incorreta na tela - ver figura 2.  Do 

agrupamento desses dois fatores obtivemos três condições de ensaios 

denominadas: Cong/unrel = Congruente Não-relacionada (“unrel” do inglês 

“unrelated”, ou seja, não-relacionado); Incong/rel = Incongruente Relacionada; e 

Incong/unrel = Incongruente Não-relacionada. O fator “Relação” é extremamente 

importante para os nossos testes, pois ele torna possível avaliar a interferência 

do atributo distrativo (irrelevante) do estímulo Stroop, quando este possui 

pareamento (“match”) com a opção incorreta de resposta. Assim, acreditamos 

que os distrativos “Relacionados” são potencialmente mais efetivos em produzir 

interferência do que os “Não-Relacionados”, já que correspondem a uma 

dimensão do estímulo Stroop naquele teste. 
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Figura 2: Desenho esquemático representando as dife rentes condições obtidas 
da combinação entre congruência e relação para a ta refa NC. Condições 
semelhantes existem para a tarefa CN. 

 

3.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Ao final do experimento, as medianas dos TRMs e a taxa de erros obtida 

por cada um dos 24 sujeitos nas várias condições experimentais foram 

submetidas a análises de variância (ANOVAs) com medidas repetidas. A ANOVA 

dos TRMs teve Sequência (Blocada e Randômica), Tarefa (CN e NC), Condição 

(cong/unrel, incong/rel e incong/unrel) e Ordem (Blocada/Randômica e 

Randômica/Blocada) como fatores intra-sujeito. Em cada sub-bloco de 12 

ensaios, metade eram compostos por ensaios congruentes e a outra metade por 

incongruentes. Sendo assim, dos 6 ensaios incongruentes, 3 eram do tipo 
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relacionado e 3 do tipo não-relacionado.  

A taxa dos erros de tecla ou os erros de emissão (em valores percentuais) 

também foram submetidos a uma ANOVA com medidas repetidas, tendo 

novamente Sequência (Blocada e Randômica), Tarefa (CN e NC), Condição 

(cong/unrel, incong/rel e incong/unrel) e Ordem (Blocada/Randômica e 

Randômica/Blocada) como fatores intra-sujeito. 

 Quando necessário, ambas as ANOVAs, foram seguidas de uma análise 

“post-hoc” usando o método Newman-Keuls. Além disso, foi calculado também 

o partialeta-squared (ηp2) para estimar a potência do efeito (effectsize). O nível 

de significância adotado foi de α< 0,05. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. TRMs 

 A ANOVA dos TRMs revelou que os fatores Tarefa [F(1,22)= 148,513, p< 

0,001, ηp2= 0,871] e Condição [F(2,44)= 79,675, p<0,001, ηp2= 0,784] foram 

fontes significativas de variância, assim como a interação entre ambas [F(2,44)= 

9,924, p<0,001, ηp2= 0,311]. Foi ainda significativa a interação entre Sequência 

e Condição [F(2,44)= 3,941, p=0,027, ηp2= 0,152]. O fator Tarefa revelou que as 

médias dos TRMs foram maiores para CN do que para NC (892 ms e 643 ms, 

respectivamente). O fator Condição mostrou que os TRMs dos ensaios incong/rel 

(809 ms) e incong/unrel (810 ms) não diferiram entre si, mas foram 

significantemente maiores que os ensaios congruentes (684 ms, p< 0,001). A 

figura 3 mostra a interação entre Tarefa e Condição. As análises post-hoc 

mostraram que para ambas as tarefas os TRMs da condição cong/unrel foram 

menores (p< 0,001) que os das condições incong/rel e incong/unrel, as quais não 

diferiram entre si. A causa da interação significativa provavelmente reside na 

magnitude das diferenças entre as duas tarefas para cada uma das três 

condições: 203 ms para as cong/unrel, 245 ms nas incong/rel e 294 ms nas 

incong/unrel. Isso sugere que a tarefa NC é mais lenta que a CN em todas as 
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condições, mas esse efeito aumenta para as condições incongruentes. Por fim, 

a interação entre Sequência e Condição (figura 4) representa nosso achado mais 

importante para os TRMs. As análises post-hoc revelaram que os TRMs da 

condição cong/unrel nas sequências Blocada e Randômica não diferem entre si 

(687 ms e 680 ms, respectivamente), entretanto os TRMs de incong/rel e 

incong/unrel são maiores na sequência Randômica do que na Blocada: 795 x 

823 ms para incong/rel (p= 0,026) e 790 x 829 ms, para incong/unrel (p= 0,014), 

respectivamente. 

 

Figura 3 - Latência das respostas manuais (TRMs) pa ra as duas tarefas, nas 
condições cong/unrel, incong/rel e incong/unrel. Os  TRMs (ordenadas) são 
plotados em função das tarefas (abscissas). As barr as verticais representam ±1 
erro padrão da média (EPM). 
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Figura 4 - Latência das respostas manuais (TRMs) pa ra as Sequências Blocadas 
e Randômicas, nas condições cong/unrel, incong/rel e incong/unrel). Os TRMs 
(ordenadas) são plotados em função das tarefas (abs cissas). As barras verticais 
representam ±1 erro padrão da média. 

 
 
 4.1.2. ERROS 

  

 A ANOVA dos erros mostrou que os fatores Tarefa [F(1,22)= 45,952, p< 

0,001, ηp2= 0,676] e Condição [F(2,44)= 43,811, p< 0,001, ηp2= 0,666] foram 

fontes significativas de variância, assim como a interação entre ambas [F(2,44)= 

6,759, p= 0,002, ηp2= 0,235]. Também foram significativas as interações entre 

Sequência e Condição [F(2,44)= 4,610, p= 0,015, ηp2= 0,173] e a interação 

quádrupla entre Tarefa, Sequência, Condição e Ordem [F(2,44)= 3,656, p= 

0,033, ηp2= 0,142]. Para o fator Tarefa a taxa de erros se mostrou 

significantemente maior para a condição CN em relação a NC (9,6% e 3,0%, 

respectivamente). No fator Condição, a análise post-hoc revelou que a condição 

congruente (1,2%) e incong/unrel (3,8%) não diferiram entre si, no entanto, essas 

duas condições foram significantemente diferentes da incong/rel (13,9%; p< 

0,001), replicando resultados obtidos em experimentos anteriores. As análises 
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post-hoc da interação entre Tarefa e Condição (figura 5) revelaram que a taxa 

de erros obtida nas duas tarefas não difere para a condição cong/unrel (2,3% e 

0,2%, respectivamente para CN e NC), mas difere significativamente para 

incong/rel (19,2% e 8,7%, p< 0,001) e para incong/unrel (7,4% e 0,2%, p< 0,001). 

Já as análises post-hoc da interação entre Sequência e Condição (figura 6) 

mostraram que apenas para a condição incong/rel a taxa de erros da sequência 

randômica foi significantemente diferente em relação à blocada (16 % e 12%, p= 

0,001). Para cong/unrel e incong/unrel a taxa de erros não difere entre as 

sequências blocada e randômica (1,6% e 0,9% para cong/unrel e 3,7% e 3,9%, 

respectivamente). Por fim, as análises post-hoc da interação quádrupla entre 

Tarefa, Sequência, Condição e Ordem detalharam os resultados acima 

apresentados e revelaram que diferenças significativas entre as sequências 

blocada e randômica só foram observadas na tarefa CN, para a condição 

incong/rel e na ordem randômica/blocada, ou seja, para quem começou o teste 

pela tarefa randômica. 
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Figura 5 – Percentual de erros das respostas manuai s obtidas para as duas 
tarefas, nas condições cong/unrel, incong/rel e inc ong/unrel. A taxa de erros 
(ordenadas) foi plotada em função das tarefas (absc issas).   
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Figura 6 – Percentual de erros das respostas manuai s obtidas para as sequências 
blocada e randômica, nas condições cong/unrel, inco ng/rel e incong/unrel. A taxa 
de erros (ordenadas) foi plotada em função das tare fas (abscissas).  

 

5.  DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

 Com a realização desse experimento, confirmamos a existência da 

interferência nos TRMs e na taxa de erros através do protocolo que introduziu 

frequentes mudanças de tarefas no teste “Stroop Pareado”. Assim, verificamos 

que, de fato, responder a diferentes tarefas em ordem alternada gera um custo 

de troca, dado que, há uma tendência dos sujeitos permanecerem focados na 

tarefa anteriormente realizada, o que chamamos de inércia atencional. 

Neste projeto, o custo de troca foi avaliado pela diferença nos TRMs e 

taxa de erros entre as sequências blocada vs. randômica. Como evidenciado na 

figura 7, no experimento de MORAIS (2015), onde se utilizou apenas 4 sub-
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blocos de 24 ensaios (ou seja, 3 alternâncias), não foi encontrada diferença nos 

TRMs das 3 condições entre as sequências blocada e randômica. Uma hipótese 

possível era de que a menor alternância entre condições e o maior número de 

ensaios em cada sub-bloco conseguiu mascarar os efeitos relacionados à inércia 

atencional. Se efeitos discretos poderiam estar presentes nos primeiros ensaios 

do sub-bloco após cada alternância entre tarefas, do meio para o final de cada 

sub-bloco, a nova estratégia já estaria estabelecida e assim TRMs menores 

obtidos do meio para o final do sub-bloco mascarariam as interferências iniciais. 

Já no nosso experimento, onde os sub-blocos foram diminuídos para 12 ensaios 

e instalamos 5 alternâncias de tarefas dentro de cada bloco, verificamos 

claramente o custo de troca no tempo de reação manual. A análise mostrou que 

na sequência randômica os sujeitos foram significativamente mais lentos em 

relação à blocada, mais especificamente nas condições incongruentes – rever a 

figura 4. Isso confirma nossa premissa, pois, de fato, a alternância entre tarefas 

diferentes é capaz de gerar interferências nas respostas manuais, e assim, 

comprometer a performance dos sujeitos em emitir respostas rápidas e corretas 

em prol de novas demandas. Assim, confirma-se a hipótese da inércia 

atencional: há uma tendência natural de permanecer focado na tarefa anterior, 

sendo mais difícil alternar entre duas tarefas diferentes do que responder a 

mesma tarefa seguidamente. 
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Figura 7 – Resultado de Morais (2015) para as sequê ncias blocada e randômica, 
nas condições cong/unrel, incong/rel e incong/unrel . Note que não existem 
diferenças significativas nos TRMs para nenhuma das  condições – comparar com 
os resultados apresentados na figura 4. Os TRMs (or denadas) são plotados em 
função das tarefas (abscissas). As barras verticais  representam ±1 erro padrão da 
média. 

 

Da mesma maneira que para os TRMs, o custo de troca também foi 

observado na taxa de erros. Verificamos que os sujeitos erraram mais na 

sequência randômica do que na blocada. Além disso, tais diferenças ocorreram 

especificamente na condição incong/rel, a qual, conforme já mencionado acima 

representa a condição mais difícil, por apresentar dois níveis de conflito: é 

incongruente (com conflito Stroop) e relacionada (com conflito de relação). A 

quádrupla interação entre Tarefa, Condição, Sequência e Ordem, detalhou ainda 

mais nossos achados revelando que tais diferenças só apareceram para aqueles 

que iniciaram os testes pela sequência randômica, ou seja, na ordem 

randômica/blocada. Portanto, quem iniciou pela sequência blocada, mais fácil, 

pôde usar a prática obtida nesta sequência para melhorar seu desempenho na 
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tarefa mais difícil (randômica) que viria depois. Já quem iniciou pela sequência 

randômica não pôde se beneficiar deste treino prévio, comprometendo seu 

desempenho nas condições mais desfavoráveis. Deste modo, tal qual para os 

TRMs, a taxa de erros também corrobora as interferências geradas pela inércia 

atencional, e mostra que de fato é muito mais fácil responder a mesma tarefa o 

tempo todo do que duas tarefas alternadamente.  

 Replicando os resultados anteriores de nosso grupo, a análise de erros 

também mostrou que a maior taxa de erros ocorreu nas condições 

incongruentes, reafirmando que a solução do conflito em ensaios incongruentes 

é sempre mais difícil em relação aos congruentes (Efeito Stroop). Viu-se que, 

dentro dessas condições, os voluntários erram mais na tarefa Cor-Nome, 

considerada a mais difícil, pois, requer que o sujeito ignore a leitura da palavra 

do ES, que é um processo automático, e foque apenas na cor. Isso evidencia 

que é mais difícil responder aos estímulos quando se tem que inibir uma 

atividade rotineira/automática (i.e., leitura da palavra). Em relação às duas 

condições incongruentes, o maior número de erros aconteceu na condição dita 

“Relacionada” - Incong/rel, mostrando que essa é a condição mais difícil. Essa 

maior dificuldade se relaciona ao fato de que nos tipos “relacionados” uma das 

opções de resposta corresponde diretamente ao atributo irrelevante do estímulo 

Stroop. Por exemplo, a palavra AZUL em verde aparece no centro da tela e uma 

das opções de resposta é justamente a palavra AZUL, que é o atributo do 

estímulo Stroop que deve ser ignorado (rever figura 2 – das condições 

possíveis). Dessa forma, vimos que mais erros são cometidos quando a 

dimensão irrelevante do ES coincide com uma das opções de resposta, o que 

chamamos conflito de relação. Tal fato corrobora estudos do nosso grupo 

(manuscritos em preparação) que evidenciam um significativo aumento no 

número de erros para as condições ditas “relacionadas”. Isso indica que, de fato, 

há uma tendência para se errar mais nos ensaios em que uma opção de resposta 

coincide com a dimensão distrativa do estímulo Stroop.  

 Segundo alguns autores, responder a estímulos em uma situação de 

mudança exige mais tempo e provoca uma taxa de erros maior do que em 
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situações que essa mudança não é necessária (MONSEL, 2003; POSNER & 

DIGIROLAMO, 1998). Independente da natureza da tarefa existe uma tendência 

dos sujeitos a serem mais lentos em ensaios seguidos a mudança das tarefas, 

mostrando claramente um custo comportamental relacionado a essa troca. Esse 

custo comportamental tem sido ligado a processos cognitivos como 

reconfiguração do set de mental, manutenção da tarefa que deve ser executada 

naquele momento e inibição da tarefa anterior. Alguns modelos de experimentos 

com mudança de instruções possibilitam importantes meios para investigar tal 

habilidade cognitiva. Ainda assim, não se sabe exatamente se esse custo é em 

razão a uma operação envolvendo a mudança no conjunto da tarefa ou, mais do 

que isso, é devido ao resíduo da tarefa anterior, dificultando o processamento da 

nova atividade (KOPP & WESSEL, 2011; POSNER & DIGIROLAMO, 1998). Esta 

questão não foi abordada no presente estudo, ficando como possibilidade para 

futuros estudos neste tema. 

 Em nosso experimento pudemos observar claramente o custo de troca, 

tanto no tempo de reação manual, quanto na taxa de erros. Vimos que na 

sequência randômica, onde os sujeitos respondiam as tarefas alternadamente, 

os TRMs e a taxa de erros foram maiores em relação a sequência blocada. 

Diante dos resultados obtidos, concluímos que nosso protocolo de mudança de 

tarefas é eficaz para testar a flexibilidade cognitiva das funções executivas. Além 

disso, mostramos que os resultados anteriormente obtidos por Morais (2015) e 

que não evidenciaram efeitos significativos entre as sequências blocada e 

randômica estão, de fato, relacionados ao número de ensaios em cada sub-bloco 

e ao número de alternâncias entre as duas tarefas. Portanto, a diminuição dos 

ensaios por sub-bloco, e a maior alternância de tarefas em cada bloco do 

presente projeto representaram um desafio cognitivo maior para os voluntários, 

permitindo que os efeitos relacionados à inércia atencional pudessem se 

manifestar. Assim, nossa ferramenta permitiu que investigássemos a capacidade 

dos sujeitos em alternar entre tarefas diferentes e verificar o custo de troca 

através dos TRMs e taxa de erros, revelando-se um instrumento promissor tanto 

para a pesquisa quanto para a clínica neuropsicológica. 
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ANEXO I- INVENTÁRIO DE OLDFIELD (1971) 

 

NOME_____________________________________________________________________________ 

DATA___________/________/________ 

Você já teve alguma tendência a ser canhoto?______________________________________________ 

Existe algum canhoto na sua família?_____________________________________________________ 

 

Indicar a preferência manual nas seguintes atividades, assinalando + na coluna apropriada. Se não existir 

preferência, assinale + nas duas escolhas. 

 

 DIREITA ESQUERDA 

1) Escrever   

2)  Desenhar   

3) Jogar uma pedra   

4) Usar uma tesoura   

5) Usar um pente   

6) Usar uma escova de dentes   

7) Usar uma faca (sem o uso do garfo)   

8) Usar uma colher   

9) Usar um martelo   

10) Usar uma chave de fendas   

11) Usar uma raquete de tênis   

12) Usar uma faca (com garfo)   

13) Usar uma vassoura (mão superior)   

14) Usar um ancinho (mão superior)   

15) Acender um fósforo   

16) Abrir um vidro com tampa (mão que segura a tampa)   

17) Dar cartas   

18) Enfiar a linha na agulha (mão que segura o que se move)   

19) Com que pé você prefere chutar?   
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 Total___________________ 

ANEXO II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECI DO DO 
PESQUISADO.  
 

*Nome:_________________________________________________________. 

* Idade: ________________ anos * Data de Nascimento: ____/____/____  

* DNI: ______________________  

* Matrícula UFF (caso seja aluno, funcionário ou professor da UFF): 

________________________________  

* Responsável legal (caso seja menor de 18 

anos):___________________________________________  

* Título do projeto: "Influência de Mecanismos Alertantes, Atencionais e do 

Contexto  

Experimental na Determinação da Latência de Respostas Motoras"  

* Responsável pelo projeto: Prof. Dr. Walter Machado-Pinheiro  

* Inscrição no Conselho: 5255634-5, CRM-RJ  

* Departamento: Depto Interdisciplinar de Rio das Ostras / PURO / UFF. 

 

Eu, ______________________________________, abaixo assinado, 

responsável pelo meu parente próximo, 

____________________________________________ declaro ter 

pleno conhecimento do que se segue: 

 

- Objetivos do projeto: estudar através do "tempo de reação" (tempo que vai do 

aparecimento do estímulo até a sua resposta) a participação da atenção na 

capacidade de processamento do cérebro. Testaremos como sinais “distrativos" 

que dificultam o processamento dos estímulos principais interferem na eficiência 

da sua resposta.  

- Procedimentos: após esclarecimento das condições experimentais, o voluntário 

se sentará defronte ao monitor de um micro-computador com a cabeça apoiada 

e responderá, apertando uma tecla, ao aparecimento de um estímulo. Fará isso 



 

 

 
55 

 

em 2 (duas) sessões de testes divididas em 4 (quatro) blocos de 4 a 5 minutos 

cada.  

- Desconfortos ou riscos: não há nenhum risco potencial detectado, e o único 

"desconforto" será o de permanecer sentado e com a cabeça apoiada por 4 a 5 

minutos por bloco.  

- Benefícios: ao final do experimento, o voluntário será convidado a participar de 

uma reunião onde os fundamentos, objetivos e resultados obtidos serão 

discutidos e apresentados. Assim, os benefícios estão relacionados à explicação 

das várias etapas envolvidas na execução de um projeto científico. 

Apresentaremos um detalhamento sobre o que é e como se realiza um projeto 

científico, mencionando todas as etapas do mesmo: estudo da temática, coleta 

da bibliografia essencial, formulação da hipótese, método para a coleta e 

preparação de dados, análise estatística, interpretação da mesma, análise dos 

resultados e preparação de painéis e do artigo científico a ser submetido. 

Acreditamos que tal iniciativa pode representar o despertar de novas vocações 

científicas entre os alunos dos cursos de graduação.  
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- que receberei respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a 

pesquisa;  

- da liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo;  

- que se manterá o caráter confidencial das informações relacionadas ao meu 

desempenho;  

- que obterei informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa 

afetar a minha vontade se continuar dele participando;  

- que estou ciente que os resultados aqui obtidos deverão ser levados a 

Congressos e publicados em revistas científicas, mantido o anonimato dos dados 

coletados.  

 

Rio das Ostras, _____ de ___________________ de 20______.  

 

 

____________________________________________ 

assinatura do pesquisado 

 

 

____________________________________________ 

assinatura do responsável (se necessário) 

 

 

_______________________________ ______________________________ 

assinatura da testemunha I assinatura da testemunha II 
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ANEXO III- PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA  
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INSTRUÇÕES PARA O TESTE COR – NOME 

• Inicialmente aparecerá um ponto de fixação, onde você deverá manter seu olhar durante 
todo o experimento.  

• Depois serão apresentados três estímulos.  
 

• O estímulo central consistirá em uma palavra colorida, cujo significado se referirá a uma 
cor. Por exemplo: AZUL  / VERDE 
 

• Os estímulos laterais serão palavras referentes a cores, escritas na cor branca. 
 

• Sua tarefa consiste em comparar a cor da palavra central com as duas outras palavras.  
 

• Para fazer isto, você deve ignorar o significado da palavra central.  
 

• Você deverá apertar a tecla da direita "3" ou da esquerda "Z", conforme o resultado de 
sua comparação. 

 

• Por exemplo: nesse caso, ao comparar a cor VERMELHA central, com os outros dois 
estímulos: 

 

AZUL  AZUL VERMELHO 

 

Você deverá apertar a tecla da direita 

Lembre-se que deve prestar atenção na cor da palavr a central e ignorar seu 
significado para realizar corretamente a tarefa! 

 
• Após a emissão de uma resposta aparecerá na tela uma das seguintes mensagens:  

 
o Antecipada  - quando a tecla for pressionada antes do aparecimento dos 

estímulos laterais;  
o Lenta  - quando a resposta for demorada; 
o Erro de tecla  - quando a tecla pressionada não corresponder à resposta 

correta;  
o Correta  - quando a tecla pressionada corresponder à resposta correta. 
 

EVITE COMETER ERROS DO TIPO: Antecipada, Lenta ou E rros de tecla. 
 

• Ao fim da mensagem, quando o ponto de fixação piscar, fique atento que se iniciará um 
novo teste 
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INSTRUÇÕES PARA O TESTE NOME – COR 

• Inicialmente aparecerá um ponto de fixação, onde você deverá manter seu olhar 
durante todo o experimento.  
 

• Depois serão apresentados três estímulos.  
 
 

• O estímulo central consistirá em uma palavra colorida, cujo significado se referirá a 
uma cor. Por exemplo: AZUL  / VERDE 

 

• Os estímulos laterais serão barras coloridas. 
 

• Sua tarefa consiste em comparar o significado  da palavra central com as cores das 
barras.  

 

• Para fazer isto, você deve ignorar a cor da palavra central.  
 

• Você deverá apertar a tecla da direita "3" ou da esquerda "Z", conforme o resultado de 
sua comparação. 

 

• Na continuação aparecerá um exemplo. 
 

• Por exemplo: nesse caso, ao comparar a palavra AZUL central, com os outros dois 
estímulos: 

 

========      AZUL ======== 

 

Você deverá apertar a tecla da esquerda 

 

Lembre-se que deve prestar atenção no significado d a palavra central e ignorar sua cor 
para realizar corretamente a tarefa! 

 
• Após a emissão de uma resposta aparecerá na tela uma das seguintes mensagens:  

 
o Antecipada  - quando a tecla for pressionada antes do aparecimento dos 

estímulos laterais;  
o Lenta  - quando a resposta for demorada;  
o Erro de tecla  - quando a tecla pressionada não corresponder à resposta 

correta;  
o Correta  - quando a tecla pressionada corresponder à resposta. 
o  

EVITE COMETER ERROS DO TIPO: Antecipada, Lenta ou E rros de tecla. 
 

• Ao fim da mensagem, quando o ponto de fixação piscar, fique atento que se iniciará um 
novo teste. 

 


