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Anexo I – Matriz do teste experimental 

 

Item Condição Verbo História Situação 
Frase-estímulo 

para 
completamento 

Modo 
(encaixada) 

Resposta Alvo 

1 A. Implicativos 
achar 
bem 

História do Patinho 

A mãe pata e o patinho continuaram a nadar no lago. 
Entretanto, o patinho viu um amigo e perguntou à 
mãe: “Mãe, posso brincar com ele?”. E a mãe pata 

respondeu: “Claro, acho muito bem”. 

A mãe pata achou 
bem que… 

Conjuntivo 
o patinho brincasse 

com o amigo 

2 A. Implicativos 
achar 
bem 

História do 
Cozinheiro 

Depois do almoço, o cozinheiro decidiu fazer um bolo. 
Mas como ele não conhecia os gostos da menina, 

chamou-a e disse: “Vou fazer um bolo de chocolate. 
Achas bem?”. “Sim, acho muito bem”, respondeu a 

menina. 

A menina achou 
bem que… 

Conjuntivo 
o cozinheiro fizesse 

um bolo de 
chocolate 

3 A. Implicativos deixar História do Gato 

Então, começaram os dois a brincar com a bola. O cão 
atirou a bola para o gato e disse: «Cuidado, não a 

deixes cair!». Mas o gato não conseguiu apanhá-la e a 
bola caiu ao chão.  

O gato deixou que… Conjuntivo a bola caísse ao chão 

4 A. Implicativos deixar História da Princesa 

Entretanto, alguém bateu à porta. A princesa abriu a 
porta e apareceu uma bruxa que perguntou: “Posso 
entrar?”. A princesa respondeu: “Sim, claro, mas não 
deixes a porta bater”. A bruxa não teve cuidado e … 

Pum… a porta bateu.  

A bruxa deixou 
que… 

Conjuntivo a porta batesse 

5 
B. Não 

Implicativos 
querer História do Patinho 

Entretanto, era hora de dormir e o patinho ainda 
estava acordado a ver televisão. A mãe pata chegou e 

disse: “Apaga a televisão!”.  

A mãe pata queria 
que… 

Conjuntivo 
o patinho apagasse 

a televisão 
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6 
B. Não 

Implicativos 
querer 

História do 
Cozinheiro 

 Afinal, o cozinheiro estava a fazer uma sopa, mas 
precisava de ajuda. Então, perguntou à menina: 

“Podes provar?”. 

O cozinheiro queria 
que… 

Conjuntivo 
a menina provasse a 

sopa 

7 
B. Não 

Implicativos 
mandar História do Gato 

Então, o cão pensou: “Bem, eu posso não saber voar, 
mas sei nadar!”, e saltou para dentro do lago. O gato 
ficou parado, na margem, com medo. Por isso, gritou 

para o cão: “Sai da água!”. 

O gato mandou 
que… 

Conjuntivo o cão saísse da água 

8 
B. Não 

Implicativos 
mandar História da Princesa 

A bruxa disse: “Trago laranjas muito docinhas, queres 
provar?”. A princesa cheirou a laranja, mas não 

gostou muito. Por isso, pensou: “Podem ter 
veneno…”, e disse à bruxa: “Sai do meu palácio”. 

A princesa mandou 
que… 

Conjuntivo 
a bruxa saísse do 

palácio 

9 
C. Epistémicos 

Fracos 
não 

acreditar 
História do Patinho 

Entretanto, o patinho viu um pato a voar e perguntou 
à mãe: “Mãe, eu já sou capaz de voar?”. “Não filho, 

acho que não, ainda és muito novinho!”, respondeu a 
mãe.  

A mãe pata não 
acreditava que… 

Conjuntivo 
 o patinho fosse 
capaz de voar 

10 
C. Epistémicos 

Fracos 
não 

acreditar 
História do 
Cozinheiro 

A menina estava a ajudar o cozinheiro a fazer o bolo. 
Entretanto, teve uma ideia: “Vamos pôr morangos! É 
capaz de ficar bom!”. “Hmm, não acredito. Quanto a 

mim este bolo não fica bom com morangos”, 
respondeu o cozinheiro. 

O cozinheiro não 
acreditava que… 

Conjuntivo 
o bolo ficasse bom 

(com morangos)  

11 
C. Epistémicos 

Fracos 
duvidar História do Gato 

Mas o gato não desistiu, e quis tentar novamente. 
Disse ao cão: “Atira agora, desta vez eu apanho a 

bola”. E o cão respondeu: “Duvido!”. 

O cão duvidava 
que… 

Conjuntivo 
 o gato apanhasse a 

bola 

12 
C. Epistémicos 

Fracos 
duvidar História da Princesa 

“Espera”, disse a bruxa, “para te provar que as 
laranjas estão boas, eu própria vou comer uma”. E a 

princesa respondeu: “O quê? Vais mesmo comer uma 
laranja? Duvido!”. 

A princesa duvidava 
que… 

Conjuntivo 
a bruxa comesse 

uma laranja 
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13 
D. Epistémicos 

DSM 
acreditar 

(conj) 
História do Patinho 

O patinho e o amigo começaram a fazer uma corrida. 
“Vamos ver quem chega primeiro ao outro lado!”, 
disse o amigo. A mãe pata ficou a assistir e pensou: 

“Será que o meu filho chega primeiro? Hmm… talvez! 
Ou não, ele é tão pequenino…Não sei, acho muito 

difícil.”.  

A mãe pata estava 
na dúvida, mas 

acreditava que… 
Conjuntivo 

o patinho 
chegasse/pudesse 

chegar primeiro 

14 
D. Epistémicos 

DSM 
acreditar 

(conj) 
História do 
Cozinheiro 

Depois de o cozinheiro pôr o bolo no forno, começou 
a cheirar a queimado. O cozinheiro achou muito 

estranho e pensou: “O bolo está queimado? 
Impossível, acabei de o pôr no forno! Bem, se calhar… 

Não, acho que não! ”. 

O cozinheiro estava 
na dúvida, mas 

acreditava que… 
Conjuntivo 

o bolo estivesse/ 
pudesse estar 

queimado 

15 
D. Epistémicos 

DSM 
acreditar 

(ind) 
História do Gato 

O cão, ainda dentro da água, respondeu: “Não saio 
nada, está-se tão bem aqui. Porque não vens também 

tu dar um mergulho?”. “Eu não sei nadar…”, disse o 
gato muito triste. “Sabes sim! Só tens de tentar”, 

disse o cão.  E o gato respondeu: “Eu já tentei, mas 
vou sempre ao fundo. Não vale a pena, não sei 

mesmo nadar!”.  

O gato acreditava 
que… 

Indicativo não sabia nadar 

16 
D. Epistémicos 

DSM 
acreditar 

(ind) 
História da Princesa 

A bruxa percebeu os receios da princesa e tentou 
tranquilizá-la: “Eu não te quero fazer mal…acredita 

em mim”. Então, a princesa encheu-se de coragem e 
disse: “As laranjas estão estragadas! Eu sei! Até têm 

uma cor estranha…”.  

A princesa 
acreditava que… 

Indicativo 
as laranjas estavam 

estragadas 

17 
E. Epistémicos 

Fortes 
prometer História do Patinho 

O patinho era muito brincalhão e por isso começou a 
assustar os outros animais. Então, a mãe pata zangou-
se e disse-lhe: “Se voltas a assustar os outros animais, 

vais ficar de castigo!”. E o patinho respondeu: “Está 
bem mamã, eu nunca mais faço isso!” 

O patinho 
prometeu que… 

Indicativo 
nunca mais 

assustava os outros 
animais 
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18 
E. Epistémicos 

Fortes 
prometer 

História do 
Cozinheiro 

O cozinheiro tinha uma grande panela ao lume. A 
menina, muito curiosa, levantou a tampa da panela 
para ver o que era. O cozinheiro zangou-se e disse 
“Olha que te queimas! Não voltes a fazer isso”. E a 

menina respondeu: “Está bem, eu prometo”.  

A menina 
prometeu que… 

Indicativo 
não voltava a 

levantar a tampa da 
panela 

19 
E. Epistémicos 

Fortes 
descobrir História do Gato 

Um dia, um cão e um gato iam a passear pelo bosque 
quando viram um pato  a nadar no lago. De repente, o 

pato abriu as asas e voou para a margem. “ Oh! O 
pato afinal também voa!”, disse o cão. 

O cão descobriu 
que… 

Indicativo os patos voavam 

20 
E. Epistémicos 

Fortes 
descobrir História da Princesa 

A princesa sentiu-se um pouco arrependida por ter 
desconfiado da bruxa e convidou-a para lanchar. 

Passaram muito tempo à conversa e, de repente, a 
princesa reparou melhor no rosto da bruxa e disse-

lhe: “Que estranho, tu tens o nariz pequeno. Afinal, as 
bruxas não têm sempre o nariz grande!”.  

A princesa 
descobriu que… 

Indicativo 
as bruxas podiam ter 

o nariz pequeno 

21 F.  Ficcionais fingir História do Patinho 

O patinho foi para a cama, mas ficou acordado a ler 
um livro. De repente, ouviu os passos da mãe pata no 
corredor. Rapidamente, apagou a luz e tapou-se com 

os cobertores.  

O patinho fingiu 
que… 

Indicativo estava a dormir 

22 F. Ficcionais  fingir 
História do 
Cozinheiro 

Afinal o bolo não estava queimado. Quando o bolo 
ficou pronto, a menina provou-o, mas não gostou 

muito. No entanto, para o cozinheiro não ficar triste, 
a menina fez um sorriso e disse: “Hmm, que delícia!”. 

A menina fingiu 
que… 

Indicativo 
o bolo estava bom/ 

gostava do bolo 

23 F. Ficcionais sonhar História do Gato 
Depois de uma tarde tão cansativa, foram fazer a 

sesta. Enquanto dormia, o cão começou a sonhar. No 
sonho, o cão viu um gato com asas, a voar. 

O cão sonhou que… Indicativo o gato estava a voar 
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24 F. Ficcionais sonhar História da Princesa 

À noite, a princesa foi dormir e começou a sonhar. No 
sonho, imaginou a bruxa a chegar a casa e a tirar a 

capa preta e o chapéu. Quando a bruxa tirou o 
chapéu, caiu-lhe pelos ombros o cabelo loiro, igual ao 
de uma fada. Por baixo da capa preta, a bruxa tinha 
afinal um vestido de fada. E, na mão, a bruxa tinha 

uma varinha de condão.  

A princesa sonhou 
que… 

Indicativo 
a bruxa era uma 

fada 

a distrator _ História do Patinho 

Era uma vez um patinho. Um dia, o patinho foi 
passear com a mãe pata e viram um lago muito 

grande. Como estava calor, os dois aproveitaram para 
tomar um banho. 

A mãe pata e o 
patinho… 

_ 
tomaram banho no 

lago 

b distrator _ História do Patinho 
A mãe pata percebeu que o patinho ficou triste e pôs-

se a cantar uma música muito divertida. O patinho 
começou logo a rir. 

A mãe pata … _ 
pôs-se a cantar uma 

música. 

c distrator _ História do Patinho 

Depois de tanta brincadeira, o patinho ficou cansado 
e foi para casa com a mãe. Pelo caminho, a mãe 

apanhou uma alface e deu-lhe. O patinho tinha tanta 
fome que a comeu num instante. 

A alface… _ 
foi comida pelo 

patinho 

d distrator _ História do Gato 
O cão ficou muito espantado, e desabafou com o 
gato: “Oh, como eu gostava de conseguir fazer o 

mesmo!”. 
O cão gostava de… _ voar 

e distrator _ História do Gato 

O cão saiu da água e os dois continuaram o passeio. 
De repente, o cão viu uma coisa vermelha perto de 
uma árvore. “O que é?”, perguntou o gato. "É uma 

bola", disse o cão. 

Quem encontrou a 
bola… 

_ foi o cão 

f distrator _ História do Gato 

Rapidamente se cansaram de jogar à bola e decidiram 
voltar para casa. Pelo caminho, encontraram uma 
grande pedra no chão. O gato reparou na pedra e 
desviou-se. Mas o cão, distraído, tropeçou e caiu. 

O cão caiu mas o 
gato… 

_ não 
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g distrator _ 
História do 
Cozinheiro 

Era uma vez um cozinheiro e uma menina. O 
cozinheiro estava a fazer o almoço e, quando precisou 

de ajuda, a menina foi logo ter com ele. 

Quem ajudou o 
cozinheiro… 

_ foi a menina 

h distrator _ 
História do 
Cozinheiro 

A menina provou a sopa, mas não gostou. “Está um 
pouco salgada”, disse ela. Então, o cozinheiro juntou 

água para a sopa ficar menos salgada.  
O cozinheiro … _ juntou água à sopa 

i distrator _ 
História do 
Cozinheiro 

Então, o cozinheiro não pôs os morangos. A menina 
não ficou triste porque até gosta de morangos mas, 

na verdade, chocolate é o sabor favorito dela. 

A menina gosta 
mais de… 

_ 
chocolate (do que 

de morangos) 

j distrator _ História da Princesa 
Era uma vez uma princesa que vivia num palácio 

muito pequenino. Um dia, a princesa acordou, abriu a 
janela, e pensou “Está tanto sol, adoro dias de sol!”. 

A princesa 
prefere… 

_ dias de sol 

k distrator _ História da Princesa 
A bruxa não quis sair e continuou a insistir: “Prova 

lá!”, disse ela. Com a insistência da bruxa, a princesa 
começou a ficar assustada. 

A bruxa… _ assustou a princesa 

l distrator _ História da Princesa 
Como a princesa estava com medo, a bruxa acabou 

por comer a laranja. 
A bruxa comeu a 
laranja porque… 

_ 
a princesa estava 

com medo 

(i) item de treino _ História do Coelho 

Era uma vez um coelhinho que estava a passear no 
bosque com o pai coelho. Entretanto, o coelhinho 
começou a ficar com fome e disse ao pai: “Papá, 

estou com muita fome! Tens aí aquelas cenouras que 
apanhámos pela manhã?”. “Deixa cá ver… Olha, não 
as encontro! Onde é que eu as terei deixado?”. De 

repente, o pai lembrou-se: “Ah! É verdade! Deixei-as 
em casa!”. 

O pai tinha deixado 
as cenouras… 

_ em casa 



165 

 

(ii) item de treino _ História do Coelho 

Então, voltaram os dois para casa. Assim que 
chegaram, o coelhinho, cheio de fome, foi buscar uma 

cenoura. Mas o coelhinho era muito esquisito e não 
gostava de cenouras com casca. Então, pediu ao pai: 

“Papá, podes descascar a cenoura?” 

O coelhinho pediu 
ao pai para… 

_ descascar a cenoura 

(iii) item de treino _ História do Elefante 

A girafa e a zebra eram muito amigas. Um dia, 
enquanto passeavam pela selva, encontraram um 

elefante e repararam que ele estava muito sorridente. 
“Olá elefante, que bom ver-te. Mas qual é o motivo 

de tanta alegria?”, disse a girafa. E o elefante 
respondeu, “É que hoje faço anos e vou organizar 
uma grande festa, vêm todos os animais da selva! 
Vocês também querem vir?” A zebra disse logo: 

"Podes contar comigo!". E a girafa respondeu: “Ah, eu 
também vou”. Então o elefante ficou muito contente. 

O elefante ficou 
muito contente 

porque … 
_ 

a zebra e a girafa 
também iam à festa. 

(iv) item de treino _ História do Elefante 

Depois de o elefante se ir embora, a zebra lembrou-
se: “Ah, é verdade, temos de dar uma prenda ao 

elefante!”. “Tens razão,”, disse a girafa, “Posso ser eu 
a escolher?”. E a zebra respondeu “Oh…deixa-me 

escolher eu, até já tinha uma ideia…”. “Está bem, está 
bem, escolhe lá a prenda”, disse a girafa. 

Quem vai escolher 
a prenda é… 

_ a zebra 
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